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Oblasti zájmu
ochrana klimatu – vzd ělávání, 
seminá ře, kampan ě, ekologické
stavitelství, OZE, úspory energie, 
pasivní domy
šetrná domácnost a zelené úřadování
ochrana přírody a krajiny 
zapojování veřejnosti
regionální rozvoj 



Poskytujeme
expertní analýzy a oponentury strategií, koncepcí, 
legislativy
zprostředkování mezioborových diskusí
koordinaci expertních pracovních skupin k aktuálním
environmentálním kauzám
environmentální poradenství
vzdělávání odborné a laické veřejnosti – přednášky, 
semináře, exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté
stoly, besedy
exkurze modelovými projekty v Hostětíně: kořenová čistírna, 
obecní výtopna na biomasu, moštárna a sušírna ovoce, 
příklady ekologického stavitelství, pasivní dům, solární
panely, šetrné veřejné osvětlení
pobyty v pasivní budově Centra Veronica Hostětín



Projekt 2v1 aneb Ochrana 
klimatu a ovzduší v obcích

Hlavní myšlenka: 
Opatření, která směřují k ochraně

klimatu jsou velmi často neméně
přínosná pro ochranu a zlepšování
ovzduší ve městech a obcích



Projekt 2v1 aneb Ochrana 
klimatu a ovzduší v obcích

Aktivity:
� Semináře, školení, přednášky 

� Publikace – ochrana ovzduší, ochrana  
klimatu

� Propagace  - tramvaje, poradenské
stánky

� Zapojování veřejnosti (NNO) do tvorby 
koncepčních materiálů k ochraně
klimatu 



Program
14:15 – 15:15 Miroslav Šuta - Znečišťující látky z dopravy a 

jejich zdravotní účinky 

15:15 – 16:15 Miroslav Patrik - Možnosti omezování
znečištění ovzduší dopravou ve městech

Přestávka

16:30 – 17:15 Yvonna Gaillyová, Jan Labohý– Ochrana 
klimatu ve městech, Úmluva primátorů a starostů

17:15 – 18:30 Jan Hollan– Umělé osvětlení ve městech a 
světelné znečištění,  s exkurzí v centru města



Úmluva primátorů
a starostů
Yvonna Gaillyová
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Úmluva starostů a primátorů

Iniciativa Evropské komise - jako 
odpověď nejaktivnějších měst na 
problém globálního oteplování/změny 
klimatu/rozvratu klimatu
Závazek měst – sníží své emise CO2 do 
roku 2020 o více než 20% 

- 20% CO2 je cíl EU v klimaticko-
energetickém balíčku z roku 2007



Zdroj:

Intergovernmental Panel 
on Climatic Change, 
4th Assessment Report (IPCC 
AR4, Feb. 2007



Zdroj:

Kodaňská diagnóza, UNSW 2009, 





Úmluva starostů a primátorů

Veškeré informace: 
www.eumayors.eu

11.1.2011 už 2181 měst!



Úmluva v Brně

Podzim 2008 – zpracována studie
Splnitelnost kritérií a návrh konceptu 
přřřřistoupení statutárního měěěěsta Brna k 

Úmluvěěěě starostůůůů a primátorůůůů

Ekologický institut Veronica
www.veronica.cz/klima



Úmluva v Brně

Květen 2009 – záměr schválila   
Rada města Brna
Září 2009 – město zadává studii, 
která požadavky prověří





Úmluva v Brně

V průběhu 2009 – 2010
Prověřěřěřěření podmínek přřřřistoupení statutárního 
měěěěsta Brna k Úmluvěěěě starostůůůů a primátorůůůů

Enviros

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-
mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-
uzemniho-planovani-a-
rozvoje/dokumenty/upp/umluva-starostu/



Úmluva v Brně

Velká opatrnost, obava ze závazku
Skepse odborů
Politicky se zatím neřešilo

Přitom
Poměrně slušná východiska –
teplárenství, veřejná doprava, 
univerzity, silný občanský sektor, 



Předávám slovo,
očekávám povzbuzení


