
           

President programu BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Ing. Ivo 

Vaněk, EUR ING, v New Yorku na mimořádném klimatickém 

summitu OSN, CATALYZING ACTION, a na 

 

Každý, komu není lhostejný osud planety, zaměřil v uplynulých dnech svou pozornost na New 

York, kde probíhal KLIMATICKÝ TÝDEN NY°C, jehož vyvrcholením byl za účasti nejvyšších lídrů 

našeho světa v čele s generálním tajemníkem OSN, Pan Ki-moonem, presidentem USA, Barackem 

Obamou, a starostou New Yorku, Billem de Blasio, mimořádný klimatický summit CATALYZING 

ACTION.  

 

Jediným účastníkem neziskového sektoru z České republiky byl na půdě OSN v nejdůležitější 

klimatický den letošního roku přítomen kandidát na radního pro dopravu a životní prostředí na Praze 

4, Ing. Ivo Vaněk, EUR ING. V jednacím sále C se na pozvání generálního tajemníka OSN, Pan Ki-

moona, aktivně zapojil do diskuse o udržitelnosti rozvoje dopravy ve vztahu k emisím CO2.  

 



Klimatický týden NY°C začal v neděli 21. září pochodem za světové klima napříč New 

Yorkem v čele s nově jmenovaným poslem míru Organizace spojených národů, se zaměřením na boj 

proti globálnímu oteplování, hollywoodským hercem Leonardem DiCaprio.  

                

 

V pondělí 22. září představil president Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, na přípravném jednání 

skupiny nejvýznamnějších světových organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj v dopravě, jako jsou 

OSN, Světová banka, OECD, Mezinárodní energetická agentura, SLoCaT – Partnership on 

Sustainable Low Carbon Transport, AMTRAK – Americká železniční společnost, UNIFE - Association 

of the European Rail Industry, APTA – American Public Transportation Association, Východojaponská 

železniční společnost, UITP - ADVANCING PUBLIC TRANSPORT, GLOBAL ENVIRONMENT 

FACILITY etc a 3 nadnárodní korporace SIEMENS, ALSTOM a BOMBARDIER, municipální program 

BETTER CITIES FOR BETTER LIFE. Celodenní zasedání řídil generální tajemník SLoCaT, Cornie 

Huizenga, který tuto skupinu v následující den vedl při prosazování schválených závěrů pondělního 

jednání na mimořádném klimatickém summitu generálního tajemníka OSN, Pan Ki-moona, 

CATALYZING  ACTION, který proběhl za účasti téměř 200 hlav států a vlád v předvečer zahájení 

Valného shromáždění OSN. 

                      

Zleva Nikhil Seth, ředitel divize pro udržitelný rozvoj, OSN, José Viégas, generální tajemník 

Mezinárodního dopravního fóra OECD, Cornie Huizenga, předseda skupiny nejvýznamnějších 

světových organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj v dopravě, generální tajemník Partnerství pro 

udržitelnou nízkoemisní dopravu SLoCaT (dříve zakladatel organizace Clean Air Asia - CAI-Asie, která 

se rozrostla do hlavní iniciativy o kvalitě ovzduší v Asii), Philippe Benoit, ředitel divize energetické 

účinnosti a životního prostředí Mezinárodní energetické agentury (EIA), a Pierre Guislain, vrchní 

ředitel sekce Transport and ICT GP, Světová banka.   

http://www.slocat.net/news/1240


                                       

President Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, a generální tajemník Cornie Huizenga v přátelském objetí na 

recepci po skončeném přípravném jednání skupiny nejvýznamnějších světových organizací, zaměřených na 

udržitelný rozvoj v dopravě. 

Na mimořádném klimatickém summitu CATALYZING ACTION zastupoval Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, 

450 starostů největších měst z celého světa, které se do programu sdílené spolupráce při snižování znečištění 

ovzduší, snižování hluku, zvyšování ochrany vod a zlepšování nakládání s odpady BETTER CITIES FOR 

BETTER LIFE zapojily. 

                                          

                 

Vlevo: Skupina nejvýznamnějších světových organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj v dopravě, 

jednací sál C v hlavním sídle OSN. Vpravo: Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, president BETTER CITIES FOR BETTER 

LIFE, Michael Replogle, generální ředitel sekce Globální politika & fondy, Institut pro dopravu a rozvojovou 

politiku (ITDP), Andreas Mehlhorn, vedoucí divize Infrastruktura & města, SIEMENS Německo, Knut Sauer, 

vicepresident SIEMENS Švýcarsko, a Cornie Huizenga, předseda skupiny nejvýznamnějších světových 

organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj v dopravě.       



  

Vlevo: ředitel divize programů udržitelnosti rozvoje dopravy, Projjal K. Dutta, AIA, LEED, AP, 

newyorského Dopravního podniku (MTA) Vpravo: ředitelka divize pro soulad udržitelného rozvoje a životního 

prostředí, Porie Saikia-Eapen AIA, FCIOB, Chartered CM, newyorského Dopravního podniku (MTA). Oba 

projevili velký zájem o spolupráci s pražským Dopravním podnikem a požádali Ing. Ivo Vaňka, EUR ING, o 

vytvoření komunikační platformy mezi New Yorkem a Prahou.    

Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, také obdržel s programem BETTER CITIES FOR BETTER LIFE pozvání 

k vystoupení na Klimatickém summitu pro Asii, který se v listopadu uskuteční v Colombu na Srí Lance, a k účasti 

na klimatickém summitu OSN COP20 letos v prosinci v peruánské Limě.  

                                              

Ve středu 24.9. se vedle dalších specializovaných workshopů Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, zúčastnil 

konference „Kreativní nástroje: Nové modely rozvoje investic do čisté energie“, pořádané pro největší světové 

finančníky nadací Michaela Bloomberga, v 26. patře jeho sídla na Lexington Avenue.   

 

Michael Bloomberg, po 3 volební období (12 let) starosta New Yorku, a majitel mediální agentury 

BLOOMBERG, spolu s Pan Ki-moonem, generálním tajemníkem OSN. 



          

   

Vyjmenovat přes 200 účastníků konference Michaela Bloomberga by znamenalo nevynechat jediného, 

protože každý z nich reprezentoval ve svém oboru absolutní světovou špičku. Jen namátkou OSN, centrála pro 

obchod s emisními povolenkami, Světová banka, JAPAN RAILWAYS GROUP, AMTRAK, Global Environment 

Facility, Dopravní podnik Mnichova, Dopravní podnik New Yorku, Dopravní podnik Dakaru, American Public 

Transportation Association, předseda dánské vlády, ministr životního prostředí Lotyšska, UITP, SLoCaT, 

CARBON WAR ROOM, SWISS Re, WILLDAN Energy Solutions, Abundance Clean Energy, OECD, UNIFE, UN 

HABITAT, VIA RAIL CANADA, International Energy Agency, PPL Energy Plus, CLIMATE ACTION, BYD China, 

UIC, EMBARQ, Ulaanbaatar Railway a mnoho dalších. Většina účastníků projevila maximální zájem o spolupráci 

na programu BETTER CITIES FOR BETTER LIFE. 

 

Mrakodrap BLOOMBERG L.P., 731 Lexington Avenue, New York (26. patro se z ulice jeví jako zvýšené přízemí) 

                  

Michael Hope-Simpson na svém eventu účastníky seznámil s federálním programem USA na podporu 

projektů k redukci emisí skleníkových plynů. Ještě během semináře se do programu zapojili Storm Steenkamp 

z jihoafrické GreenLite Solutions, Mohd Hafizam Bin Mustaffa z malajsyjské MELAKA GREEN TECHNOLOGY 

Corporation a Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, z mezinárodního programu BETTER CITIES FOR BETTER LIFE.    



                    

                    

Ředitelka programu NOTRE DAME GLOBAL ADAPTATION INDEX z Univerzity NOTRE DAME v South 

Bend ve státě Indiana, Joyce Coffee, účastníkům workshopu „Připravenost předních světových firem na nápravu 

změn klimatu“ představila 4 nejprogresivnější společnosti a za jejich iniciativu předala zástupcům hodnotné ceny.    

Na závěr svého 6ti denního pobytu navštívil Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, úřad starosty New Yorku, Billa 

de Blasio, kde s ředitelkou protokolu a členkou nejužšího týmu starosty de Blasio, Leslie Slocum, projednal 

možnosti účasti starosty na příštím ročníku konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, která se na jaře 

2016 uskuteční v hlavním městě Pákistánu, Islámábádu. S hrdostí a bušícím srdcem si Ing. Ivo Vaněk, EUR 

ING, z úst Leslie Slocum vyslechl slova chvály na Prahu a Český Krumlov. Newyorskou radnici Ing. Ivo Vaněk, 

EUR ING, opouštěl s otázkou, co uděláme pro uzavření partnerství mezi pupkem světa, kterým Manhattan 

nepochybně je, a Prahou 4, největší městskou částí české metropole. Starosta Bill de Blasio obdržel od Ivo 

Vaňka jako dar bronzovou plastiku býka, jako výraz ocenění za výsledky při vedení města od svého nástupu do 

funkce před 9 měsíci. Autorem díla je brněnský výtvarník Jaromír Gargulák, jehož slévárna také vyrobila největší 

památník na světě Nikoly Tesly, odhalený letos 6. září na Praze 6. 

 

Bill de Blasio, starosta New Yorku, při zahajovacím ceremoniálu klimatického summitu CATALYZING ACTION. 



  

Vlevo: Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, a Leslie Slocum, ředitelka protokolu a členka nejužšího týmu starosty 

Billa de Blasio na newyorské radnici. Uprostřed: dar presidenta Ivo Vaňka starostovi New Yorku, Billu de 

Blasio. Vpravo: Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, před vstupem na newyorskou radnici.    

Asi největším úspěchem Ing. Ivo Vaňka, EUR ING, při jeho pobytu v New Yorku byla dohoda se 

zástupcem generálního tajemníka OSN pro program lidských sídel, Joanem Closem, o spolupráci českého 

neziskového sektoru na přípravě největší světové konference o udržitelném rozvoji měst Habitat III, která se 

z iniciativy OSN v roce 2016 pro očekávaných 50.000 delegátů uskuteční v Ekvádoru. Paradoxně zde Praha 

vůbec není zaregistrovaná, což samozřejmě Ivo Vaněk napraví. A protože před tím proběhne po celém světě 

mnoho přípravných konferencí jednotlivých oborových sekcí, Ivo Vaněk zajistí, aby nejméně jedna z nich 

proběhla v Praze 4. 

 

Joan Clos, zástupce generálního tajemníka OSN pro program lidských sídel (zelené brýle), vedle 

Cornieho Huizengy, předsedy skupiny nejvýznamnějších světových organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj 

v dopravě, a generálního tajemníka Partnerství pro udržitelnou nízkoemisní dopravu SLoCaT. 

Naopak největším šokem pro Ing. Ivo Vaňka, EUR ING, bylo, že se Praha vůbec nezajímá o 

zavedení zpoplatnění uhlíkových emisí, tzv. Carbon Pricing Statement. Rostoucí koalice států, firem a měst 

celého světa, která se k prohlášení připojila, se tak Praze doposud vyhýbala. Změnit tento zoufalý obraz Prahy v 

globálním světě si Ivo Vaněk po komunálních volbách zvolil za prvořadý úkol!  

 

 

 

 



Při své návštěvě New Yorku neopomněl Ivo Vaněk ani na naše krajany. Česká národní budova nebo 

taky Bohemian National Hall je vedle krajanů tím nejcennějším, co v New Yorku máme.    

  

                 

A jméno Antonín Dvořák nebo heslo „Národ sobě“ nedá zapomenout, kde jsme doma, a jak si máme 

vlasti vážit. 


