
Klimatický plán 
hlavního města Prahy 

do roku 2030

Praha na cestě k uhlíkové neutralitě 2050

Rozvoj lokální energetiky a postavení provozovatelů LDS     
v měnícím se prostředí , 21.10.2021
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I. O uhlíkové stopě Prahy  

II. Představení Klimatického plánu

III. Vybrané prioritní projekty



Obsah prezentace:

I. O uhlíkové stopě Prahy  





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 



Obsah prezentace:

II. Představení Klimatického plánu



> 60 karet 
konkrétních opatření

4 hlavní oblasti
(desítky opatření)





Souhrnné náklady a přínosy plánu



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 
 



Obsah prezentace:

III. Prioritní projekty/oblasti 



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.



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.



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.



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.



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.



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

6.



Děkuji Vám za pozornost.


