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„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“
Antoine de Saint-Exupéry

Úvod
Publikace, kterou dostáváte do rukou, vznikla v Ekoporadně Salonu
Královéhradeckého, jako materiál pro ředitele a učitele 2. stupně základních
a případně středních škol. Publikace má být jednoduchým informačním
materiálem, který má umožnit alespoň úvodní informaci o problematice
udržitelného rozvoje a jeho uchopení v realitě postmoderního vnímání dějů
okolo nás jako obrazů současné doby. Zásadním pro vnímání se pak jeví
obrazy a představování čehosi, co dostoupilo až na úroveň států a stalo se
cynickým. Státy Evropské unie například představují, že jsou jednotné a
soudržné, ve chvíli nouze se pak cynicky dohadují dva až tři státníci a ostatní
připravují své plány, jak je ignorovat. Tato publikace nemá být cynická, jen
se pokouší cosi aktuálního prezentovat v trochu jiné perspektivě.
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Udržitelný rozvoj
Koncepce trvale udržitelného rozvoje byla poprvé formulována ve zprávě
pro Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj (World Commission on
Environment and Development) nazvané „Naše společná budoucnost“,
která pojednávala o změnách nutných pro udržitelný rozvoj na Zemi. Zprávu
předložila v roce 1987, norská fyzička a politička, Gro Harlem Bruntlandová,
která vytvořila výstižnou definici:
„Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje
potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací
naplňovat jejich vlastní potřeby.“
U pragmatických Norů, kteří pro jistotu nevstoupili ani do EU, to byla
skutečně revoluční myšlenka, protože jinak zůstali věrni svému dědictví, a ta
samá Brundlandtová v komisích o omezení lovu velryb zastávala stanovisko,
že tradiční lov kytovců je součástí Norské kultury, což nás může zarazit, ale
vzhledem ke každoročně namnoženým velrybám kulohlavým nejde zase o
takový problém, jako se nám to jeví tady (některým Indům také přijde
nemravné používat krávy jinak než k rituálním účelům). Už tehdy se tedy
ukázalo, že koncept udržitelného rozvoje stojí na dialektických základech a
tedy, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.
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Všeobecného přijetí se myšlenka trvale udržitelného rozvoje dočkala v roce
1992 na konferenci v brazilském Rio de Janeiru, kam se sjelo 10 000
oficiálních delegátů z více než 170 zemí světa, z toho 116 vrcholných hlav
států a 15 000 občanů a aktivistů. Setkání se konalo pod záštitou Organizace
spojených národů (OSN) a bylo nazváno Konference OSN o životním
prostředí a rozvoji (také Summit Země). Všichni představitelé se zde sešli
proto, aby řešili naléhavé otázky vývoje na planetě Zemi. Nebylo to tedy
jednání pouze o životním prostředí, ale také o kvalitě života a budoucím
rozvoji v globálním měřítku.
Dokument Agenda 21, který byl výsledkem jednání v Riu, na svých zhruba
tisíci stranách rozebírá principy trvale udržitelného rozvoje ve všech
oblastech lidské činnosti a považuje se za širokou definici tohoto pojmu.
Tento pojem ale nemá plně objektivní základ daný nezávislým vědeckým
poznáním, nejde o “pravdu” typu přírodovědeckých faktů nebo zákonů.
Naopak, je to pojem normativní, který má úzký vztah k lidským hodnotám.
Tento vztah ovšem nespočívá pouze v tom, že myšlenka trvalé udržitelnosti,
přesněji jejího dosažení, implikuje snahu po změně lidských hodnot, protože
zejména konkrétní situace lidí v daném regionu nebo v daném
společenském kontextu zásadně určují, jak je chápán smysl trvale
udržitelného rozvoje.
Pokusem o syntézu předchozích definic a nejstručnější shrnutí celé šíře i
hloubky konceptu trvalé udržitelnosti je následující definice Ivana Ryndy, jež
je stále častěji citována v českém prostředí a ukazuje se jako produktivní
nejen ve stručném výkladu, ale hlavně v podrobnějším výukovém procesu
environmentální výchovy na vysokých, ale i středních školách. „Trvale
udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí
ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí,
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materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby
to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné nově
redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy.“
Definice udržitelného rozvoje byla a je předmětem mnoha diskuzí, ale v
obecné rovině bychom neměli nikdy zapomenout, že původní koncept tzv.
Agendy 21 (míněno přípravných bodů pro 21 první století) tvořil soupis cca
32 základních hesel, či pravidel jednání, které měly být závazné pro všechny
signatáře výstupů konference o udržitelném rozvoji z roku 1992. Mnoho
falešných proroků dnes po 20ti letech (a zejména u nás) vykládá různé
matoucí informace,ale nic to nemění na faktu, že prvních 10 let po
konferenci se země světa s různou intenzitou snažily koncept udržitelného
rozvoje ve smyslu bodů Agendy 21 naplňovat od lokální úrovně, až po
úroveň státu. Po vyhodnocení snah bylo konstatováno v rozvinutých zemích
a to zejména v Německu, Velké Británii a dalších, že „Agenda“ byla
vynikající, ale je nutno přejít k „Akci“. Nové aktivní snahy a opatření se tedy
v těchto zemích začaly nazývat Akcemi 21 a byly orientovány na skutečné
činy ve prospěch udržitelného rozvoje v okolí lidí, rodin, měst i obcí. Řada
států vytvořila své Strategie udržitelného rozvoje a pokusila se je naplňovat
s různým úspěchem závislým na množství uvolněných prostředků do těchto
strategií. Do roku 2012 se řada zemí světa chystá na Konferenci Rio + 20,
která by měla jednak v období hospodářské krize zhodnotit vývoj v
posledních dvaceti letech a přehodnotit vytyčené cíle. Současně je
očekáváno, že dojde k vytčení novějších, realističtějších cílů pro další
období, a to zejména v souvislosti s počtem 7 miliard obyvatel Země a také
v souvislosti se vzrůstající chudobou a klimatickými změnami na planetě.
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Vzhledem k hospodářské krizi a slabému americkému prezidentovi lze
očekávat taktický ústup od závazků vůči rozvojovému světu a také značné
zamlžení podpory celosvětových rozvojových aktivit, kterých je i v tuto chvíli
nedostatek.

Jak se blízká budoucnost dotkne celkové budoucnosti nelze přesně
předpokládat, ale můžeme očekávat i různá překvapení v podobě převzetí
pokrokové štafety nedemokratickou Čínou nebo i jiné pozoruhodné změny
dotýkající se zejména Euroatlantické civilizace ke které patříme. Rozhodně
vyspělé země světa mají v tuto chvíli minimální vůli více podporovat země
nerozvinuté, navíc vzhledem k finanční krizi není jasné, ani čím bude možno
vlastně nerozvinuté země podporovat, řada z nich má totiž lepší prostředky
pro rozvoj než větší část Evropy (např. Vietnam nebo Barma).

Pilíře udržitelného rozvoje
Z definice udržitelného rozvoje se dále odvozují tři základní pilíře
udržitelnosti

–

ekonomika

(ekonomický

pilíř),

životní

prostředí

(environmentální/ekologický pilíř) a společnost (sociální pilíř). Jak vidíme na
obrázku 1, tyto pilíře Udržitelnosti by podle optima v rámci teorie měly být
ve vzájemné rovnováze, ač se často dostávají do rozporu a nikoliv souladu
(např. stavba dálnice versus ochrana přírody).
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Obrázek 1: Pilíře udržitelného rozvoje

Ekonomický pilíř udržitelnosti je úzce spojen se sociálním pilířem. Toto
spojení vyplouvá na povrch až nepříjemně realisticky, kdy v případě
ekonomické krize se silně zhoršuje sociální situace v řadě zemí a nelze s tím
mnoho udělat. Ekonomická praxe se ale zatím zabývá především otázkou
ekonomického růstu a hledá cesty, jak tohoto růstu pokud možno trvale
dosahovat, což z teoretického hlediska není možné, stejně jako dítě nenosí
denně ze školy samé jedničky!
Právě v této oblasti je nejčastěji rozvoj více méně ztotožňován s růstem,
bohužel se zapomíná, že i s růstem problémů. Za pozitivní z hlediska
udržitelnosti lze v této souvislosti považovat, pokud se ekonomického růstu
dosahuje intenzifikací, technologickou či organizační inovací a vyšší kvalitou
a produktivitou lidské práce – tedy lepším využíváním přírodních zdrojů při
menší surovinové a energetické náročnosti a menší produkci odpadů a
znečištění. To je prakticky západní definice mírného socialismu v mezích
zákona a pravidel trhu, které však nejde reálně docílit, a to i za cenu doslova
masochistických konceptů „drobného“ uskromnění v současné spotřebě
anebo za cenu omezení průmyslové výroby. (Podniky a podnikatelé vyřešily
tuto situaci poměrně jednoduchým způsobem, kdy přesunuli problematické
výroby mimo sféru platnosti postulátů o udržitelnosti - tedy do zemí třetího
světa, zejména do Asie. Vznikla tím paradoxní situace, kdy se vyrábějí
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zátěžovými technologiemi výrobky a polotovary v již tak chudých a
znečištěných zemích a koncentruje se tak chudoba a nevhodné životní
prostředí.

Obrázek 2: Odpadky v Dháce, Bangladéš
Environmentální pilíř udržitelnosti formálně usiluje o ochranu a zachování
druhů (rostlin i živočichů), biotopů a funkčních ekosystémů, o zachování
biologické rozmanitosti, biodiverzity a biotické komplexity. V zemích
Evropské unie se pro prosazení tohoto pilíře udržitelnosti vyvinuly některé
společné celoevropské nástroje, například Evropská ekologická síť EECONET
provazující biokoridory a biocentry většinu Evropy a umožňující migraci
organismů ve směru východ - západ a také ve směru sever – jih. Na základě
požadavků států západní Evropy na zachování biodiversity na kontinentu
vznikla soustava chráněných území evropského významu NATURA 2000. S
řadou otázek si ale udržitelnost v oblasti environmentálního pilíře neví rady
a věci, a zejména pohyby v názorech, jsou přijímány postupně a bohužel
pomalu. Například reakce a adaptace ekosystému a biotopů na aktuální
změnu klimatu i na změny v rozdělení srážek na kontinentech jsou
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prezentovány nedůrazně a hlavně nejsou tyto poznatky o posunech v
přírodním prostředí aplikovány do praxe a to i přesto, že se projevily
razantní změny ve výskytu nových živočichů v přírodě a současně je i
neudržitelný výskyt některých reliktních biotopů v našem prostředí.
Zkostnatělé orgány oficiální ochrany přírody a krajiny neustále nejsou
schopny přijmout fakt, že vlivem postupných změn v klimatu, ať jsou
způsobeny čímkoliv, se bude měnit i biodiversita a struktura v přírodním
prostředí a nově nastavované rovnováhy v ekosystémech je nutno
podporovat

a

nikoliv

rozvracet

„tvrdými“

zásahy

konzervativních

protoekologistů.

Obrázek 3: Vysychající Aralské jezero
Sociální pilíř je pro lidskou společnost a její fungování jako celku nesmírně
důležitý a vyvíjí se prakticky nejdynamičtěji ze všech pilířů udržitelnosti.
Tento pilíř je propojen s kulturou, psychickou čistotou a dorůstáním
zdravých populací v komunitách a společnosti jako celku. Zahrnuje nejen
naplnění základních vitálních lidských potřeb, ale také potřeby duchovní,
kulturní a sociální jako v prvotní rovině vztahů mezi lidmi (důkazem
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samoudržitelnosti sociálního
ního pilíře jsou například i fungující sociální sítě,
skutečné webové zpravodajství a převedení části služeb občanům do www
aplikací) a to s plným respektem ke kulturním a civilizačním zvláštnostem a
požadavkům. Jediným měřítkem v sociální oblasti udržitelnosti
udržitelnosti je skutečná
udržitelnost kvality života lidí. Sociální rozměr udržitelnosti lze pak vyjádřit
jako sociální soudržnost (kohezi) v tom slova smyslu jak je praktikována
některými zeměmi, tedy soudržnosti mezi generacemi místních obyvatel,
ale i soudržnost
st mezi komunitami různé pleti, náboženství, imigrantů
i
a
starousedlíků
usedlíků a podobně. Je velmi zajímavé, že některé skupiny imigrantů
majoritní společnost prakticky není schopna přijmout pro jejich porušování
v místě obvyklých obecných pravidel a jiné imigranty
migranty beze zbytku akceptuje.
Na druhou stranu je nutno dodat, že problémy v sociální soudržnosti
signalizují

rozsáhlé

narušení

konceptu

udržitelnosti

společnosti, přírodního i ekonomického prostředí.

Obrázek 4:
4 Ilegální imigrace do jižní Evropy
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uvnitř

místní

Principy udržitelného rozvoje
Mezi základní a původně definované principy udržitelného rozvoje patří 10
základních postulátů. (Pohled na tyto principy se po 20ti letech odříkávání
této jednoduché mantry na různých neudržitelných sezeních a konferencích
také poněkud změnil a jako vše mezi lidmi i tyto principy udržitelného
rozvoje je v praxi nutno aplikovat s přihlédnutím k místní realitě a
každodennosti života tak, aby se nestaly jen bezzubými proklamacemi bez
obsahu.):
1. propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního
prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není
dlouhodobě efektivní, bohužel v období krize, a to nás postupně ještě
čeká, může dojít k potlačení všech tří těchto oblastí, protože nová doba
bude vyžadovat nová řešení, jak je to například vidět na obraze
současného Ruska plujícího k diktátorské policejní společnosti;
2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska
dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat a počítat i s
případnými skokovými změnami ve světě, například Arabské revoluce
jako proces nebyl nikdo schopen dopředu namodelovat, ale většina
ekonomů i prognostiků věděla, že přijdou a nikdo také doposud neví, kdy
budou dokončeny a čím budou ukončeny;
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3. kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin,
látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a
znečištění všeho druhu, bohužel jak již řada zemí zjistila, existuje také
okolo nás Vesmír se svou nezměrnou rozlohou a zdroji a tak bude zřejmě
další rozvoj zaměřen opět tam, ke zdrojům energie, surovin i místu pro
likvidaci případných odpadů; je nutno konstatovat také, že vždy když se
kapacita prostředí zdála být pro lidi dočerpána do několika let, tak právě
věda a výzkum tuto kapacitu značně posunuly vpřed a lidstvo narůstalo
dál i přes odhadnuté meze. Zpráva tzv. Římského klubu v 70tých letech
tak strašila obyvatele zeměkoule hrozivou vizí 6 miliard obyvatel a
vyčerpáním zdrojů civilizace do konce tisíciletí, ale kupodivu jako i
v jiných případech je nás 7 miliard a zdrojů je pořád vcelku odpovídající
množství, a to ještě neodebíráme zdroje z Vesmíru.

Obrázek 5 Přelidnění v Bangladéši
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4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy
známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí
je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní;
předběžná opatrnost musí být ovšem také podložena vědomostmi o
podstatě věcí, jinak bychom jako lidstvo už předběžně mohli
zapomenout a na vědu a pokrok. Důkazem trapné opatrnosti je
například omezení produkce jaderné energie v Rakousku a zejména teď v
Německu pod vlivem masové hysterie, která obě země bude v důsledku
všeho stát jejich životní úroveň a ztrátu technologického potenciálu! Na
předběžnou opatrnost postupně v období krize zapomínají prakticky
všechny konzervativní a pragmatické vlády, takže udržení alespoň
nějakých mezí pro odpovídající rozvoj bude zanedlouho heroickým
úkolem novodobých Donkichotů udržitelnosti a měli bychom být rádi, že
mezi námi nějací ještě jsou.
5. prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na
řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší
množství zdrojů (časových, finančních i lidských); účinná prevence je
ještě účinnější, než prevence před čímkoliv, ale přese všechnu prevenci
původní Evropská populace stárne a tloustne a civilizačním chorobám asi
nikdo z nás neuteče. Prevence ve zdravotní oblasti tedy zůstala
neuchopena, naopak prevence u průmyslových podniků a dopravních
staveb si vyžádaly z kapes investorů nemalé peníze na zajištění a
pojištění okrajových nehod, ale ne na skutečná rizika. Výsledkem je, že
prevence podvazovala postupně krk podnikání a kromě technologického
pokroku přinesla přesun výroby do dalších zemí, které postupují s
podstatně menším porozuměním pro prevenci a rozdíl mezi chudými a
znečištěnými a bohatými v dobrém prostředí, se tak neustále zvětšuje.
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Obrázek 6 Životní styl evropské populace
6. kvalita života – má rozměr nejen materiální, ale také společenský,
etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na
kvalitní život; bohužel v rámci udržitelného rozvoje naštěstí pro řadu vlád
není jasné, kdo toto právo pro lidi bude dále prosazovat a jak, protože
jen v oblasti hygieny v naší zemi současně nebylo možno v rámci tohoto
práva proinvestovat ihned miliardy korun nebo i dolarů, aniž by byla
naplněna litera tohoto práva. Právo tohoto typu se tak stává proklamací
a je naplnitelné jen postupně a ve stejné rovině, tedy proklamací.
Prohlásím li však, že právo na kvalitní život je již naplněno, případně, že
některá země je udržitelná jako to například prohlásila Černá hora
(Montenegro), tak musím mít na mysli, že tím jsem ještě prostředí
nezlepšil. Na kvalitě života v zemi se totiž bohužel musejí podílet všichni
a to jako požadavek v řadě zemí nepadne na úrodnou půdu.
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7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny
mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je
ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je, až do jejího odstranění,
naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři
udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je
čím dál častěji chápán jako „Trvalé zlepšování sociálních podmínek v
rámci ekologické únosnosti Země.“ Ekonomika v tomto výkladu hraje
roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.

Obrázek 8 Sociální nepokoje v Nigérii v roce 2010
V tuto chvíli se ovšem karty sociální spravedlnosti poněkud
postmoderně zamíchaly a nastoupila karta sociální nespokojenosti a
nespravedlnosti, na jejíž vlně uhánějí extrémní hnutí celého světa, které
chtějí vymáhat spravedlnost zejména pro sebe. Hnutí jako „Obsaďme
Wallstreet“ nebo řečtí anarchisté jsou ovšem ještě jen okrajem ledovce,
ve kterém se vynořuje postupně nad hladinu obrovská vlna sociálně
rasové nespokojenosti, a kterou budou řešit jak rozvinuté země
euroatlantické civilizace, tak i méně rozvinuté revoluční či diktátorské
země. Klasickým příkladem je narůstající etnické napětí po celé Evropě a
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jasně deklarované nesmiřitelné postoje v Austrálii, Francii, Holandsku či
jinde. Země jako Barma, Čína nebo Egypt teď řeší problémy s vlastními
spoluobčany jiné rasy nebo vyznání rovnou pogromem nebo
vyhlazováním. Západní svět tomu kupodivu celkem bohorovně a ke své
škodě přihlíží;
8. zohlednění vztahu „lokální – globální“ – činnosti na místní úrovni
ovlivňují problémy na globální úrovni – vytvářejí je nebo je mohou
pomoci řešit (a naopak). Postupem času se heslo devadesátých let
dvacátého století „jednej lokálně, mysli globálně“ projevilo jako jednak
nesmyslná proklamace Bruselského typu a jednak jako nenaplnitelné
přání u běžné populace. I přesto, že v řadě zemí bylo dosaženo značného
posunu v lidském jednání, tak se nepodařilo docílit rozumné a rozumově
přijatelné úrovně naplnění tohoto hesla, prostě proto, že některé
globální koncepty nejsou reálné, nebo správně uchopené a současně
nelze prostým způsobem přenést globální závazky zemí na jednotlivce
v obcích. Logicky tak docházelo a dochází k dezinterpretaci činů a
činností a zejména pak ke zmatení jazyků, ke kterému přispěly i samy
státy zvýhodněním některých „lokálních“ činností na úkor jiných.
Například zavedení větrné a solární energie v komunitách a městech
v severním Německu dnes bytostně ohrožuje soudržnost Evropy a
existence naší přenosové sítě elektrické energie při prakticky každém
letním východu Slunce. Podobně je tomu s ničením krajiny a
mikroklimatu (o půdě nemluvě) solárními elektrárnami nebo větrníky,
které navíc šrotují tažné ptactvo;
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Obrázek 9 Česká krajina s větrnými elektrárnami

9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj.
zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech
současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální
spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím –
zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset
spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme
oči? Díky ohleduplnosti a neschopnosti řešit efektivně problémy rozvoje
se naše západní civilizace dostala do bodu kdy pro udržení alespoň
aktuálního rozsahu naší civilizace je nutno zapomenout na některé
dobrovolné koncepty rozvoje a udržitelnosti a ustoupit od řady
morálních ohledů jen kvůli tomu, aby například Řecko nebo Itálie měli
nějaké další aspoň trochu udržitelné generace dorostu. Situace ovšem
ještě není vyhrocena tak, jak by mohla být, až se některé země
rozhodnou opustit společnou plavbu Eura a dalších atributů Unie.
Vnitrogenerační práva tak budou zřejmě omezena a do rozvoje se budou
přes všechna očekávání muset solidárně zapojit všechny generace,
prakticky tak jak tomu bylo dříve. Národnostní a rasová rovnost může
19

být zajištěna jen na určité úrovni, na kterou je systém připraven, po jejím
překročení pak už nezbývají než deportace nebo postupy ještě horší, jak
pragmaticky praktikují Malťané nebo Španělové na jihu Evropy a s
tichým souhlasem „tolerantní“ Evropy.
10.demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční fáze
plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou
podporu pro jejich realizaci. Zapojení veřejnosti jak se ukázalo ovšem v
některých případech věci komplikuje a také umožňuje je nerealizovat
nebo realizaci ku škodě věci odložit. Demokratický proces je dán v
zemích již volbami, které jsou svobodné a politik který je zvolen musí mít
schopnost svou politiku předložit a obhájit, nikoliv jen přesouvat
odpovědnost za rozhodnutí na veřejnost. Veřejnost tedy může
rozhodovat o procesech a postupech mimo zásadní a strategické,
protože by její participace pak ohrozila samu existenci Státu a také tím i
obcí a občanů, kteří jsou na něm závislí. Demokratické procesy tedy
nelze povýšit nad politickou odpovědnost a očekávat, spasení od davu,
který není často informován o skutečnosti.
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Místní agenda 21 jako původní
nástroj udržitelného rozvoje

Co to je Místní Agenda 21
Místní Agenda 21 (MA21) vychází z mezinárodního dokumentu Agenda 21,
který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Právě tento
dokument obsahuje základní východiska MA21, když v kapitole 28 popisuje:
„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny
na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude
proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady
vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální
infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního
prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní
environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem,
sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty
veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“
Místní Agenda 21 je tedy programem měst, obcí a regionů, přičemž zavádí
do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních
problémů. Program je tvořen ve spolupráci s veřejností a organizacemi, jeho
cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na
daném místě. Ale ne všechny programy směřující ke zlepšení kvality života a
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životního prostředí lze nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být totiž
součástí dlouhodobé, jasně stanovené a také veřejností přijaté strategie
udržitelného rozvoje.

Obrázek 10 Zapojení dětí do tvorby strategie MA21 v Hradci Králové 2002
Jak vyplývá z kapitoly 28 dokumentu Agenda 21, zásadní roli v MA21 hraje
místní veřejná správa, která je zahrnuta pod pojem „good governance“1. A
právě správa věcí veřejných by měla být otevřená, transparentní,
odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování
a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými
sektory a respektující odborný pohled na věc. Jenom taková veřejná správa
může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu, což je
základní cíl MA21. Nepostradatelnou součástí fungující MA21 jsou kvalitní
strategické plánování a řízení včetně systému financování, průběžná a
aktivní komunikace s veřejností – tzn. budování partnerství a systémové a
měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.
1

good governance lze volně vysvětlit jako dobrá/řádná správa věcí veřejných
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Jak zavádět MA21 do života měst a obcí?
Nejsou stanoveny žádné jednotné postupy jak zavádět místní Agendu 21,
existují však návrhy činností, které by měly místní úřady uskutečňovat. Ty
můžeme shrnout do následujících sedmi kroků:
1. Řízení a zlepšování výkonu místních správ
Udržitelnost by se měla stát nedílnou součástí řízení místního úřadu.
Zaměstnanci úřadů by měli být schopni zapojit základní principy
udržitelného rozvoje do svého každodenního rozhodování. Ke zlepšení
výkonu místní správy mohou napomoci řídící metody a nástroje, jako jsou
společné prohlášení o přijetí principů udržitelného rozvoje, vytváření
meziresortních pracovních skupin a mezioborových týmů s cílem prosazovat
udržitelnost, zavádění systémů ekologického řízení nebo školení všech
pracovníků úřadu.
2. Začleňování udržitelnosti rozvoje do městské politiky a aktivit
Plány a dokumenty, které vznikají, by měly být součástí souvislé a
dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje. Měly by odpovídat společným
úkolům a cílům v tomto směru.
3. Zvyšování veřejného povědomí, výchova a vzdělávání
Aby se místní lidé mohli úspěšně zapojit do akcí místního udržitelného
rozvoje, musí porozumět jeho základním otázkám.
4. Konzultace a zapojování širších společenství a veřejnosti
Strategie místní Agendy 21 by měla spojovat snahy různých sektorů
společnosti a místních obyvatel, vycházet z podrobné analýzy místních
problémů a směřovat k udržitelnému rozvoji a zejména ke skutečným Akcím
21, které věci řeší a posunují.
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Obrázek 11 Beseda s veřejností k MA21
v Jablonném v Podještědí
5. Společné akce
Prostřednictvím společných akcí 21, kterých se účastní zástupci místních
úřadů a zájmové a profesní skupiny společenství, je zapojována veřejnost
do procesů směřujících k trvale udržitelnému rozvoji.
6. Vytváření místní udržitelné strategie a plánů akcí
Každá místní Agenda 21 by měla mít vytvořenou svou strategii a stanovené
cíle vedoucí ke zlepšení kvality života v příslušném místě. Tato strategie by
měla být zpracována v jasný a veřejně dostupný dokument – strategický
plán s navazujícími akcemi 21. Součástí tohoto strategického plánu je tedy
akční plán, který přesně určí kdo, co a zejména kdy udělá.
7. Měření, sledování a vyhodnocování postupu směrem k udržitelnosti
Hlavní význam strategického plánu rozvoje však spočívá v obecně přijatém a
na různém stupni praktické závaznosti schváleném rámci pro další rozvoj
dotčeného území. Dále se strategickým plánem souvisí i osvětová funkce
tím, že vyzýváme občany, aby uplatnili svůj vlastní názor. Strategický plán
tedy vzniká na základě kompromisů různých skupin občanů, tudíž již
samotná příprava dokumentu podporuje komunikaci a nutí k dohodě.
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Procesy místní Agendy 21 přerůstající v Akce 21
Pro zavádění MA21 nejsou stanoveny žádné jednotné postupy, ale jsou
známy některé klíčové kroky postupu. Následující činnosti nejsou seřazeny
podle priorit, měly by se uskutečňovat souběžně a navzájem se doplňovat:
• řízení a zlepšování výkonu místních úřadů/správ,
• začleňování udržitelnosti do plánů, politiky a aktivit místních správ,
• zvyšování všeobecného povědomí, výchova a vzdělání,
• konzultace a zapojování širších komunit a veřejnosti,
• společné akce,
• vytváření strategie místní udržitelnosti a plánu akcí,
• měření, sledování, zpravodajství a vyhodnocování postupu.

Obrázek 12 Akce pro školní mládež – Cesta lesem na Mazurových
chalupách v Novohradeckých lesích
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Plánování rozvoje města
Principy udržitelného rozvoje by měly být nedílnou součástí ba přímo
principem plánování rozvoje každého státu, kraje, města i vesnice. Principy
trvale udržitelného plánování jsou také nedílnou součástí všech plánovacích
strategií Evropské unie.

Formy plánování
Hovoříme-li o plánování ve veřejném sektoru (na úrovni státu, krajů i
jednotlivých obcí), máme nejčastěji na mysli plánování strategické, územní a
ekonomické (finanční).
Územní plánování je soustavná činnost, která se zabývá územním rozvojem
s cílem optimálního i funkčního využití území, vyloučení vzájemných
disproporcí a prosazování veřejného i soukromého zájmu v území.
Strategické plánování je nástroj sloužící k rozvoji jakékoliv organizace (např.
instituce, podniku nebo města), který se prostřednictvím analýz a
konkrétních kroků snaží systematicky propracovat ke změnám k lepšímu. Na
rozdíl od územního plánování nemá strategické plánování obecně platnou
definici, existuje mnoho různých pohledů, které jeho cíle i prostředky vidí
odlišně.
Ekonomické (finanční) plánování je prvkem, který vnáší do řízení
organizace (např. instituce, podniku nebo města) orientaci na finanční cíl,
dále pak omezuje finanční riziko. U soukromých subjektů se jeho
operabilním finančním cílem stává nejčastěji zisk, u veřejnoprávních
subjektů je jeho cílem efektivní hospodaření s disponibilními finančními
prostředky a veřejný prospěch.
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Obecné charakteristiky a kritéria každého dobrého plánu
Každý trvale udržitelný plán, který je v souladu s principy udržitelného
rozvoje a MA21 by měl splňovat následující kritéria:
(a)

dlouhodobost – obecněji formulovaným plánům odpovídá horizont
20 let. Výjimečně lze plánovat v horizontu 10 - 15 let. Použít se dá i
model šestiletého plánovacího období dle Evropské unie, ale ten je
vhodnější spíš pro střednědobou část plánu. Časový výhled obecně
záleží na povaze prostředí, v němž se obec nachází;

(b)

systematičnost – každý plán by měl systematicky mapovat všechna
podstatná odvětví nebo obory, které mohou mít vliv na budoucí
rozvoj řešeného území;

(c)

selektivnost – jde o jeden z hlavních znaků udržitelného plánování.
Plán musí stanovit selektivně pouze některé prioritní cíle, na které se
chce jednoznačně zaměřit ty řešit;

(d)

provázanost – jde opět o jednu z klíčových podmínek, kdy jednotlivé
kroky v plánu je nutno pečlivě hodnotit z hlediska jejich vnitřní
provázanosti, nikoliv pouze samy o sobě;

(e)

soustavnost – tento aspekt bývá ve veřejné správě často opomíjen.
Pokládá se za nutné, aby se všichni aktéři plánování pravidelně
k dokumentu vraceli a prověřovali, doplňovali nebo upravovali
jednotlivé vstupní údaje pro modifikaci jednotlivých dílčích cílů.
Z toho vyplývá, že součástí plánování je i trvalé hodnocení
dosavadních výsledků, obvyklá doba pro aktualizaci je 4 – 6 let,
vyhodnocování se doporučuje ve dvouletých cyklech;
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(f)

otevřenost – jde o dvojí otevřenost: vůči veřejnosti, jejím podnětům i
kritice; vůči novým podnětům ve všech fázích procesu. Při změně
některých vstupních podmínek je vhodné opravovat nebo upravovat
některé závěry a pozměňovat dílčí kroky;

(g)

reálnost – ve smyslu dosažitelnosti cílů, což je problém řady
strategických plánů. Reálnost je nutné hodnotit nejen z finančního
hlediska, ale i z hlediska ekonomických a sociálních podmínek. Pokud
je uskutečnění stanovených cílů reálně možné, a pokud provedené
změny opravdu přispějí k lepšímu stavu daného místa, pak teprve
můžeme říci, že plán je dobrý a nebyl zhotoven zbytečně.

Obrázek 13 Schéma územního plánu Hradce Králové
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Udržitelnost a bezpečnostní rizika rozvoje
měst v současnosti
Moderní vývoj urbanismu, který navazuje na historický vývoj měst,
představuje na rozdíl od předchozího období historického vývoje měst
relativně krátké období od počátku průmyslové revoluce po dnešek.
V 19. století

pozbývají

účinnosti

fortifikační

systémy

kolem

měst

(středověké nebo novověké), které doposud vytvářely jasný předěl
oddělující město od jeho okolí a krajiny. Jsou postupně rušeny a s nimi
zaniká překážka bránící propojení města s jeho okolím. Na místě bývalých
hradeb vznikají sadové okruhy nebo nová výstavba a komunikace
propojující město s jeho předměstími nebo okolními městským či
venkovskými sídly.

Obrázek 14 Požár kostela sv. Bartoloměje v Plzni v roce 1835
To, že mizí jedno z nejvýznamnějších bezpečnostních rizik v území, ale
neznamená, že mizí rizika všechna, i když i ostatní rizika se v průběhu času

29

transformují. Jedním z historicky nejvýznamnějších rizik byla problematika
požárů, která také výrazně ovlivňovala prostorové uspořádání měst. Řada
měst lehla popelem a některá i několikrát, vzhledem k častému využití
dřeva při stavbách není divu, že docházelo k požárům a dalším nehodám.
Díky péči Marie Terezie pak vznikaly první předpisy o protipožárních
opatřeních uvnitř sídel – např. rybníčky na návsích, natírání stropů
nehořlavými látkami a další a nejen ty. Zvyšovala se prevence proti
epidemiím, bylo nutné zajistit dostatek nezávadné pitné vody a zároveň
řešit i obecnou bezpečnost, při zvýšení kriminality, případně při zajištění
aktivní obrany měst. Koncepty hradeb pak rozboural jiný způsob vedení
války,

nutnost

zajištění

hygienických

standardů

a

také

nutnost

přizpůsobením novému druhu dopravy – železnici a povoznictví.

Bezpečnostní rizika současného města
Jak je tedy patrno, problematika řešení bezpečnosti obyvatelstva a kritické
infrastruktury doprovází stavbu měst a využití území již od nejstarších
historických dob a na první regulativy Marie Terezie navázaly další, typické
pro Rakousko - Uherskou střední Evropu, které ale vedou ke zkomfortnění
pobytu občanů ve městech a k jejich dalšímu relativně bezpečnému rozvoji.
Bylo by mylné domnívat se, že tím, že naše města nepotřebují hradby,
nepotřebují už vlastně žádné obranné a zabezpečovací systémy. Opak je
totiž pravdou. Bezpečností rizika se totiž neustále mění a vyvíjí a bohužel i
rozšiřují.
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Namísto přímého fyzického napadení, na které v minulosti stačila hradba,
tak jsou tu rizika dalších typů útoků různými atentátníky (přímé fyzické
ohrožení např. odpálením nálože s trhavinami, ale i různé útoky chemickými
či biologickými zbraněmi) nebo dokonce skupinami osob uvnitř města, a to
z nejrůznějších důvodů, kde mocenské důvody nemusí být jako dříve
hlavními.
Rozšiřují se i oblasti možného ohrožení, vedle tradičních oblastí vojenských
rizik tu jsou rizika environmentální, sociodemografická, informační nebo
klimatická. Uvádíme jen orientační výčet rizik, kterými by se měla současná
teorie i praxe bezpečnosti území, kritické infrastruktury a obyvatelstva
zabývat:

V oblasti udržitelné bezpečnosti, rizik a prostorového uspořádání by
měly být zkoumány např. následující otázky:
 zásady uspořádání území z hlediska zajištění všeobecné bezpečnosti
obyvatelstva a přípravy na mimořádné události;
 opatření ke snížení bezpečnostních rizik z pohledu možností vzniku
živelných katastrof a jejich četnosti (povodně, sesuvy půdy, větrné
smrště, apod.);
 opatření na snížení bezpečnostních rizik z pohledu teroristických
útoků, akcí rizikových skupin obyvatel nebo vojenských akcí;
 uspořádání a zabezpečení dostatečné kritické infrastruktury pro
řešení mimořádných událostí v území;
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 obecná prostupnost a dostupnost území (dostupnost důležitých
infrastrukturních bodů a únikových a přístupových koridorů)
v případě mimořádné (krizové) události;
 vyhledání a popis potenciálně rizikových míst v území z hlediska
bezpečnosti obyvatelstva i rizik, například v zásobování nebo
ekologických rizik a následný návrh možného snížení rizik při
plánování činností v území.

Obrázek 15 Bezpečnostně nepříznivá zástavba suburbií
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V oblasti environmentálních rizika udržitelnosti by měly být
zkoumány otázky:
 ochrana a dostupnost vodních zdrojů, včetně zajištění zásobení
obyvatelstva vodou;
 ochrana obyvatel před riziky znečištění ovzduší, prevence a
preliminární osvěta v krizových oblastech znečištění ovzduší;
 ochrana obyvatelstva před mimořádnými událostmi způsobenými
živelnými pohromami;

Obrázek 16 Záplavy v Ústí nad Labem v roce 2002
 opatření pro zachování populace obyvatel v oblastech se sníženou
dostupností základních zdrojů a zvýšenými riziky živelných pohrom;
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 vytipování, testování a rizikové manuály pro územní plánování
v bezpečnostně citlivých územích a plánování rizik v oblastech křížení
více negativních faktorů prostředí vyplývajících ze struktury osídlení a
struktury krajiny a sítí;
 integrovaná ochrana obyvatelstva, případně cenných biotopů nebo
staveb (včetně strategických) před fyzikálními, biologickými a
chemickými riziky a lidským faktorem.

V oblasti sociodemografických rizik sociální udržitelnosti je nutno
zkoumat otázky:
 progrese zdravotního stavu obyvatelstva v souvislosti s věkovou
strukturou (náchylnost k postižení civilizačními chorobami a snížená
odolnost obyvatel k mimořádným událostem a stresovým faktorům)
 ochrana a bezpečnost dětí a mládeže v sídlech i krajině;

Obrázek 17 Policie školí děti ohledně bezpečnosti na kole
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 ochrana a bezpečnost v území při zachování odpovídající produkční
schopnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva;
 prevence a eliminace případných vlivů teroristických útoků a
vojenských akcí zaměřených na vybrané strategické objekty nebo
informační uzly nebo na skupiny obyvatel v území;
 progres minoritních skupin ze zemí 3. světa v ČR, rizika menšin a
jejich kulturních a sociálních civilizačních zvyklostí;
 definice,

složení-vytvoření,

zajištění

(výcvik

a

vystrojení)

obranyschopných a akceschopných složek obyvatelstva jako reakce
na světový vývoj společnosti i na případné zvýšení rizik v území;
 sledování případných dopadů a rizik plynoucích z růstu počtu
imigrantů, minorit a jejich vlivu a skupin obyvatel se zvýšenou latencí
teroristických činů a organizované kriminality.

Obrázek 18 Potřeba řešit problémy minorit přímo v komunitách
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Rizika uvnitř našich větších i menších měst nejsou ale doposud, až na
výjimky, jednoznačně systematizována, sledována, což samozřejmě
znesnadňuje řešení úkolů spojených s jejich odstraňováním a zejména
v oblasti jejich prevence. Územní plánování se bohužel v současném
systému řízení rozvoje osídlení omezilo na vizi plánu funkčního využití území
a až na malé výjimky je spíše spojeno s naplňováním představ investorů než
s jakýmikoliv bezpečnostními nebo jinými požadavky a potřebami obyvatel.
Pragmatismus pronikl a prorostl toto odvětví tvořivosti člověka stejně jako
démon úsporné účelovosti. Není tedy divu, že v předměstských
suburbánních zónách chybí zeleň, chodníky i prodejny, kulturní centra a
školy. V takých sídlech pak logicky není prostor pro protipožární nádrž,
dostatečně dimenzované únikové cesty nebo protipovodňová opatření na
kanalizaci. Dokonce ani na ochranu před negativními faktory prostředí
ovlivňujícími život člověka nezbývá dost finančních prostředků.

Nové historické souvislosti a rozvoj extremismu jako stimul
pro obnovu bezpečnostního plánování a simulace procesů
Jak již bylo uvedeno, tak současné plánování rozvoje měst jakoby
rezignovalo na jednu ze svých funkcí a nedokázalo reagovat na vývoj ve
společnosti i vývoj biologických a fyzikálních podmínek pro rozvoj osídlení
v naší zemi. V kontextu Evropy, kde jsou dlouhodobě plánovány a chráněny
vodní zdroje, vodárny, zdroje energie, důležité komunikační uzly, informační
centrály a zdroje a další, pak zaostáváme za současným trendem, a to
zejména proto, že naše země doslova „není na ráně“ – tj. podmínky pro
život jsou tu poměrně stabilní a bez větších výkyvů a rozsáhlé opakované
povodně, zemětřesení nebo útoky separatistů nejsou na pořadu dne.
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V České republice podmínky pro život příznivé a životní podmínky se stále
zlepšují, pak je nutno konstatovat, že existuje řada náznaků, prvních signálů,
které nás nenechávají na pochybách, že se blíží okamžik, kdy bude nutno
bezpečnostní situaci, hlouběji řešit a to nejen v jednom směru, ale rovnou
ve více ohledech (pravidelně to tak nastává) a ke všemu v kontextu
evropské sounáležitosti.
Výčet znaků v posunu – zhoršení bezpečnostní situace je zatím malý –
objevují se finančně motivované útoky na zdroje vod a vodárny (konec
srpna 2009 v Plzni), množí se počet složitých havárií blokujících i dnes
klesající nákladní dopravu, a to zejména v okolí větších měst a na D1
(pravidelně Humpolec, Jihlava, Měřín), množí se počet drobných leteckých a
motorkářských nehod, zvyšuje se počet klimaticky zcela neočekávaných a
nepříznivých situací (ledovka, smrště, přívalové deště, tornáda, atp.), stoupá
procento etnických a rasově motivovaných konfliktů, stoupá počet
rizikových skupin nezaměstnaných, mění se dříve stálé klimatické podmínky
a roste počet informačních uzlů atakovaných hackery všeho druhu. S tím
stoupá riziko požárů, povodní, riziko větrných smrští, ledovek, krupobití i
přívalových dešťů, a to prakticky kdekoliv v celé republice. Dnes se opticky
jeví, jakoby počty jevů stoupaly ještě závratněji, ale to je jen proto, že média
přešla ve vztahu k těmto projevům od embarga některých situací k jejich
vyhledávání a zveličování.
To vše přispívá k nejistotám obyvatel a k nutnosti odborně a na odpovídající
úrovni specifikovat ohrožené provozy a vymezit pravidla pro jejich ochranu,
zásobování a regulaci, případně údržby a vstupy. V samotném důsledku jde
často o společensky důležité zdroje a jejich možné ohrožení, případně o
zdroje pro obyvatelstvo anebo ochranu jejich majetku.
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Trvalá vojenská nebo policejní ochrana není fakticky ani finančně
nutná/možná a proto musí být nově nastaven systém prevence spojený se
systémem rychlé a cílevědomé reakce na neočekávané události.

Obrázek 19 Následky vichřice Emma v Kunovicích v roce 2008
V aktuální rovině rozvoje půjde o zabezpečení podmínek pro rychlé a
bezpečné zajištění chodu sídel a v preventivní rovině půjde o udržení
podmínek pro toto zabezpečení a také o omezení možných různých
disturbancí… Výsledkem bude digitální model zohledňující fyzické
podmínky, krizové řízení, biogeografické podmínky i rizika v daném území
v návaznosti na charakter sídla a jeho možnosti rozvoje.
Sofistikovaná úprava digitálních modelů nemůže zhodnotit vše, ale může
počítat s dostupnými údaji a jejich pravděpodobností a umožní i jistý druh
modelování případných krizových nebo jiných scénářů.
Pocit bezpečí souvisí s udržitelným rozvojem velmi těsně, protože jej lze
docílit jen v komunitách na cestě k udržitelnosti – bezpečnostní komfort je
jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících zároveň i místní hospodářský
rozvoj nejen ve městě, ale i v celém regionu, případně kraji. Podnikatelské
aktivity a rozvojové činnosti jsou realizovány podle průzkumů spokojenosti
a pohody občanů zejména v území se spokojenými občany!
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Vyhodnocování udržitelného využití území a územní
zakotvení udržitelného rozvoje
Nový stavební zákon přinesl řadu novinek nejen v územně plánovacím procesu, ale i
v nástrojích územního plánování. Zcela nově je součástí zpracování územně plánovacích
dokumentací resp. územně analytických podkladů, které budou každé dva roky
pořizovat úřady územního plánování i „rozbor udržitelného rozvoje území“ tj.
vyhodnocování udržitelného využití území.
Ke konci loňského roku proběhlo první kolo pořizování těchto dokumentací a při
neexistenci jednotné metodiky bylo v podstatě ponecháno na zpracovateli, jakým
způsobem k vyhodnocení přistoupí. V budoucnosti se ale dá předpokládat, že se vytvoří
určitý počet metodik, kterými se bude k vyhodnocování udržitelného využití území
přistupovat nebo dokonce, že Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupí k vytvoření
jednotné metodiky.

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Jak už bylo řečeno, rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) je součástí zpracování
územně analytických podkladů a stanovuje pro obce s rozšířenou působností a pro
krajské samosprávy povinnost sledovat kromě celé řady technických dat i ukazatele,
které odrážejí udržitelné využívání území. RURÚ vychází z dat sebraných v rámci
přípravy územně analytických podkladů, což představuje pro krajskou úroveň
37 sledovaných jevů (hladin datového modelu) a 119 položek na úrovni obcí
s rozšířenou působností.
Základem pro rozbory určitelného využití území jsou SWOT analýzy neboli analýzy
slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. SWOT analýzy se vypracovávají
v tematickém členění: horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního
prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění

funkcí lesa, veřejná doprava, technická infrastruktura, sociodemografické podmínky,
bydlení, rekreace a hospodářské podmínky.
V praxi je třeba doplnit výše zmiňovanou tematickou SWOT analýzu o expertní analýzu
po jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje. V podstatě jde o to, že si zpracovatel
RURÚ vytvoří mikrotým experů ve složení: environmentalista (ekolog), sociální geograf,
(územní) ekonom, územní plánovač (urbanista) a znalec místního prostředí. Každý
těchto expertů vytvoří vlastní SWOT analýzu z úhlu pohledů své profese. Vznikne tak
v podstatě pět oborových SWOT analýz, které jsou dále shlukovou analýzou agregovány
- jsou sloučeny do analýzy jedné, kde se vyhodnotí četnost témat tj. kolikrát se to, které
téma v analýzách opakovalo.

Obrázek 20 Výřez z výkresu limitů využití území Hradce Králové a okolí
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Pro vyhodnocení SWOT analýzy pak byly dále metodicky rozpracovány předpokládané
vlivy jednotlivých témat na udržitelný rozvoj, a to nejen v tradičním posouzení po
jednotlivých pilířích ale i metodou interakcí mezi jednotlivými pilíři. Jako ideový základ
lze pro tuto interakční metodiku byla použita metodika DHV SAM upravená a doplněná
pro oblast územního plánování. Metodika DHV SAM byla vyvinutá pro oblast
strategického plánování a u nás použitá např. pro vyhodnocení udržitelnosti Strategie
pro Brno – strategického plánu města Brna. Aplikací této metody pak lze ze SWOT
analýzy vzít jednotlivé okruhy a zařadit je do oblastí interakcí mez pilíři UR následovně:
(h) Environmentálním x sociálním (Env x S);
(i) Environmentálním x ekonomickým (Env x Ek);
(j) Sociálním x environmentálním (S x Ek).

Kromě zařazení okruhů (otázek) SWOT analýzy do interakčních souvislostí mezi pilíři
(které oblasti jsou navzájem ovlivněny), je dále posouzena míra ovlivnění v rámci
tohoto hodnocení. S ohledem na složitost posuzování území v rámci RURÚ je vhodné
uplatnit pětitistupňovou škálu -2 až 2, tedy vč. negativní škály. Stanovení interakčních
souvislostí mezi pilíři UR a hodnocení významu okruhu na UR by mělo být opět
provedeno expertní metodou po jednotlivých pilířích udržitelnosti a pak dále
agregováno.
Na základě vyhodnocení komplexní SWOT analýzy a hlavních témat regionu lze pak
vytvořit celkovou hodnotící tabulku, která shrnuje výsledky interakcí mezi jednotlivými
pilíři a sděluje míru „udržitelnosti“ jak v rámci jednotlivých pilířů, tak s ohledem na
jejich interakce.
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-
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+

Výrazně

Neudržitelné

Udržitelné

neudržitelné

Udržitelné

s výhradami

Tabulka 1 Matice vyhodnocení interakci mezi jednotlivými pilíři UR

Indikátory udržitelného rozvoje území
Dalším významným prvkem, který musí vyhodnocení udržitelnosti využití území
obsahovat je odvození systému indikátorů udržitelného rozvoje a neudržitelnosti
(mezních limitů) pro rozvoj území ORP, popis souhrnu indikátorů udržitelnosti,
vymezení limitů udržitelnosti s doporučením ke sledování dalších dat a parametrů
rozvoje území.

Proto, aby bylo možné vyhodnocovat nejen rozvoj území K nebo OD udržitelnosti, ale
aby bylo možné vyhodnocovat i dopady plánovacích postupů a dalších opatření veřejné
správy a samosprávy v území, slouží v praxi indikátory (ukazatele) udržitelného rozvoje
resp. Udržitelnosti. K vybraným „hlavním tématům regionu“ je tedy třeba dále stanovit
ukazatele (indikátory), kterými se budou v daném území do budoucna vyhodnocovat
dopady konkrétních záměrů územního plánování na udržitelný rozvoj i vývoj území jako
takový.
Indikátory Evropské sady indikátorů se zabývá sdružení TIMUR, popis indikátorů a jejich
hodnoty ve vybraných městech v ČR najdete také na stránkách této specializované
organizace (stejně jako časopis věnovaný indikátorům) : www.timur.cz
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Zapojení veřejnosti - participace
Účast občanů neboli participace, je důležitou součástí všech plánovacích procesů,
zejména pak při plánování rozvoje města nebo vesnice. Zapojení veřejnosti ve všech
plánovacích procesech je i v souladu s principy udržitelného rozvoje a Místní agendou
21.
Existuje více schémat úrovní zapojení veřejnosti. Jedním z nich je např. tzv. "žebřík
zapojení veřejnosti", který popisuje jednotlivé úrovně zapojení veřejnosti od prosté
informovanosti až po delegování rozhodovacích pravomocí na veřejnost. V různých
úrovních jsou potom různé techniky, jak s veřejností pracovat. Žebřík samozřejmě
neznamená, že nejlépe je veřejnost zapojena, pokud je úroveň na nejvyšší příčce, ale
spíše znázorňuje různé techniky účasti veřejnosti. Pro každý typ činnosti plánovacího,
ale i realizačního procesu se také hodí jiná technika. Kvalitně zapojená veřejnost musí
být zapojena s využitím více než jedné úrovně.

Rozhodovací pravomoci veřejnosti

Spoluúčast při rozhodování

Spoluúčast při rozhodování

Informování se zpětnou vazbou

Informování a vzdělávání
Obrázek 21 Žebřík zapojení veřejnosti
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Z žebříku zapojení vychází následující techniky:

Informování a vzdělávání
a) Letáky a brožury
Jsou to písemné materiály zajišťující základní informace. Výhodou je to, že má vysoký
potenciál oslovit širokou skupinu obyvatel, nebo naopak může být směřována jen na
určité cílové skupiny. Na druhou stranu však informace takto poskytované nemusí být
vždy srozumitelné a také mnoho lidí letáky chápe jako obtěžování poštovních schránek.
b) Zpravodaje
Zpravodaje jsou písemné materiály zajišťující informace, jejichž vydávání se může
opakovat. Péče musí být věnována především omezením při distribuci. Výhodou je
trvající kontakt, informace mohou být aktualizovány. Jsou flexibilní formou
informování, která může být měněna vzhledem k měnícím se potřebám. Existuje tu
také možný potenciál pro zpětnou vazbu.
c) Výstavy bez přítomnosti pracovníků
Výstavy bez přítomnosti pracovníků jsou vývěsky nebo informační tabule vystavené na
veřejných místech za účelem rozšíření informací. Lidé mohou takovouto výstavu
navštívit, v pro ně příhodném čase. Nevýhodou této techniky je to, že informace mohou
být špatně interpretovány nebo špatně pochopeny.
d) Reklamy a inzeráty
Jedná se o inzeráty umístěné v denním tisku za účelem oznámení záměru, data a místa
veřejných projednávání nebo jiných aktivit. V závislosti na použitých periodikách je
velký potenciál zasáhnout velké množství lidí, ovšem informace dostanou jen ti, kteří
čtou použitý tisk. Takto může být šířeno pouze limitované množství informací.
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e) Místní, regionální tisk
Článek publikovaný v místním nebo regionálním tisku za účelem rozšíření informací o
navrhovaných aktivitách. Výhodou je potenciálně levná forma informování s dosahem
na místní veřejnost. Nevýhodou je, že oběh může být omezen, mohou se vyskytnout
problémy s nedostatečnou kontrolou editora a špatnou interpretací některých
informací novinářů.
f) Národní tisk
Článek publikovaný v národním tisku za účelem rozšíření informací o navrhovaných
aktivitách má potenciál oslovit velmi širokou veřejnost. I přes to, že aktivita může mít
národní rozměr, zájem médií publikovat informace může být velmi omezený.
g) Televize a rozhlas
TV a rozhlas mají potenciálně velký dosah, lidé mohou být více ochotni získat informace
z vysílání než číst letáky nebo brožury. Ovšem samotné vysílání je pro kvalitní rozšíření
nedostatečné a také poměrně nákladné.

Informování se zpětnou vazbou
a) Interaktivní výstavy s přítomností pracovníka
Výstavy nebo informační tabule vystavené na veřejných místech, kde je přítomen
specialista na problematiku, který podává doplňující informace, odpovídá na otázky a
přijímá komentáře. Lze modifikovat a místo pracovníka umístit knihu připomínek. Lidé
mohou navštívit výstavu v příhodném čase. Může být dosaženo přímého osobního
kontaktu. Lze zaměřit na konkrétní cílovou skupinu podle umístění výstavy. Vyžaduje
však velké nasazení organizátora, je časově velmi náročné. Může přitáhnout pozornost
jen příznivců nebo odpůrců návrhu a nikoliv třetích stran.

45

b) Telefonní linka s přítomností pracovníka
Telefonní číslo umožňuje občanům zavolat pro získání informací, klást otázky nebo
sdělit připomínky. Je vhodnou formou získávání připomínek od zainteresovaných stran.
Je neosobní, a proto snadnější pro lidi zúčastnit se a podat připomínky. Diskuse po
telefonu nemusí být tak kvalitní jako tváří v tvář. Přítomný pracovník nemusí mít
schopnosti nutné pro podávání odborných informací.
c) Internet
Webová stránka na internetu k zajištění informací a zároveň zpětné vazbě – sběru
připomínek. Péče musí být věnována zejména aktualizaci informací. Mohou být
vyvinuty i více interaktivní formy zapojení jako on-line fóra a diskusní skupiny. Oslovená
veřejnost je potenciálně globální. Náklady jsou redukovány, protože nezahrnují tisk ani
poštovné. Je velmi výhodnou metodou pro ty, kdo mají přístup k internetu, ale ne
všechny zainteresované skupiny budou mít přístup, a proto musí být použity doplňující
techniky rozšiřování informací.
d) Veřejná projednání
Setkání zainteresovaných nebo dotčených skupin, aby byly prezentovány a vyměněny
informace a pohledy na návrh. Jestliže je správně vedeno, může zajistit užitečný způsob
setkání různých zainteresovaných skupin. Demonstruje otevřenost obce k setkání s
dalšími zainteresovanými skupinami. Protože se jeví jako jednoduchá technika, může
být jednou z nejobtížnějších.
e) Ankety, dotazníky, interview
Zahrnuje v sobě velké spektrum technik na získání informací a názorů. Může být veden
jako strukturovaný rozhovor tváří v tvář nebo telefonem, případně zaslán poštou. Má
potenciál získat připomínky od lidí, kteří by se nezúčastnili veřejného projednání nebo
nezapojili prostřednictvím jiných technik. Dobře navržený průzkum nebo dotazník může
získat velmi podrobné připomínky nebo určit existující znalosti a pozice. Nevýhodou je,
že může mít velmi nízké procento návratnosti.
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Zapojení a konzultace
a) Workshopy, semináře, diskusní fóra (Plánovací víkendy)
Setkání pro limitovaný počet účastníků, který může být použit k rozšíření podkladních
informací, detailní diskusi nad tématy a řešení problémů. Modifikace na diskusní fóra
spočívá ve větším počtu účastníků a je zaměřena spíše na vyjasnění pozic a testování
reakce veřejnosti. Může zajistit otevřenější výměnu myšlenek a vzájemné porozumění
rozdílných pozic. Využití této techniky je užitečné pro projednávání komplexních
technických témat. Umožňuje hlubší rozbor otázek. Může být zaměřeno na specifickou
cílovou skupinu. Diskusní fóra rychle zjistí případnou reakci veřejnosti. K zajištění
maximální efektivity musí být počet účastníků velmi omezen, a proto je obtížné zajistit
reprezentaci všech názorů.

Obrázek 22 Plánovací víkend Šance pro staré město v Hradci Králové 2001
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b) Informační centrum spojené s připomínkováním (Otevřený dům)
Zainteresované skupiny jsou vyzvány k návštěvě určeného místa získat informace
neformálním způsobem a podat připomínky. Může být kombinováno s výstavkou a
knihou připomínek, případně dalšími technikami. Je to velmi efektivní způsob
informování veřejnosti a dalších zainteresovaných skupin. Může být navštíveno v čase
příhodném pro návštěvníky a umožňuje klást otázky zaměstnancům. Příprava takového
informačního centra může stát velké množství času a peněz.

Spoluúčast při rozhodování
a) Občanská poradní komise, komise Rady města, Výbory zastupitelstev
Občanská poradní komise je malá skupina lidí reprezentujících specifické zájmy nebo
oblasti odbornosti, která se setkává k diskusím nad návrhem. Může se zabývat určitými
otázkami v detailech a jejich komplexnosti a učinit rozhodovací proces transparentním.
Jinou variantou je členství v komisích nebo výborech zřizovaných při orgánech obce na
základě zákona o obcích. Toto členství zdůrazňuje pocit důvěry. Nevýhodou je, že ne
všechny zájmy mohou být reprezentovány a že vyžaduje velký závazek od účastníků. Je
to dlouhodobý proces, a tedy vyžaduje více zdrojů než jiné metody.
b) Reálné plánování (Planning for Real)
Komunitní model je vyvinut k identifikování problémů. Umožňuje komunitě kontrolovat
a připravovat program jednání, umožňuje zapojení bez potřeby zvláštních verbálních
nebo písemných schopností. Komunita si musí být vědoma všech vnějších tlaků. Model
musí mít přímou souvislost s realitou.
c) Občanské poroty
Skupina občanů je vybrána, aby s větší či menší autoritou posoudila určitou otázku.
Jsou vyslýcháni svědci, podávány expertízy. Je vypracována zpráva, která zohledňuje i
odlišné pozice. Může projednat otázky relativně detailně a v relativně krátké době.
Nevýhodou je, že nemusí být reprezentovány všechny názory. Omezený čas může
způsobit, že nebudou členy poroty dostatečně posouzeny všechny získané informace.
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Rozhodovací pravomoci veřejnosti
a) Referendum
Referendum je technika nejvyššího zapojení, kdy je rozhodovací proces zcela svěřen
veřejnosti. Výhodou je to, že je to technika přímé demokracie, která činí rozhodnutí
maximálně transparentní. Je však velmi snadno manipulovatelné z hlediska formulování
otázky a také nákladné na čas a finance.
Z výše popsaných technik je vidět, že teoreticky existuje mnoho možností, jak zapojit
veřejnost v jednotlivých fázích plánovacího procesu. V praxi je ale nutné jednotlivé
techniky přizpůsobit místním podmínkám, možnostem financování z místních zdrojů,
povaze a zvykům místního obyvatelstva a jejich zaujetí pro danou věc či vzájemným
vztahům.

Obrázek 23 Referendum o stavbě bioplynové stanice v Libkově Vodě
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Udržitelný rozvoj - koncept rozvoje v dobovém hávu
Jak bylo patrné přístup k udržitelnému rozvoji v současnosti a před výzvou globální
finanční i obchodní krize dusící zatím Euroatlantickou civilizaci povede k pročeření vod a
jak můžeme doufat k ústupu od intelektuálních preventivně ustrašených projektů
k praktickým a pragmaticky laděným postojům ne nepodobným současnému postoji
Kanady ke Kjótskému protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.
Uvolňování skleníkových plynů je jedním z pravděpodobných a možných zdrojů změny
klimatu. Udržitelný rozvoj je nejen o změně klimatu, ale zejména o adaptaci měst, lidí i
států a kontinentů na tuto změnu.
Pro Kanadu se v současné situaci jevilo jako jasných několik bodů:
 země zaostává v konkurenceschopnosti za ostatními zeměmi kontinentu, které
se nedrží a nedržely ratifikace Kjótského protokolu;
 země, které dodržovaly Kjótský protokol, tvořily ze začátku cca 30% světových
znečišťovatelů ovzduší, nyní tvoří jen asi cca 13% znečišťovatelů;
 Čína, Indie, USA a další země hospodářsky dále rostou a postupně mění své
technologie, navíc nejsou hospodářsky zaškrceny emisními povolenkami.
Na základě pragmatické úvahy Kanada odmítla dále v tomto konceptu pokračovat a
konzervativní vláda od smlouvy odstoupila. Tento postoj uvidíme v Eurozóně i jinde
ještě častěji, protože udržitelnost rozvoje tváří v tvář ekonomické krizi bude nabývat
jiných rozměrů než doposud a bude orientovaná zejména na zachování stávajících
základních kvalit života a alespoň dostatečné životní úrovně.
Konference Rio +20 nepřinese primárně zřejmě nic nového, jen se dočkáme uvolnění na
dnešní dobu poněkud těsně sešněrované kazajky udržitelného rozvoje. Koncepty
rozvoje se obrátí k lidem a jejich potřebám a snad do budoucna umožní to, co bylo
v původní a úvodní proklamaci, tedy zachování alespoň dostatečných zdrojů a přírody
dalším generacím lidí.
A pokud ne? Vesmír je přece krásné místo pro život...
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