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Nesystematický diskuzní příspěvek

 Historie UR 

 Hodnocení udržitelnosti

 Od MDGs k SDGs 

 SDG 11: Udržitelná města a obce



Udržitelný rozvoj – historie 

 Rachel Carsonová - Mlčící jaro  (1962)

 Meadowsová, Dennis L. Meadows, Randers a Behrens: Meze 

růstu (1972) - hospodářský vývoj 1900-1970, růst 

ekonomického  výkonu, spotřeby veškerých přírodních zdrojů a 

znečištění prostředí - exponenciální charakter

 1972 – Konference OSN o lidském životním prostředí 

(motto: Pouze jediná Země“ – globální odpovědnost lidstva za 

planetu); založení UNEP

 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (Gro Harlem 

Brundtlandová - Naše společná budoucnost (1987)

 Summit Země (konference o životním prostředí a rozvoji, 1992 

v Riu de Janeiro);  Agenda 21

 Konference OSN Světový summit o udržitelném rozvoji –

Johannesburg 2002

 Rio+20 (světový summit o udržitelném rozvoji) – 2012

 Sustainable Development Goals (2015)



UN Habitat – Program OSN pro lidská sídla

 vznik v r. 1976

 podpora rozvoje společensky a ekologicky udržitelných lidských 

sídel

 HABITAT II – konference OSN o budoucnosti lidských sídel, 

1996 (Agenda Habitat, Deklarace)

 HABITAT III - konference OSN o bydlení a udržitelném 

městském rozvoji (2016)

 výkonem činnosti Národního centra bydlení a rozvoje sídel v 

České republice (Agenda HABITAT - National Urban 

Observatory) byl pověřen Ústav územního rozvoje (Brno)

– Národní zpráva České republiky http://www.uur.cz/default.asp?ID=4730

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4730


Udržitelný rozvoj – pojetí 
a definice

 Dle Světové komise pro životní 

prostředí a rozvoj lze považovat rozvoj 

za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby 

současné generace, aniž by ohrozil 

možnosti naplnit potřeby generací 

příštích

 Udržitelný rozvoj má tři základní pilíře: 

ekonomický, sociální a ekologický

 Má-li být hospodářský a sociální rozvoj 

trvale udržitelný, je nutno, aby nebyla 

překročena únosná kapacita prostředí 

v globálním měřítku. Podmínka 

ekologické únosnosti rozvoje je stejně 

základním rozměrem jako jsou rozměry 

ekonomický a sociální



Důležitost místního rozvoje 
(komunit, obcí, měst, regionů)

 Význam rozvoje na místní úrovni byl uznán v Agendě 21 

(Podpora udržitelnosti lidských sídel):

„Celkovým cílem je zlepšit sociální, ekonomickou a 

environmentální kvalitu lidských sídel a životního a pracovního

prostředí všech lidí, především městské a venkovské chudiny..

Země by měly zajistit monitorování dopadu svých strategií …..“ 

.

 A také v „The Future We Want“ (2012) (Udržitelná města a 

lidská sídla)

„Při správném plánování města mohou zajištovat ekonomický, 

sociální i environmentální rozvoj společnosti. Integrovaný 

přístup k budování takových měst vyžaduje podporu místních 

zastupitelstev, osvětu občanů a jejich zapojení do rozhodování. 



Hodnocení udržitelnosti rozvoje 
(indikátory)

 Význam informací pro UR byl uznán v Agendě 21 (1992):

„Všeobecně používané indikátory, jako je HDP nebo údaje o 

jednotlivých přírodních zdrojích či míře znečištění, neindikují 

dostatečně jasně, do jaké míry je nastoupena cesta směrem 

k UR. Nepoužívá se metod, které by hodnotily interakce mezi 

rozvojem v jednotlivých sektorech, jako je ŽP, růst populace, 

sociální a ekonomické otázky. Tyto metody zatím nejsou 

k dispozici. Je třeba vytvořit indikátory UR tak, aby se postupně 

vytvořila pevná základna pro rozhodovací procesy na všech 

úrovních“. 

 A také v „The Future We Want“ (2012)

„Cíle UR je nutno měřit a hodnotit indikátory, přičemž je nutno 

brát do úvahy různé národní podmínky, kapacity a úroveň 

rozvoje“.



Hodnocení udržitelnosti 

• Neexistuje jedna zaručená metoda

• Mnoho přístupů (modely; scénáře; ekonomické přístupy –

CBA, oceňování, externality; sociologické metody – zjišťování 

preferencí, spotřebitelské chování, ad.)





Stiglitzova zpráva 

 Sarkozy, 2009

 Kapitoly: omezení ukazatele HDP, přístupy k měření kvality života

a UR, udržitelnost ekonomického růstu s ohledem na ŽP 

 current wellbeing x sustainability 

 Zaměření na spotřebu (nikoliv produkci); na domácnosti; na 

nerovnosti; využít fyzické indikátory, subjektivní indikátory atd. 



MDGs - Rozvojové cíle tisíciletí OSN

Na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN v r. 2000 tzv. 

Miléniová deklarace zavázala mezinárodní společenství ke 

splnění ambiciózních cílů v oblasti světového rozvoje a k vymýcení 

chudoby do roku 2015

Cíl 1: odstranit extrémní chudobu a hlad

Cíl 2: dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Cíl 3: prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve 

společnosti

Cíl 4: snížit dětskou úmrtnost

Cíl 5: zlepšit zdraví matek

Cíl 6: bojovat s HIV/ AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Cíl 7: zajistit environmentální udržitelnost 

Cíl 8: budovat světové partnerství pro rozvoj



MDG 7: Environmentální udržitelnost



Závěrečná zpráva OSN (červenec 
2015)

Podle závěrečné Zprávy o plnění Rozvojových cílů tisíciletí, 

kterou představil generální tajemník OSN Pan Ki-mun, jsou 

MDGs historicky nejúspěšnější nástroj v boji proti chudobě a 

budou sloužit jako výchozí bod pro novou agendu udržitelného 

rozvoje





MDGs                SDGs



2030 Agenda for Sustainable Development

 Globální rozvojová agenda po 2015 (Post-2015 Agenda) -

vytvořila ji 27členná skupina významných osobností (v 

čele prezidentka Libérie Sirleafová, indonéský prezident 

Yudhoyono a britský premiér Cameron)

 Zpráva vychází z dosažených výsledků MDGs; vznikla v 

procesu konzultací s širokým spektrem lidí z celého světa

 Nyní přejmenována na Agendu pro udržitelný rozvoj do 

r. 2030



OSN schválilo SDGs



SDGs

1. No Poverty

2. Affordable and clean energy

3. Climate Action

4. Zero Hunger

5. Decent work and economic growth

6. Life below water

7. Good Health and Well-Being

8. Industry, innovation and infrastructure

9. Life on land

10. Quality education

11. Reduced inequalities

12. Peace, justice and strong institutions

13. Gender Equality

14. Sustainable cities and communities

15. Partnerships for the goals

16. Clean water and sanitation

17. Responsible consumption and production



SDGs



Sustainable Development Goals

5 bodů budoucí transformace rozvoje, aneb cestovní mapa:

• Zaměřit se na všechny. Po roce 2015 už nepůjde o snižování, 

ale o ukončení extrémní chudoby. Žádnému člověku nesmí být 

upřeny ekonomické příležitosti a lidská práva.

• Základem transformace se musí stát udržitelný rozvoj. Je nutné 

jednat ihned, abychom dokázali odvrátit nebezpečné dopady 

změny klimatu a degradace životního prostředí.

• Transformace ekonomiky ve prospěch pracovních příležitostí a 

inkluzívního růstu. Transformace založená na inovacích, 

technologiích a potenciálu byznysu.

• Bezpečnost a efektivní, otevřené a odpovědné instituce. 

Bezpečnost a dobrá správa věcí veřejných jsou klíčem k 

dobrému životu.

• Vytvořit nové globální partnerství. Rozvojová agenda po roce 

2015 musí vycházet z pocitu solidarity, spolupráce a vzájemné 

odpovědnosti.



SDG 11: Vytvořit inkluzívní, 
bezpečná, odolná a udržitelná města 
a obce

SDG 11 obsahuje:

• 7 dílčích cílů (Targets)

• 28 indikátorů  



SDG 11, Target 11.1
(bydlení a služby)



SDG 11, Target 11.2 (doprava)



SDG 11, Target 11.3 
(plánování, územní rozvoj)



SDG 11, Target 11.4
(kulturní a přírodní bohatství)



SDG 11, Target 11.5 (katastrofy)



SDG 11, Target 11.6
(dopady měst na prostředí)



SDG 11, Target 11.7
(veřejný prostor)



SDG rámec



Doporučení

 konceptualizovat dílčí cíle (definovat pojmy a pojetí daného 

tématu)

 vybrat/navrhnout nové indikátory

 otestovat indikátory – zejména jejich relevanci

Měřit to, co je pro udržitelný rozvoj důležité a nikoliv to, na co jsou 

data 



Děkuji za pozornost ! 

tomas.hak@czp.cuni.cz


