„Klimatická neutralita je volba,
která ovlivní všechny ekonomické
sektory“

Rozhovor s Chiarou Gallani, místostarostkou
Padovy, Itálie, držitele ocenění „Město v záři
reflektorů“ uděleného Paktem starostů a
primátorů.
[Pakt starostů a primátorů – Evropská kancelář:] Vaše město klade velký důraz na
přizpůsobení se dopadu změny klimatu, přičemž někteří lidé dokonce Padovu
označují za „laboratoř odolnosti“. Co bylo prvním krokem, který město v tomto
směru podniklo, a proč?
Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně je součástí politického
programu města Padova již mnoho let. Je to cesta trvající již více než dvě dekády. Začala
v roce 1999 schválením prvního městského energetického plánu a vyvrcholila v roce
2021 schválením akčního plánu SECAP.
Od chvíle, kdy se město v roce 2010 připojilo k iniciativě Paktu starostů a primátorů,
využívá správa města své členství jako příležitost ukázat své kroky, sdílet osvědčené
postupy a klást si nové výzvy s podobně smýšlejícími městy po celé Evropě. Na další
krok došlo v roce 2016, kdy byl rozšířen projekt „Odolná Padova“ realizovaný ve
spolupráci s Univerzitou v Benátkách, jehož cílem bylo dále rozvíjet adaptační plán.

V roce 2017 byl spuštěn projekt IFE Veneto ADAPT financovaný z EU. Jeho záměrem bylo
vytvořit metodiku a operační nástroje, které podpoří města v rámci jejich snahy o
přizpůsobení se změně klimatu a optimalizaci a navýšení kapacity místních orgánů při
reakci na mimořádné události.
Do našeho akčního plánu SECAP se zapojilo mnoho aktérů, a to veřejných i soukromých,
v jeho různých fází od analýzy stavu techniky až po identifikaci opatření a spojení sil s
institucionálními partnery a zúčastněnými stranami v rámci místního procesu Agenda
21.
Co považujete za hlavní překážky pro své místní snahy v oblasti klimatu a
energetiky?
Padova byla nucena čelit v řadě situací, a v posledních letech stále častěji, mimořádným
povětrnostním podmínkám, jako jsou bouřky a vlny horka, které způsobily podstatnou
újmu jejím obyvatelům, průmyslu, veřejné infrastruktuře a stromům ve městě. Správa si
je vědoma problému, který změna klimatu představuje, a snaží se najít způsoby, jak tuto
skutečnost proměnit z hrozby na příležitost. V posledních letech věnovala spoustu
práce zlepšování své schopnosti zmírňovat a bránit dopadům mimořádných podmínek
a snížit náchylnost oblasti na takové podmínky.
Jednou z hlavní překážek pro plnění místního závazku v oblasti klimatu a energetiky
byla fragmentace dostupných dovedností mezi různá oddělení města: mnohá z nich se
věnovala zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, avšak chyběly jim
společné cíle a skutečná spolupráce, co se týče přípravy nových projektů a definování
budoucnosti města. A právě proto obsahoval akční plán SECAP konkrétní kroky pro
sestavení mezioborové pracovní skupiny a kanceláře věnující se meziúsekovému
tématu přizpůsobení se změně klimatu, koordinaci realizace opatření a schvalování
nových partnerství a memorand o porozumění s aktéry ve veřejné i soukromé sféře.
Proč jste se rozhodli vstoupit do soutěže o ocenění Město v záři reflektorů
udělované Paktem starostů a primátorů?
Účast v soutěži Paktu starostů a primátorů byla příležitostí k tomu, aby správa města
ukázala odvedenou práci a podpořila důvěryhodnost a sílu svého plánu. Získání tohoto
ocenění vedlo k tomu, že mnoho místních aktérů a oddělení správy města začalo věřit v
důležitost tohoto nástroje a sdílet společné cíle z dlouhodobého hlediska.
Jak vidíte Padovu v roce 2050?
Samotná správa si stanovila ambiciózní cíle: snížit do roku 2030 emise, které způsobují
změnu klimatu na území, o 55 % a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Jedná
se o výzvu, která se týká města i všech místních aktérů ve veřejné i soukromé sféře,

včetně samotných obyvatel. Klimatická neutralita je volba, která bude mít vliv na
všechny ekonomické sektory a bude cílit na všechny plány a předpisy města. Mezi
příklady patří Plán rozvoje města, Zelený plán a Plán rozvoje města pro udržitelnou
mobilitu, který je právě ve fázi návrhu a budou do něj začleněny politiky udržitelnosti
zaměřené na snížení spotřeby energie a zvýšení odolnosti města.

Tato ilustrace, kterou vytvořila společnost "Słucham i rysuję", byla nabídnuta městu Padova, vybranému vítězi soutěže
"Covenant of Mayors -Europe Awards" v roce 2021. Klikněte pro stažení obrázku v HD!

Tento plán je rozdělen do 116 opatření, která se věnují šesti oblastem:
•

prosazování obnovitelných zdrojů;

•

efektivita veřejných i soukromých budov;

•

udržitelné řízení sítí a infrastruktur;

•

posílení služeb aktivní mobility a místní hromadné dopravy;

•

konsolidace nízkouhlíkové ekonomiky;

•

plánování inkluzivního a odolného města.

Splnění tohoto cíle je náročné. Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 znamená
kompletní transformaci toho, jak se vyrábí zboží a poskytují služby, radikální změnu
spotřebitelského rozhodování, bydlení v efektivnějších domovech, které jsou schopné si
vyrábět energii, kterou potřebují, s využitím obnovitelných zdrojů a dopravu s nízkým
environmentálním dopadem či s využitím chytrých a sdílených systémů mobility. To vše
jsou věci, k nimž úsilí správy města směřuje.

