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and Nuclear Safety (BMU)
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 Vznik 2008 – po přijetí Klimaticko
energetického balíčku

 snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 
2030;

 Zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu

 Přistoupení ke CoM

 zpracování SECAP – Akční plán udržitelné 
energetiky a ochrany klimatu

 v ČR přistoupilo 22 měst či obcí 

PAKT STAROSTŮ a PRIMÁTORŮ
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 Výchozí emisní bilance skleníkových plynů 
(BEI)

 Plány konkrétních činností a opatření na 
její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 
2030

 Analýza zranitelnosti vůči negativním 
dopadům změny klimatu a návrh 
konkrétních opatření na zvýšení její  
odolnosti.

SECAP 
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 Uvažované sektory 

 Budovy, vybavení a zařízení v majetku města

 Terciární sektor (mimo majetek města)

 Domy pro bydlení

 Veřejné osvětlení

 Doprava (vozidla města a MHD)

 Soukromá a komerční doprava

 Snížení emisí CO2 o 30% do r. 2030 (2000)

SECAP Chrudim 
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Klimatický plán 
hlavního města Prahy 

do roku 2030

Praha na cestě k uhlíkové neutralitě 2050





> 60 karet 
konkrétních opatření

4 hlavní oblasti
69 konkrétních opatření

239 stran
zpřesněná metodika Covenant of Mayors



Udržitelná energetika a budovy
￭ Založení Pražského společenství obnovitelné energie

￭ Kontaktní místo pro občany

￭ Instalace FVE na budovy

￭ Nákup zelené elektřiny  (PPA a certifikáty původu)

￭ Energetický management na budovách města (inteligentní měření a řízení spotřeby 

energie a její pořízení s nižšími náklady a emisemi CO2)

￭ Energeticky úsporné projekty (metodou EPC)

￭ Nová výstavba v duchu „města krátkých vzdáleností“ a v uhlíkově neutrálním 

standardu 

￭ Aktivní role města v teplárenství



Udržitelná mobilita

 nahrazení dieselových autobusů DP elektro a bateriovými trolejbusy,

 svoz odpadů elektro nebo bioCNG,

 zatraktivnění a zvýšení kapacity MHD, modernizace metra C + nové D

 nové tramvajové tratě a vyšší kapacity příměstské železnice,

 páteřní síť cyklostezek a chráněných cyklotras, podpora pěší, carharing,

 rozšíření ZPS, P&R s FVE nabíjením, zpoplatnění automobilové dopravy

 výstavba dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu, elektrifikace lodní dopravy.



Adaptace na klimatickou změnu

 Rozvoj „modrozelené infrastruktury“ (zelené střechy ad. 

plochy, vodní prvky v ulicích)  

 Recyklace odpadní vody

 Standardy pro hospodaření s dešťovou vodou

 Podpora udržitelného zemědělství 

 Zakládání komunitních zahrad



Cirkulární ekonomika

 Vyšší míra recyklace komunálních odpadů (sběru bioodpadu)

 Multikomoditní sběr (přesun třídění z ulic do domovních dvorů) a 

dotřiďovací linka,

 Faktická recyklace plastů (třídění nerovná se recyklace),

 Prosazení zálohového systému PET a Alu lahví a plechovek,

 Zpětné využívání stavebních odpadů (3 mil. tun – 78 %!),

 Re-use centra



Bioplynová stanice pro využití 
komunálních bioodpadů

 Potenciál produkce bioodpadů z 

domácností, stravovacích zařízení a 

obchodů > 100 tis. tun/rok (zamýšleno 

využití cca 50 tis. tun/rok)

 Stanice by umožnila vyrábět cca 30 GWh

biometanu ročně 

 Odpovídá spotřebě „bioCNG“ cca 280 

NA na svoz odpadu… 

1.1.



Využití tepla odpadních vod 
z pražské ústřední čistírny

￭ ÚČOV Praha – celoroční zdroj tepla a chladu 

obnovitelného původu (= teplo prostředí)

￭ Využitelné za pomoci technologie tepelných 

čerpadel voda-voda velikého výkonu

￭ Možný tepelný výkon > 150 MW @ 90 °C 

s roční produkcí užitečného tepla v množství jednotek mil. GJ

￭ Příhodné umístění dává možnost využívat pro dodávku tepla a chladu 

do lokality Bubny-Zátory, Juliska a dalších částí města (!)

￭ Může nahradit 30 % současných dodávek tepla z uhelné teplárny v 

Mělníku (uhlíková stopa tepla DNES < 200 kg/MWh)

2.2.



Pražské společenství 
obnovitelné energie

 Do roku 2030 přes 20 tis. staveb v Praze s vlastní 

výrobnou elektřiny typu „FVE“ či „KGJ“ 

 Celkový el. výkon > 500 MW

 Záměrem je především umožnit vznik společných 

výroben elektřiny na bytových domech 

(dle konceptu Mieterstrom ze SRN – viz vpravo) 

a umožnit lidem 100 % elektřinu z nových výroben 

na bázi OZE a lepší podmínky „přetoků“…

3.3.



Modernizace VO a jeho rozšíření o dobíjecí 
infrastrukturu pro elektromobilitu

 Možnost „upgradu“ až celkem několika tisíc sloupů VO ve městě  na 

tzv. lampy EV-ready (připraveny na instalaci dobíjecí stanice)

 Výhoda: rychlejší proces výstavby, minimální zábor prostoru

 K řešení: finální vzhled, podmínky dobíjení

 Cíl: až 10 tis. veřejně dostupných dobíjecích 

stanic ve městě do roku 2030 

4.4.



Bezemisní 
automobilová doprava 

 Praha disponuje významným vozovým parkem v podobě autobusů MHD a 

vozidel na svoz odpadu a údržbu komunikací (více než 1,7 tis.)

 Plán předjímá do roku 2030 jejich významnou (75 %) konverzi na vozy s 

nulovými emisemi (CO2) 

 Očekávána kombinace různých řešení: 

 bateriové trolejbusy a autobusy 

 vozidla s plynovým pohonem na biometan

 vozidla s palivovým článkem na vodík

 vozidla na biometan 

5.5.







Každá tuna uhlíku  je úsporou 50,35 € pro Prahu a 
Pražany = rychlejší návratnost investic + 2x více prostředků v 
Modernizačním fondu

https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/



Souhrnné náklady a přínosy plánu


