
KODAŇSKÁ ŘEŠENÍ

KODAŇ, MALMÖ, 
HAMBURG: 
JAK STIMULOVAT  
EKOLOGICKÝ RŮST  
NAPŘÍČ REGIONY?

V globálním měřítku není Kodaň žádným 
velkoměstem, nicméně díky regionální 
spolupráci s nedalekým Malmö vytváří 
rozsáhlé regionální projekty v oblasti 
udržitelnosti, kultury a obchodu. 

Města pracují na prohloubení spolupráce 
mezi dánskými a švédskými společnostmi 
s důrazem na růstová odvětví, jako jsou vývoj 
ekologických technologií, moderní biologické 
vědy či inovativní a komunikační technologie.

Kodaň a Malmö, které spolu tvoří největší 
univerzitní region v Evropě, nabízejí 
studentům maximální prostor k rozvoji, 
podporují kvalitní výzkum a prohlubují 
plodnou spolupráci s komerčním sektorem 
– díky čemuž jsou atraktivní pro nadané 
a vzdělané odborníky z celého světa.

Kodaň se také zaměřuje na rozšíření 
spolupráce s městem Hamburg, a to například 
v oblasti zelených technologií, klimatu, 
energetiky, turismu, kultury a kreativního 
podnikání. 

Obě města se pyšní vysokou úrovní vzdělání 
a dynamickým obchodním sektorem, přičemž 
spolupráce mezi Dánskem a Německem bude 
ještě prohloubena po dokončení tunelu pod 
Fehmarnovou úžinou, který by měl propojit 
obě země již v roce 2021.

JELIKOŽ NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ, MĚSTA 
KODAŇ A SOUSEDNÍ ŠVÉDSKÉ MALMÖ 
DNES KLADOU ZVÝŠENÝ DŮRAZ 
NA STRATEGICKOU A POLITICKOU 
SPOLUPRÁCI.

Fotografie: Luca Cutolo
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ZDRAVÝ A EKOLOGICKÝ RŮST

Kodaň a Malmö se zavázaly, 
že se do roku 2025, respektive 2030 stanou 
CO2 neutrálními městy.

CO2 NEUTRÁLNÍ

Kodaň i Malmö se stanou laboratořemi, 
kde budou testovány nové technologie 
v oblasti zdravotní péče a nových 
ekologických řešení.

SOCIÁLNÍ ROVNOVÁHA

MOBILITA

Kodaň ani Malmö nesmí ztratit status 
jedněch z nejlepších měst k životu 
i navštívení.

Kodaň i Malmö vytvoří efektivní 
dopravní spojení pro cesty 
do regionu i z něj.
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SVĚT INOVACE A ZNALOSTI

BYZNYS

Kodaň a Malmö lákají nadané odborníky 
z celého světa a zintenzivňují 
spolupráci mezi výzkumnými institucemi 
a komerčními subjekty.

Kodaň a Malmö mají za cíl stát se skandinávským 
centrem služeb, dopravy a logistiky.
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Centrum udržitelného obchodu
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Budování infrastruktury pro auta 
poháněná elektřinou nebo vodíkem
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Výstavu připravilo Dánské centrum architektury pro projekt Kodaňská řešení, který vznikl v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru mezi městem Kodaň a sdružením Realdania.

Výstava vznikla za podpory následujících partnerů, kteří se zároveň podílejí na trvale udržitelných řešeních pro Kodaň: 


