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#smartcities



VýzVa zajtrajška



Prostredie pre nás



riešenie



GREENPASS®

✓ je to chýbajúci článok medzi svetom plánovania a 

odbornými simuláciami dopadov klímy.

✓ poskytuje viditeľné, merateľné a porovnateľné efekty 

zelenej infraštruktúry a ďalších technických konštrukcií 

na ich prostredie

✓ umožňuje mestám, developerom a projektantom 

optimalizovať dopad a finančné náklady zelenej 

infraštruktúry v akomkoľvek simulovanom prostredie.

✓ poskytuje účinné plánovanie trvalo udržateľných miest 

vďaka informáciám o sile projektu na základe šiestich 

faktorov



šeSt faktoroV 
HODNOTENIA 

Klíma Biodiverzita

Voda Energie

Vzduch Cena



1) ENVIROMENTÁLNE

Vzdelávanie obyvateľstva  a podnikateľských 

organizácií k otázkam zdravého životného prostredia.

Riešenia problémov klimatických zmien.
2) EKONOMICKÉ

Zabezpečiť v rámci programu obehového 

hospodárstva kolobeh životnosti produktov.
3) SOCIÁLNE

Vytváranie nových pracovných príležitostí v 

obehovom hospodárstve a zdravého životného 

prostredia pre obyvateľa

naše príStupy



Základné aspekty



šeSt faktoroV 
HODNOTENIA 

Klíma Biodiverzita

Voda Energie

Vzduch Cena



Nástroje plánovania
a proceS riešenia

HODNOTENIE pre predbežný návrh, 

ktorý je postavený na databázové analýze. 

Rýchla, hrubá predikcie projektového zámeru. 

PRE-CERTIFIKÁCIA pre návrhové koncepty 

založené na simuláciách prostredie. Obsiahle 

projektové informácie o najdôležitejších 

kľúčových výkonnostných indikátoroch, ktoré 

poskytujú spoľahlivý základ pre návrhové 

súťaže a rozhodovanie na báze jasných 

dôkazov. 

CERTIFIKÁCIA pre detailný návrh vo forme 

úplnej simulácie všetkých aspektov projektu. 

Priebežná optimalizácia a oficiálne certifikácia 

klimatické odolnosti projektu vrátane celého 

radu individuálnych ukazovateľov poskytujú 

najlepšie výsledky v oblasti efektívnosti a 

návratnosti investícií.



Úplná kontrola

GREENPASS®

➢ dáva obciam a štátnej správe možnosť zladiť 

rozvoj miest s klimatickými adaptačnými 

cieľmi, 

➢ overovať dosahovanie týchto cieľov a účinne 

znižovať riziká a náklady súvisiace s klímou, 

napr. tepelné zisky z mestských tepelných 

ostrovov a elimináciu bleskových povodní.

Obrázok – zdroj, internet



Výhody
Alebo čo získame

Zlepšenie kvality života 

Optimálna návratnosť 

investícií, 

flexibilné oceňovanie 

Rozhodnutia sú založené 

na pomere výkonu 

a efektivite nákladov 

Až 90% úspora času 

a nákladov

Až 100% 

zlepšenie tepelného výkonu

Zníženie okolitej teploty 

až o 4 ° C

Až 90% zníženie 

tepelných ostrovov (Uhi)

Zníženie hluku až o 10 dB 



Hotel Opava



Status quo



Pocitová teplota 
v 15.00



Hodnotenie 
status quo



plánovanie



Pocitová teplota 
v 15.00



Hodnotenie 
plánovanie



ENVIRONMENTÁLNA 
POLITIKA

Vodozádržné riešenia v infraštruktúre



naše ocenenia



S kým 
spolupracujeme

Členovia Partneri

Čestní členovia



Ďakujem za pozornosť !
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