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Průměrná teplota ČR se od r. 1961 zvýšila o 2,1°C



IPCC Special Report Global Warming of 1.5°C, 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/

Mezivládní panel pro klimatickou změnu IPCC vydal 2018 zvláštní zprávu navazující na Pařížskou klimatickou dohodu s 
názvem „Globální oteplení o 1,5°C“. Scénáře modelují pokles emisí o 45 % oproti roku 2010 a klimatickou neutralitu v r. 
2050. Tomu přesně odpovídá Klimatický závazek a Klimatický plán HMP do 2030 (na cestě k uhlíkové neutralitě 2050).



2018 IPCC Report o globálním oteplení o 1,5°C



V České republice emise CO2ekv. poklesly z 200 mil. tun v r. 1990 na 
135 mil. tun v roce 2010



Další důvody
1. Energetické trhy „penalizují“ odběratele, kteří nakupují energie fosilního původu 

2. Bezemisní zdroje jsou k dispozici i v malém měřítku a jejich cena stále klesá

3. 84 % obyvatel ČR se obává změn klimatu a podporuje C neutralitu

4. Měrná spotřeba energie na obyvatele ve městech menší, kupní síla a ceny 

nemovitostí vyšší = příznivé pro realizaci investic do opatření snižující CO2

5. Dotační pobídky ve stovkách mld. Kč na opatření v boji s klimatickou změnou z 

EU jsou příležitostí

=  proto je klimatický závazek pro město příležitostí a nikoliv hrozbou



Chronologie vývoje vzniku Klima plánu

￭6/2019 - Schválení klimatického závazku v ZHMP 

￭8/2019 –Komise pro udržitelnou energii a klima zahajuje činnost

￭9/2019 až 11/2020 – Četné schůzky čtyř pracovních skupin

￭ 12/2020 – Kompletní návrh plánu k připomínkám organizacím města 

￭4/2021 – Aktualizovaný plán představen odborné/širší veřejnosti  

￭ 5/2021 – Aktualizovaný plán schválen v orgánech města
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Uhlíkový rozpočet

￭ Princip agregované sumy 

v čase (2011 až 2050)

￭ C rozpočet Prahy činí cca 180 mil. tun 

z toho již 80-85 mil. tun vyprodukováno v období 2011-2020

￭ Na období 2021 až 2050 tedy zbývá „jen“ cca 100 mil. tun 

(tj. BAU po dobu 12-13 let)

￭ Významná část emisí (celkem přes 5 mil. tun/rok) doposud přitom do 

města „dovážena“ ve formě elektřiny a tepla    



Metodická pravidla:

￭ Základem konečná spotřeba 

energie všech forem ve všech 

sektorech 

￭ Výchozím stavem rok 2010 

(v souladu s doporučením IPCC) 

￭ Započítány i emise z výroby 

elektřiny a tepla mimo území města 



Import elektřiny a tepla = 59 % emisí CO2

￭Elektřina dodaná do Prahy 4,274 mil. tun CO2/rok 48 %

￭Teplo z uhlí EMĚ 948 582 t CO2/rok 11 %

￭Zemní plyn 1,9 mil. tun CO2/rok = 22 %

￭Kapalná paliva v dopravě 1,6 mil. tun CO2/rok  18 %

Zdroj: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy 2019
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> 60 karet 
konkrétních opatření

4 hlavní oblasti
(desítky opatření)





Energetika Budovy Doprava Cirkulární 
ekonomika 

Adaptace 

-60 % 
snížení emisí CO2  

u dodávek elektřiny a tepla 

-15 % 
snížení spotřeby tepla a plynu  

díky úsporným opatřením 

 -17 % 
snížení spotřeby především 

fosilních paliv v dopravě  
+38 %  

zvýšení třídění komunálních 
odpadů (z 27% na 65 %)  

+1,5 mil. 
nově vysazených stromů 

+2,3 TWh 
elektřiny z nových bezemisních 

a nízkoemisních výroben 

+23 tis.  
budov osazeno solárními  

a kogeneračními zdroji 
elektřiny 

+150 mil.  
přepravených cestujících navíc 

ročně veřejnou dopravou   +3 mil. m3 
biometanu z bioodpadů  

pro využití v dopravě   
-28 % 

podílu pitné vody na zalévání 
veřejné zeleně 

+2,6 TWh 
tepla z nových bezemisních a 

nízkoemisních výroben 

+70 tis. 
nízkoemisních zdrojů tepla  

(kondenzačních kotlů a 
tepelných čerpadel)  

+900  
bezemisních autobusů  
v každodenní dopravě 

- 50 % 
produkce směsného 

(zbytkového) komunálního 
odpadu  

+ 5 % 
adaptability na dopady změny 
klimatu u veřejných budov ve 
správě města, městských částí 

0 MWh  
tepla a elektřiny  
pocházející z uhlí  

+500 tis. 
inteligentních elektroměrů 

v domácnostech a institucích 

+10 tis.  
veřejně přístupných dobíjecích 

stanic na podporu 
elektromobility ve městě 

0 tun 
odpadu odstraněného  

bezúčelně skládkováním 
+7 m2 

plochy území změněné 
z nepropustných ploch na 

modrozelenou infrastrukturu 
v přepočtu na 1 tis. obyv./rok 

 



Souhrnné náklady a přínosy plánu



Oblast energetiky a budov 
– další významná opatření
￭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



Oblast dopravy 
– další významná opatření
￭Zvýšení zpoplatnění automobilové dopravy

￭Podpora nemotorové dopravy 

￭Navýšení přepravních kapacit kolejové dopravy

￭Výstavba dobíjecí infrastruktury

￭Elektrifikace lodní dopravy

￭Podpora transformace letecké dopravy na udržitelnou



Oblast adaptace 
– hlavní opatření
￭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



Oblast cirkulární ekonomiky 
– hlavní opatření

￭Vyšší míra recyklace komunálních odpadů (zejména 

celoměstským systémem sběru bioodpadu)

￭Multikomoditní sběr (přesun třídění z ulic do domovních 

dvorů, dotřiďovací linka),

￭Faktická recyklace plastů (třídění nerovná se recyklace),

￭Zpětné využívání stavebních odpadů (3 mil. tun – 78 %!)
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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“…

1.1.



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… 

2.2.



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)

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.
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Implementace (1/2)

￭od 6/2021 – start prvních / prioritních projektů: 

￭ Pražské společenství obnovitelné energie (činnost bude zahájena od 1/1/2022)

￭ Bioplynová stanice na bioodpady (tender na zhotovitele již 2022)

￭ Využití odpadního tepla na ÚČOV (v r. 2021 žádost o podporu z Inovač. fondu)

￭ Zahájení přípravných prací na možné hromadné osazení parkovacích ploch v 

majetku HMP dobíjecími stanicemi 

￭ Pilotní instalace výrobny biometanu na ÚČOV Praha (realizace 2022)



Implementace (2/2)

￭ Budoucnost teplárenství ve městě (třístranná jednání s ČEZ a Veolia) 

￭ Účast na konferenci COP26 v Glasgow (11/2021)

￭ Vytvoření klimatických partnerství s progresivními metropolemi a státy (FR-
CZ-SWE), Berlín, Londýn, Kodaň, Vídeň, Taiwan …

￭ Spolupráce z korporacemi, které samy přijaly klimatické závazky

￭ dialog s veřejností a neziskovým sektorem

￭ Průběžné vyhodnocování a aktualizace klimatické strategie města,

￭ Vytváření příležitostí pro zapojení Pražanů na bezuhlíkovém životním stylu,



(Navrhované) budoucí zapojení MČ

￭Spoluúčast na rozšíření pokročilého energetického managementu 
na veškerý majetek města 

￭Zapojení do Pražského společenství obnovitelné energie 

￭Souběžná iniciace projektů snižujících emise CO2 na městském majetku

￭Participace na projektech celoměstského významu (ve fázi přípravy, 
realizace  a budoucího provozu)  

￭Kde dále mohou MČ se zapojit do implementace klimatického plánu??? K 
diskuzi…



Děkuji Vám za pozornost.

RNDr. Martin Bursík

předseda Komise pro udržitelnou energetiku a klima

Rady HMP, martin.bursík@praha.eu








