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CIRA Advisory je poradenská
a konzultační firma zaměřující se 
na oblast cirkulární ekonomiky
napříč všemi ekonomickými 
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KDO TAKÉ JSEM?

Člen komise udržitelnosti ČOV

PROČ UDRŽITELNOST VE SPORTU?

Prostřednictvím sportovních klubů a komunit můžeme 
pozitivně ovlivnit a inspirovat ne jen mladou generaci. To 
málo co jim můžeme dát je možnost vyrůstat v prostředí, 
kde je standardem hlídat si pozitivní dopad na životní 
prostředí a komunitu. 
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Zdroj: Steffen et al. 2008 New Scientist, Upravil Mgr. Jan Mareš

GLOBÁLNÍ DŮVODY PROČ 
UDRŽITELNOSTI VĚNOVAT 

POZORNOST



PROČ SE VĚNOVAT 
CIRKULÁRNÍ EKONOMICE



HLEDÁNÍ VLASTNÍ MOTIVACE

• Všichni ostatní se tomu již věnují

• Učíme mladou generaci zdravějšímu přístupu k planetě 

• Udržitelnost láká nové hráče

• Propojení se zdravým životním stylem

• Sport není jen o hře, ale o hodnotách

• Udržitelnost ve sportu přináší nové příležitosti partnerství

• Reálná úspora CO2 a financí – pozitivní dopad na přírodu

• Nová témata pro komunikaci



NEJLEPŠÍ JE ZAČÍT U SEBE A 
POZITIVNĚ MOTIVOVAT OSTATNÍ

Co děláte Vy v rámci udržitelnosti?



OBLASTI, KTERÝM SE VĚNOVAT

• Cirkulární kanceláře

• Cirkulární eventy

• Komunikace, osvěta komunity

• Energetika www.setrim.cz

• Zaostřeno na odpady

• Komunikace s dodavateli, cirkulární nákupy

https://www.ciraa.eu/co-delame/cirkularni-budovy-a-kancelare/
https://www.ciraa.eu/co-delame/cirkularni-eventy/
https://www.ciraa.eu/komunikace/
http://www.setrim.cz/




• audit cirkulárních kanceláří

• odpovědný nákup

• změna poskytovaných služeb s 

dodavateli a poskytovateli dle 

udržitelných zásad

• minimalizace tisku

• třídění odpadu

• minimalizace odpadu

• informovanost o dění

KANCELÁŘ PŘÍKLADEM



• vhodná lokace pro event, ubytování

• dostupnost hromadnou dopravou

• eko design brandu

• šetrný tisk, vhodné materiály

• nákup udržitelných cen

• třídění odpadu

• minimalizace odpadu

• dialog s halou, hotely

• doprovodný program

CIRKULÁRNÍ EVENTY



• vzdělání celé komunity florbalu

• práce s oddíly a sdílení s nimi know-how

• infiltrace změn do pracovních agend

• nenásilná ale poutavá forma 

• práce s partnery, fanoušky, rodiči

OSVĚTA KOMUNITY



MÁTE INSPIRACI, JAKÉ BUDOU 
DALŠÍ KROKY

Jaké změny a aktivity budete nyní 

realizovat u Vás?
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