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Vídeň investuje do zelených fasád
Ozeleňování fasád nese celou řadu pozitivních efektů na okolí a zvyšuje
kvalitu života a spokojenost s bydlením. Zelené fasády váží polétavý prach
a mění CO2 na kyslík. Město Vídeň si je pozitiv zelených fasád vědomo, a tak
navýšilo dotace na zelené fasády pro rok 2019 na rekordních 500 000 eur.
Ozeleňování budov v každé formě představuje důležité opatření v přizpůsobování
se na změny klimatu. Zelené fasády a vnitrobloky pomáhají regulovat mikroklima.
Během letních měsíců mají schopnost ochlazování a zabraňují vytváření tepelných
ostrovů, v zimě zahřívají. Vedoucí Oddělení pro ochranu životního prostředí města
Vídně Karin Büchl-Krammerstätter navíc upozorňuje na vysoký přínos zelených
fasád pro udržení rozmanitosti živočišných druhů ve městě: „ozeleněné domy
nedělají radost jen lidem, ale i ptactvu, hmyzu a jiným živočichům, kteří profitují
z vytvořeného biotopu, který jim slouží jako obydlí a zdroj potravy.“
Město financuje zeleň od chodníku až po střechu
Celý obvodový plášť budovy je možné ozelenit od fasády až po střechu. Město Vídeň
přiděluje dotace v případě splnění stanovených podmínek až do výše 100 %
celkových investic. Rozpočet na zelené fasády pro rok 2019 navíc výrazně navýšilo:
město letos poskytlo celkem 500 000 eur. O dotace je ve Vídni možné žádat
u magistrátního oddělení MA 22, přičemž žádost musí být podána již před zahájením
ozeleňování.
Ozeleňovací systém BeRTA
Na základě zkušeností není ozeleňování budov směrem do ulice lehce proveditelné.
Díky systému BeRTA je však možné fasády snadno a rychle ozelenit. Systém
vynalezl interdisciplinární tým složený z vídeňské městské správy, vědců a firem
a aktuálně je testován v rámci projektu „50 zelených domů“ ve vídeňské čtvrti
Favoriten. O tento kompletní ozeleňovací modul mohou zažádat zájemci z celé
Vídně. Balíček zahrnuje květináč s objemem 300 litrů, mřížku (je-li potřeba), substrát
a dvě plazivé rostliny, které porostou zhruba 8 m² plochy. Součástí je i doprava,
montáž a informace o údržbě. Systém BeRTA město Vídeň podporuje dotacemi až
do výše 5 000 eur.
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V Praze byl například přijat Implementační plán Adaptační strategie hlavního města
na klimatickou změnu pro roky 2018 až 2019, jehož cílem je mimo jiné snížit
negativní vliv extrémních teplot v metropoli a zmenšit rozsah tepelných ostrovů
pomocí rozvoje konceptu zelené infrastruktury.
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