
Udržitelná města budoucnosti
Lokální přístup ke klimatické neutralitě
(Place-Based Approach to Net-Zero)



Ve městech se soustřeďují problémy

Změna klimatu Sociální nerovnost



Města mají potenciál dosáhnout vnitřní změny ve smysluplném měřítku, 
která může významně přispět ke klimatické neutralitě.

Nastala dokonalá bouře (Perfect Storm)?

Úspěšný přechod 
na čistou nulu 
(klimatickou 
neutralitu) bude 
vyžadovat změny 
na všech 
úrovních
společnosti

Úspěšné dosažení 
klimatické neutrality 
bude vyžadovat 
změny na mnoha 
úrovních 
infrastruktury

Nyní může být 
ideální příležitost 
k nové redefinici 
role města



1
Pravomoci

Společné a konzistentní 
pravomoci pro města a 
mandát k usnadnění 
nízkouhlíkových opatření 
tam, kde mají města 
nejlepší předpoklady k 
urychlení změn

2
Partnerství

V rámci státní a místní 
samosprávy a soukromého 
sektoru, se společným 
cílem dlouhodobé 
odolnosti, která přichází 
s investicemi do místních 
udržitelných přístupů

3
(Datová) 
Platforma
Údaje na úrovni systému 
pro zlepšení 
integrovaného plánování, 
transparentnosti a 
opakovatelnosti 
rozhodování a 
pro sledování výsledků, 
jako je snížení emisí 
uhlíku, zdravotních a 
ekonomických přínosů

4
Lidé

Nové dovednosti získané 
v rámci místních orgánů 
pro provádění nových 
pravomocí, řízení 
partnerství a pro jednání 
na základě nových 
poznatků získaných z dat

Spolupráce mezi státní správou a místní samosprávou je nutná v následujících oblastech:
Rychlejší cesta k nulové spotřebě díky strategii 4 pilířů pro města



Rozhodování na základě dat
v Solihullu
Příležitost
Identifikovat a upřednostnit nejvhodnější technologie 
obnovitelných zdrojů v celém městském obvodu (~180 km2),  
stanovit priority zásahů městské rady a vypracovat užší 
seznam lokalit pro podrobnější studii v souladu s cílem 
dosáhnout klimatické neutrality města v roce 2041.

Řešení
Přístup založený na místních informacích v kombinaci se 
znalostmi v oblasti technologií obnovitelných zdrojů umožnil 
rychlé a nákladově efektivní zpracování studie, která 
identifikovala potenciál pro výrobu a zmapovala jej s 
poptávkou/ připojovacími body.

Výsledek
SMBC má nyní k dispozici podklady, na jejichž základě může s 
jistotou rozhodovat o zavádění technologií obnovitelných zdrojů 
a podpořit tak svou cestu k dosažení nulové spotřeby. 



Systémové myšlení založené na lokálním přístupu



Vyžadujte to

Namodelujte to

Co můžete udělat?

1 2 Řiďte to

3 4 Udělejte to



Thank youDěkuji Vám


