
Jak připravujeme Brno na změnu klimatu?

CO
2
 je jedním z hlavních dùvodù, proè se naše Zemì neustále ohøívá. Nejspíš už jste sami zaznamenali změ-

ny klimatu, které se dotýkají i města Brna. Chceme proto snížit do roku 2030 emise oxidu uhlièitého nej-
ménì o 40 %, kdy výchozím je rok 2000. Z tohoto cíle jsme zatím ukrojili 8 %. Zbývá 9 let, 32 % skleníkových  
plynù a jistota, že mìsto samo nemùže v tomto boji zvítìzit. Proto jsme pøipravili nìkolik jednoduchých krokù, 
kterými mohou pøispìt místní lidé i firmy. Zapojte se taky. Každý krok se poèítá!

Toho města dosahují prostřednictvím:

� úspor energie, zvyšování energetické úèinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojù, 
zejména v oblasti budov, dopravy a veøejného osvìtlení

� vhodných adaptaèních opatøení

Město Brno se stalo signatářem Paktu v září roku 2017. Pøistoupením vznikla mìstu povinnost zpracovat 
do dvou let tzv. Akèní plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, 

dále také SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynù a plány konkrétních èinností 
a opatøení na její snížení, vèetnì dlouhodobé vize do roku 2030. 

Závazky Paktu pokrývají všechny oblasti místní správy. V rámci SECAP se tedy mìsto zamìøuje na 4 klíèové 
sektory: obecní, terciární, obytný, dopravní. Samo mìsto musí jít pøíkladem a pøijímat opatøení pøedevším na 
vlastních objektech, zaøízeních, vozovém parku apod. Souèasnì se ale snaží a snažit bude zapojit do tìchto 
èinností pøedevším terciární a obytný sektor. Ty totiž skýtají nejvìtší rezervy pro realizace opatøení, které ve-
dou ke snižování CO

2
.

V  roce 2020 přišlo město s novou výzvou a kampaní „Připrav Brno“. Jejím cílem je informovat co  

nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na měnící se klima. Projekt má své webové stránky priprav.

brno.cz, kde lidé najdou například informace a rady, jakým způsobem mohou přispět ke snižování 

emisí, jak šetřit vodou nebo energií. Firmy se zde mohou inspirovat řadou příkladů dobré praxe part-

nerů Memoranda o snižování emisí. Zavedli jsme podpůrné dotační programy, aby nám mohli občané 

i organizace napomáhat ve zkvalitnění zdravého životního prostředí v našem městě.
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