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Klimatická koalice vznikla v roce 
2007 se snahou propojit spolu-
práci českých ekologických a roz-
vojových nevládních organizaci a 
vyvolat a vést veřejnou diskusi o 
změně klimatu, o možnostech 
jejího zmírňování a o dopadech 
klimatické změny zejména v 
rozvojových zemích. Klimatická 
koalice je platformou českých 
nestátních neziskových organi-
zací, které se zabývají zejména 
ochranou životního prostředí, 
rozvojovou spoluprací a huma-
nitární pomocí. 

Členy Klimatické koalice je 12 
organizací: Adra, Calla – Sdru-
žení pro záchranu prostředí, 
Centrum pro dopravu a energe-
tiku, Educon, Ekologický institut 
Veronica, Ekumenická akademie 
Praha, Frank Bold, Glopolis, 
Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, 
Přátelé přírody ČR, Resilience 
CZ. 

A spolupracuje s ní 7 přidruže-
ných organizací a sítí: Člověk 
v tísni, Charita ČR, Nadace Part-
nerství, WISE ČR, Česko proti 
chudobě, České fórum pro roz-
vojovou spolupráci a Zelený 
kruh. 



Jedním z hlavních cílů práce 
Klimatické koalice je zvýšit v České 
republice povědomí o změnách 
klimatu jako o vážném problému, 
který musíme a dokážeme řešit. 
Naplňování tohoto cíle bylo v uply-
nulém roce spojeno především 
s novou zprávou Mezivládního pa-
nelu pro změnu klimatu (IPCC), 
jejíž první část byla zveřejněna na 
podzim 2013. S přípravou na její 
zveřejnění jsme však začali již 
v květnu, kdy jsme do Prahy 
pozvali jednoho nejvýznamnějších 
klimatologů světa, prof. Stefana 
Rahmstorfa z německého Pots-
dam institutu.  

Vedle semináře pro posluchače z 
oboru proběhla přednáška pro 
veřejnost i několik rozhovorů pro 
média.  Začátkem září jsme navá-
zali seminářem o IPCC a aktuálních 

klimatických výzvách současnosti. 
Na konci září, v den zveřejnění 
první části nové zprávy IPCC, jsme 
v Praze na Akademii věd uspo-
řádali přímý přenos z tiskové 
konference ve Stockholmu a 
pozvaní čeští vědci jej doplnili 
svým odborným komentářem. 
V loňském roce jsme za účelem 
komunikace zprávy IPCC navázali 
spolupráci s dvěma desítkami čes
-kých vědců, kteří se sdružili do 
neformálního uskupení Vědecké 
klimatické fórum.  

Na konci března jsme díky eko-
logickému institutu Veronica koor
-dinovali aktivity v České repu-
blice v rámci osmého ročníku celo
-světové iniciativy Hodina Země.  
K hodinovému zhasnutí světel a 
řadě drobných happeningů se 
v České republice připojilo asi 100  

obcí, desítky firem a tisíce jed-
notlivců. Záběry českých potem-
nělých památek se dostaly do spo-
lečnosti nejvýznamnějších pamá-
tek světa.   

Cílem projektu Energy Indepen-
dence podpořeného Heinrich Boell 
Stiftung Praha bylo s pomocí sta-
rostů a dalších zástupců regionů z 
Německa a Rakouska ukázat 
českým účastníkům téma posi-
lování energetické soběstačnosti 
jako potřebnou a přínosnou cestu 
k vyšší energetické bezpečnosti 
obcí a regionů, posílení jejich 
ekonomiky a současně snižování 
emisí skleníkových plynů. V červnu 
jsme proto ve spolupráci s Callou a 
Rakouským velvyslanectvím uspo-
řádali konferenci „Na cestě k 
energetické soběstačnosti obcí a 
regionů“. Calla následně navázala  

http://www.hodinazeme.cz/
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152065587454436&set=vb.6867084435&type=2&theater


regionálním seminářem „Energe-
ticky soběstačné obce – příleži-
tost pro lokální ekonomiky“ v Jiho
-českém kraji. 

Podobným tématům se věnovaly 
diskuse připravené organizacemi 
Educon a Ekumenická akademie 
ve spolupráci s Klimatickou koalicí 
a dalším partnery, které se usku-
tečnily na podzim v Praze: seminář 
Decentrální a soběstačné modely 
energetiky a konference Změna 
energetické struktury. 

Nová „Energetická koncepce“ je 
evergreen a zaklínadlo českých 
politiků. Na aktualizaci té staré 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
pracuje už deset let. A v různých 
intervalech se prostřednictvím to-
hoto zásadního dokumentu po- 

kouší navrhnout prolomení limitů 
těžby hnědého uhlí, které by 
vymazalo několik obcí z mapy a 
jeho spálení zhoršilo probíhající 
změny klimatu. Zároveň koncep-
ce nedostatečně rozvíjí potenciál 
obnovitelných zdrojů a energet-
ické efektivity. Tyto i řadu dalších 
připomínek zveřejnily Calla, Hnu-
tí DUHA, CDE, Frank Bold, Zelený 
kruh i Greenpeace na webu 
www.energetickakoncepce.cz. 
Věřejnost měla možnost odesílat 
je přímo na Ministerstvo život-
ního prostředí. Mimoto byly vý-
hrady uveřejňovány pomocí tis-
kových zpráv, na webech, sociál-
ních sítích, tematických mailo-
vých rozesílačích. Zástupci něko-
lika členských organizací se zú-
častnili oficiálního veřejného 
projednání koncepce v rámci 
procesu SEA.  Centrum pro  

dopravu a energetiku ve spoluprá-
ci s Callou navázalo panelovou 
debatou "Quo vadis státní ener-
getická koncepce?“. 

Členové koalice také spolupracují 
na vydávání elektronického občas-
níku Chytrá energie. Díky koor-
dinaci ze strany Cally vyšlo v roce 
2013 šest čísel, které byly roze-
sílány na více než tisíc adres. 

Na konci roku 2013 se nová česká 
vládní koalice zavázala přijmout 
zákon o snižování závislosti na 
fosilních palivech. Právě takový 
zákon prosazuje Hnutí DUHA svou 
iniciativou Velká výzva s podporou 
Klimatické koalice a jejích členů. 
Na přípravě paragrafového znění 
zákona se podílel Frank Bold.  

http://www.energetickakoncepce.cz/
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/10691-quo-vadis-statni-energeticka-koncepce
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/10691-quo-vadis-statni-energeticka-koncepce
http://chytraenergie.info/
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/koalicni-smlouva-vlada-predlozi-prelomovy-zakon-ktery-srazi-zavislost-na-fosilnich-palivech
http://www.velkavyzva.cz/


Ještě předtím se Hnutí DUHA a 
Greenpeace podařilo odvrátit 
snahu končícího premiéra Rusno-
ka na prolomení limitů těžby 
hnědého uhlí a založení společné 
firmy státu s uhlobarony. Hnutí 
DUHA také v roce 2013 zahájilo 
práce na zvyšování počtu neplati-
čů v Česku. V rámci projektu 
„Nechci platit“ ukazuje lidem, jak 
mohou ve své domácnosti výrazně 
snížit spotřebu energie a neplatit 
zbytečně vysoké účty ČEZu či 
Gazpromu a dohromady výrazně 
snížit emise skleníkových plynů. 

Problematikou biopaliv a negativ-
ním dopadem jejich pěstování 
v rozvojových zemích se zabývala 
organizace Glopolis. Podle řady 
studií produkuje pěstování bioma-
sy na výrobu biopaliv v některých 
rozvojových zemích srovnatelné  

množství emisí jako některé 
fosilní zdroje. Glopolis proto 
uspořádal seminář a informoval o 
problému české europoslance.  

V závěru roku se zástupci orga-
nizace Glopolis a Greenpeace 
zúčastnili konference OSN o 
změně klimatu ve Varšavě. 
Získali jsme tak nejen aktuální 
informace přímo z místa dění, 
které jsme díky mediálním výstu-
pům zprostředkovali i české ve-
řejnosti, ale mohli jsme i pro-
hloubit spolupráci s dalšími za-
hraničními organizacemi, které se 
věnují problematice klimatických 
změn. 

Hnutí DUHA se tradičně účastnilo 
filmového festivalu Jeden svět, 
který pořádá přidružený člen Kli- 

matické koalice Člověk v tísni. 
Tisíce návštěvníků a návštěvnic fes
-tivalu se díky infostánkům a nás-
ledným debatám nejen v Praze, ale 
také v Brně, Liberci či například v 
Ústí nad Orlicí dozvěděli, jak se 
mohou u politiků a političek zasa-
dit za ochranu klimatu, poznat 
společensko-ekologický časopis 
Sedmá generace a či využít služeb 
poradny pro závisláky na fosilních 
palivech. 

Vyvěšením dvou čtyřicetimetro-
vých transparentů na budovu 
Národního divadla dobrovolníci 
Greenpeace apelovali před pod-
zimními parlamentními volbami na 
voliče. Vyzvali je, aby nevolili poli-
tiky, kteří podporují vyvlastňování 
a bourání obcí kvůli uhlí. V Sever-
ních Čechách už v minulosti zmize 
lo78 měst a obcí pod korečky uhel- 

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/drtiva-vetsina-snemovny-proti-spolecne-firme-statu-s-uhlobarony
http://www.nechciplatit.cz/
http://www.nechciplatit.cz/
http://www.hnutiduha.cz/akce/filmovy-festival-jeden-svet
http://www.hnutiduha.cz/akce/jeden-svet-v-brne


ných rypadel. Jedno takové rypa-
dlo valili uhlobaroni centrem Pra-
hy od Národního divadla přes 
Karlův most na Kampu a zase zpět. 
Před ním utíkaly vyděšené domeč-
ky s lidmi. To vše v rámci druhého 
ročníku karnevalového průvodu 
s názvem Sametové posvícení 
v den výročí 17. listopadu. 

Členské organizace vydaly celou 

řadu informačních listů a brožur. 

Tak například Glopolis uveřejnil sé-

rii publikaci, které se zabývají do-

pady změny klimatu v rozvojo-

vých zemích, za všechny vybíráme: 

Rozmanité zemědělství jako odpo-

věď na měnící se klima. Dále vydal 

tištěně Dopady evropské politiky 

podpory biopaliv a Průvodce mezi-

národním klimatickým vyjednává-

ním.  

Hnutí DUHA publikovalo infogra-
fiky Česká závislost na fosilních 
palivech: kdo platí, kdo vydělává? 
a studii Nezávisle: Jak se žije s 
nízkou spotřebou fosilních paliv 
mapující praktická opatření snižu-
jící dovoz plynu a ropy či plýtvání 
uhlím. 

Centrum pro dopravu a energe-
tiku se tradičně věnovalo proble-
matice emisního obchodování. 
V této souvislosti vydalo infolist 
Obchodování s povolenkami na 
emise potřebuje reformu a krát-
kou studii Zhodnocení druhého 
obchodovacího období EU ETS 
obsahující ohlédnutí za dosavad-
ním fungováním systému i dopo-
ručení do budoucna.  

 

Greenpeace publikovalo data ex-
pertů ze Stuttgartské university ve 
studii „Tiší zabijáci“. Studie detail-
ně vypočítává negativní zdravotní 
účinky způsobené největšími uhel-
nými zdroji v EU. Provoz českých 
uhelných elektráren a tepláren 
zkrátí podle výsledků studie životy 
Evropanů o 18 088 roků života, což 
odpovídá 1 686 předčasným úmr-
tím.  

Informačním nástrojem Klimatické 
koalice jsou webové stránky 
www.zmenaklimatu.cz, které zís-
kaly počátkem roku 2013 nový 
vzhled i příjemnější strukturu. Při-
nášíme na nich novinky z oblasti 
vědeckých poznatků, politiky 
ochrany klimatu, dopadů klima-
tické změny atd. Zájemci si mohou 
přečíst příběhy očitých svědků 
klimatické změny, stáhnout nové  

http://glopolis.org/cs/clanky/rozmanite-zemedelstvi-jako-odpoved-na-menici-se-klima/
http://glopolis.org/cs/clanky/rozmanite-zemedelstvi-jako-odpoved-na-menici-se-klima/
http://glopolis.org/cs/clanky/factsheet-dopady-evropske-politiky-podpory-biopaliv/
http://glopolis.org/cs/clanky/factsheet-dopady-evropske-politiky-podpory-biopaliv/
http://glopolis.org/cs/clanky/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim/
http://glopolis.org/cs/clanky/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim/
http://glopolis.org/cs/clanky/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim/
http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-zavislost-na-fosilnich-palivech-kdo-plati-kdo-vydelava
http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-zavislost-na-fosilnich-palivech-kdo-plati-kdo-vydelava
http://www.hnutiduha.cz/publikace/nezavisle-jak-se-zije-s-nizkou-spotrebou-fosilnich-paliv
http://www.hnutiduha.cz/publikace/nezavisle-jak-se-zije-s-nizkou-spotrebou-fosilnich-paliv
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/infolistcde_reformaets_brezen2013_1.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/infolistcde_reformaets_brezen2013_1.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/tluste-kocky_1.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/tluste-kocky_1.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2013/Silent-Killers.pdf
http://www.zmenaklimatu.cz/


infolisty a brožurky a dozvědět se 
o chystaných akcích. Novinářům 
jsou k dispozici tiskové zprávy a 
kontakty na členy vědeckého 
klimatického fóra. Mimo to provo-
zujeme i stránku Změna klimatu na 
Facebooku, která má v současnosti 
bezmála 900 příznivců. Členské 
organizace v uplynulém roce přis-
pívaly na blog Klimatické koalice 
na serveru iHned. Vydali jsme 6 
tiskových zpráv a nově založili účet 
na Twitteru. 

Po celý rok Klimatickou koalici 
řídila zvolená tříčlenná Rada slože-
ná ze zástupců organizací: 
Glopolis, Hnutí DUHA, Centrum 
pro dopravu a energetiku (v první 
polovině roku) a Greenpeace (ve 
druhé polovině roku). Klimatická 
koalice se sešla dvakrát za rok na 
valné hromadě.  

Aktualizovali jsme strategický 
plán pro rok 2014 a přijali pozici 
k navrženým úpravám systému 
emisního obchodování v ČR. 

V únoru jsme uspořádali pro 
členy vzdělávací seminář se za-
hraničními hosty, který se věno-
val klimatické změně coby rozvo-
jovému problému. Koordinátorka 
Klimatické koalice se zúčastnila 
dvoutýdenní stáže o využití no-
vých médií na pozvání němec-
kého institutu KMGNE. 

 

Finanční přehled: Na společné 
aktivity v roce 2013 čerpala Klima-
tická koalice granty od nadace 
Stefana Batory a Heinricha Bölla, a 
to prostřednictvím svých členských 
organizací. Řadu aktivit zároveň 
kofinancovaly členské organizace z 
dalších zdrojů: Evropské unie, 
Ministerstva zahraničí, Státního 
fondu životního prostředí či Evrop-
ské klimatické nadace. 

Všem donorům za jejich podporu 
děkujeme. 

http://www.facebook.com/zmenaklimatu
http://hanzlova.blog.ihned.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy
https://twitter.com/KlimaKoalice
http://www.zmenaklimatu.cz/images/KliK_prohlaseni_k_reforme_ETS_FINAL.pdf


VÝNOSY (zaokrouhleno na celé tisíce)  Kč 

Nadace Stefana Batory 

(příjemce grantu: Centrum pro dopravu a energetiku)  

429 000  

Nadace Heinrich Böll Stiftung v Praze 

(příjemce grantu: Centrum pro dopravu a energetiku a Calla)  

71 000  

Kofinancování aktivit dalšími členskými organizacemi 

(Glopolis, Centrum pro dopravu a energetiku)  

65 000  

CELKEM  565 000  

FINANČNÍ PŘEHLED 



NÁKLADY (zaokrouhleno na celé tisíce)  Kč 

Mzdové náklady na koordinátorku KK  (komunikace se členskými 

organizacemi, koordinace setkání, seminářů a veřejných akcí, 

mediální práce atd.)  

267 000  

Režie (nájem, energie, telefon, internet atd.) 70 000  

Webhosting 12 000   

Cestovné  11 000   

Design a tisk  17 000  

Setkání KliK a vzdělávací seminář 46 000  

Akce pro veřejnost  120 000  

Monitoring tisku  5 000  

Překlady a korektury  6 000  

Odměny za články  11 000  

CELKEM 565 000  



 

Klimatická koalice 

Na Rozcestí 6, 190 00 Praha 9 

 

Koordinátorka Klimatické koalice: 

Barbora Urbanová, 
barbora.urbanova@ecn.cz, 
274 822 150, 605 276 909 

Web: www.zmenaklimatu.cz       

Facebook:  www.facebook.com/
zmenaklimatu 

 Twitter: @Klimakoalice 

mailto:barbora.urbanova@ecn.cz
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.facebook.com/zmenaklimatu
http://www.facebook.com/zmenaklimatu
https://twitter.com/KlimaKoalice

