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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“.



Rio+20, 2012

 …nutný integrující rámec zahrnující všechny tři pilíře UR

 … potřeba vyvinout index udržitelnosti (nebo soubor ukazatelů), 

které by šly dále než hodnocení ekonomického výkonu (HDP)



Stiglitzova zpráva 

 Sarkozy, 2009

 Kapitoly: omezení ukazatele HDP, přístupy k měření kvality života

a UR, udržitelnost ekonomického růstu s ohledem na ŽP 

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

nerovnosti; využít fyzické indikátory, subjektivní indikátory atd.

 current wellbeing x sustainability 



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



Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs)

1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení 

výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v 

jakémkoli věku

4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a 

podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a 

dívek

6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné 

hospodaření s nimi

7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a 

moderním zdrojům energie pro všechny

8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou 

a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a 

udržitelnou industrializaci a inovace



Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs)

10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a 

obce

12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a 

zvládání jejích dopadů

14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro 

zajištění udržitelného rozvoje

15: Chránit  a podporovat udržitelné využívání suchozemských 

ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, 

zastavit úbytek biodiverzity

16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, 

zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné 

a inkluzivní instituce na všech úrovních

17: Oživit globální partnerství pro udržitelný 

rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování



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

SDG 11 (goal) obsahuje:

• 10 dílčích cílů (targets)

• 13 indikátorů (indicators)



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

1. Indikátory 

 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 

 relevantní indikátory porovnat s indikátory již používanými



Doporučení (pokr.)

2.  Agenda 2030+

 Využít SDGs pro definování strategických dokumentů 

(strategie udržitelného rozvoje ČR, agenda 2030+, resortní 

strategie apod.)

 Udržitelný rozvoj sídel (SUR); systémy hodnocení měst 

(MA21, NSZM, Společné evropské indikátory, statistika měst 

ČSU ad.)



Děkuji za pozornost ! 

tomas.hak@czp.cuni.cz


