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Zařazování přírodě blízkých řešení a prvků zelené infrastruktury se stává ve městech trendem 

především v souvislosti s adaptacemi na klimatické změny a zlepšování životního prostředí městských 

celků. V mnoha středoevropských městech je obtížné zachovat, případně budovat velké plochy pro 

výsadbu zeleně, přesto je nezbytné pro zvyšování odolnosti městských oblastí na klimatické změny 

a udržitelný rozvoj hledat jiná řešení. 

Cílem projektu SALUTE4CE (Integrated environmental management of SmALl Green Spots in 

FUncTional Urban ArEas following the idea of acupuncture) podporovaného z programu Interreg 

Central EUROPE bylo chránit a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím zvyšování kapacit veřejného 

sektoru a souvisejících subjektů s cílem zlepšit integrovaný environmentální management zelené 

a modré infrastruktury ve funkčních městských oblastech (FUA). Projekt SALUTE4CE realizoval koncept 

městské environmentální akupunktury. Ta spočívá v operativním a selektivním zásahu do městského 

prostředí za pomocí aplikace přírodě blízkých řešení na malých bodech.  

Partneři projektu (z Polska, Německa, Itálie, Slovenska a České republiky) vypracovali společnou 

metodiku a kritéria pro výběr míst i typů intervencí. Tato metodika byla použita pro vypracování 

akčních plánů pro aplikaci městské environmentální akupunktury (urban environmental acupuncture 

(UEA)) ve 4 pilotních územích – Chorzow (Polsko), Erfurt (Německo), Alessandria (Itálie), Liptovský 

Mikuláš (Slovensko). V těchto pilotních územích byly také realizovány vybrané prvky UEA. 

V rámci prezentace budou některé aplikované intervence představeny především se zaměřením na 

způsob výběru vhodného prvku, problémy, které bylo nezbytné zvládnout, a především s důrazem na 

postup zapojení občanů do těchto aktivit. Celkem bylo v rámci projektu realizováno 16 prvků 

meziměstské enviromentální akupunktury. Například zelená fasáda kulturního domu, úpravy dvorku, 

regenerace vnitrobloku, školní arboretum a další. 

Projekt byl úspěšně ukončen v 4/2022. Kromě již zmíněných investic, metodiky a akčních plánů byl 

zpracován také handbook a e-learningový kurz. 

 

 


