
Ochrana klimatu
 na místní úrovni

 ke kapitole 7 v příručce Ochrana klimatu





● https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/cs/
● https://www.eumayors.eu/

● V srpnu 2021 je českých signatářů 86,
na konci roku 2020 bylo  22

● Klíčový dokument – SECAP

A co já?….. Jako občan navrhnu, jako člen samosprávy iniciuji. 

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/cs/
https://www.eumayors.eu/


Stav klimatické nouze

● Vyhlášení stavu klimatické nouze představuje rozhodnutí, jímž 
samospráva, velmi často z popudu občanské společnosti, 
prohlašuje, že existuje klimatická krize a že dosavadní při jatá 
opatření nejsou dostatečná k jejímu vyřešení.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klimatická_nouze
● V Česku  v roce 2019  iniciativy kulturních institucí vyzvaly  

vedení měst k vyhlášení stavu klimatické nouze v Praze a 
v Brně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klimatick%C3%A1_nouze




Územní plán a další regulace

● Podpořit všechny možnosti staveb energetické  infrastruktury by 
měly i územní plány. Ty by v principu mohly i požadovat, aby 
stavebnictví neopomínalo žádnou příležitost stlačit ener getickou 
spotřebu budov, jak jen to je technicky možné, tedy vždy alespoň 
respektovat pa sivní standard. V Česku to vyžaduje i změnu 
legislativy.

● Příklad Seestadt Aspern

A co já?

https://www.svetchytre.cz/a/iQFyq/v-seestadt-aspern-by-chtel-zit-kazdy


Uhlíková stopa sídla

A co já?

https://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/us_obce_hostetin_zprava_2019_o.pdf


        Uhlíková stopa obce Hostětín - 
srovnání

Město Rok Jednotka Uhlíková 
stopa

Energie Doprava Odpady Land-use Zemědělství

Hostětín 2019 t CO2e / obyv. 2,512 1,549 0,736 0,163 0,004 0,061

Praha 7 2019 t CO2e / obyv. 7,064 4,606 2,092 0,366 0,000 -

Velké 
Meziříčí

2019 t CO2e / obyv. 7,273 5,064 2,135 0,073 0,001 -

Praha 14 2018 t CO2e / obyv. 5,927 3,533 2,031 0,362 0,001 -

Praha 8 2016 t CO2e / obyv. 5,599 4,249 1,143 0,208 - -

Opava 2016 t CO2e / obyv. 7,161 4,974 1,960 0,226 0,001 -

Krnov 2016 t CO2e / obyv. 5,365 3,230 1,877 0,255 0,003 -
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Komunitní energetika

● https://www.enviwiki.cz/wiki/Komunitn%C3%AD_energetika
● https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/v-c

esku-zatim-nejsou-podminky-pro-rozvoj-komunitni-energeti
ky-praha-chce-byt-prukopnikem/

● MASky, Praha, Brno…..
● Občanské elektrárny – např. Rakousko
● A co já?

https://www.enviwiki.cz/wiki/Komunitn%C3%AD_energetika
https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/v-cesku-zatim-nejsou-podminky-pro-rozvoj-komunitni-energetiky-praha-chce-byt-prukopnikem/
https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/v-cesku-zatim-nejsou-podminky-pro-rozvoj-komunitni-energetiky-praha-chce-byt-prukopnikem/
https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/v-cesku-zatim-nejsou-podminky-pro-rozvoj-komunitni-energetiky-praha-chce-byt-prukopnikem/


 Peníze jsou a budou
● Národní plán obnovy
● Modernizační fond
● Fond pro spravedlivou transformaci
● Operační program Technologie a aplikace  pro konkurenceschopnost
● Operační program Životní prostředí
● Operační program Doprava
● Integrovaný regionální operační program
● Granty EHP a Norska
● Nová zelená úsporám
● Program EFEKT
● Národní program Životní prostředí
●

●

●

●



Zvyšování resilience a adaptační plány obcí

● Elektronický nástroj pro analýzu zranitelnosti – elektronický nástroj určený pro 
provádění analýzy zranitelnosti v rámci MAS (místních akčních skupin) nebo 
obcí. Jak zranitelné je území, na kterém žijete? Jaké hrozby vás ohrožují? Na 
co se zaměřit ve strategiích určených pro rozvoj na místní úrovni?

● https://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf
● Najdete v sekci „Pro obce“ zde:

https://www.veronica.cz/od-nas-pro-vas

A co já?

https://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf
https://www.veronica.cz/od-nas-pro-vas


Užitečná publikace

● Tomáš Jungwirth: Zapojujeme města do klimatických 
řešení. Příručka pro samosprávy a aktivní občan(k)y. 
Vydalo CDE v roce 2021. Publikace radí městům a obcím 
s možnostmi projektů pro ochranu klimatu, jejich 
financování i úsporami energie.

● Zdarma ke stažení: 
https://www.cde-org.cz/media/object/1702/mesta_brozurafinalweb.pdf 

https://www.cde-org.cz/media/object/1702/mesta_brozurafinalweb.pdf


Klimatická žaloba



klimazaloba.cz

● https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/ceska-klimazaloba-podana.html 
● Klimatická litigace – přednáška Evy Balounové

https://www.klimazaloba.cz/
https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme/ceska-klimazaloba-podana.html
https://www.youtube.com/watch?v=8AIB4JW1Af4

