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Cíle studie 

Cíl:  Zhodnotit vybrané iniciativy a přístupů municipalit 

k hodnocení a plánování udržitelného rozvoje.  

 

Dílčí cíle:  

  

• Popsat a analyzovat 10 vybraných iniciativ podle zadané jednotné 

struktury  

• Sumarizovat poznatky této analýzy z hlediska uplatnitelnosti 

iniciativ v prostředí ČR 

• Popsat aplikovatelnost iniciativ při plánování a hodnocení 

udržitelnosti na místní úrovni ve vztahu k metodikám vzniklým 

v gesci MMR 

• Přinést ilustraci aplikovaných metodik na příkladu konkrétních měst 

(Curych, Oslo, Seattle) 

 



Vybrané iniciativy na podporu UR na 

místní/regionální úrovni 

1. Cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals – 

konkrétně SDG 11) 

2. Evropské společné indikátory (European Common Indicators). 

3. Chytrá města (Smart Cities)  

4. Místní Agenda 21 (Local Agenda 21)  

5. Pakt starostů (Covenant of Mayors)  

6. Referenční rámec pro udržitelná evropská města (Reference 

Framework for European Sustainable Cities) 

7. Udržitelná lidská sídla (Habitat, OSN) 

8. Udržitelné komunity (Sustainable Communities; CLLD – Community 

Local-led Development) 

9. Zdravá města (Healthy Cities, WHO) 

10. Zelená města (Green Cities)  

 



Postup řešení  

Analýza těchto iniciativ sleduje osnovu:   

• základní informace o iniciativě 

• aplikace či vztah k určitému koncepčnímu rámci pro hodnocení 

udržitelnosti 

• vazba iniciativy na národní úroveň 

• vztah k dimenzím a tématům udržitelného rozvoje 

• využívání měřítek v podobě indikátorů.  

 



Přístup/metoda hodnocení  

• aplikace či vztah k určitému koncepčnímu rámci pro 

hodnocení udržitelnosti - základním rozlišením posouzení, zdali 

iniciativa využívá politicky založený nebo odborný koncept či 

rámec (např. footprinting, urbánní metabolismus, oběhová 

ekonomika ad.) 

• vazba iniciativy na národní úroveň  -  

• vztah k dimenzím držitelného rozvoje (3-pilířový systém, 2-

pilířový systém „sustainability egg“, kapitálový přístup, ad.) 

• vztah k tématům UR: SDGs, Aalborské závazky 

• existence měřítek/ndikátorů (Bellagio Sustainability 

Assessment and Measurement Principles) (metody sběru dat a 

konstrukce indikátorů; cílové hodnoty; transparentnost; 

dostupnost veřejnosti ad.)  



Vztah k tématům UR (SDGs)  



Vztah k tématům UR (Aalborské závazky)  



Vztah k tématům UR (Aalborské závazky) 



Případové studie 

Curych (Švýcarsko) 

Oslo (Norsko) 

Seattle (USA) 



Hlavní poznatky  

• Existuje celá řada přístupů (konceptů, metodik, postupů) k implementaci  

koncepce udržitelného rozvoje na místní úrovni. Totéž platí o úrovni národní – 

tam se ovšem již diskutuje otázka, zdali množství a diverzita různých přístupů 

a metodik nečiní terén nepřehledným a nesnižuje tak zájem a akčnost 

potenciálních aktérů. 

• ČR řadu zahraničních přístupů k plánování a hodnocení místní 

udržitelnosti přebírá, adaptuje (přizpůsobuje specifickým podmínkám) a 

aplikuje a/nebo i dále rozvíjí. Ukazuje se, že více se uplatňují iniciativy, které z 

národní úrovně poskytují organizační, metodickou (např. dokumenty v češtině 

apod.) nebo dokonce finanční podporu. 

• Indikátory jsou důležitou součástí vybraných iniciativ. Indikátory 

neobsahují cílové hodnoty, ani ve většině případů nejsou vázány na 

strategické aj. dokumenty cíle, limity či standardy obsahující. Pro interpretaci 

výsledků se využívá benchmarking (srovnání s národním průměrem nebo 

municipalitami) nebo si cíle stanovují municipality. Odborná náročnost 

interpretace výsledků může být překážkou využívání indikátorů. 

• Klíčovou otázkou je získávání dat, - sledované iniciativy předpokládají, že 

data pro naplnění indikátorů budou získávat a poskytovat města sama ze 

svých vlastních zdrojů.. 

 


