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CHÁPEME TO VŠICHNI?
PROČ SE TAK TĚŽKO HLEDÁ SHODA? 
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Green Deal je mrtev…

Boj o klima? Katastrofa nepřichází, podřezáváme si větev, Česko zchudne… 

Svět ohrožují cyklisti a manželství homosexuálů…

Nevíme (vědci se neshodnou!), zda je klimatická změna důsledkem lidské 
činnosti…

Kanál Dunaj-Odra-Labe je aktuální téma…

Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že a 
nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci…

Environmentalismus není nic jiného než novodobá inkarnace tradičního 
levičáctví…

Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Dá se naopak 
předpokládat, že když se oteplí oceán, nad Antarktidou bude více sněžit a 
masa ledovců naroste…

…úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle 
zelené ideologie…

Uvádí se, že před několika miliony let dokonce byla průměrná teplota na 
zeměkouli o tři stupně vyšší, než je dnes. Nejsem si jist, zda rozhodujícím 
faktorem globálního oteplení je lidská činnost, a nikoliv přírodní zákony, 
pohyb zemské osy a další kosmické vlivy…

SLYŠTE, SLYŠTE (OBČANÉ)…
ANEB VIZE LÍDRŮ (V ČR)…
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…Evropská komise nadále předkládá nebezpečné návrhy…

Namísto sjednání dlouhodobých kontraktů s Ruskem se evropští politici 
horlivě snaží zablokovat tranzitní kapacitu plynovodů Nord Stream 2 a 
Opal s poukazem na obavy z budoucí závislosti EU na Rusku…

…ale my už jsme závislí na ruském zemním plynu a budeme na něm 
nadále závislí nejméně po dobu příštích dvaceti až třiceti let. Žádný 
jiný způsob, upřímně řečeno, neexistuje…

Premiér ČR na COP 26 v Glasgow 

Klimatičtí "proroci" argumentují naivními, idealistickými i velmi 
přízemními důsledky změn klimatu…

Prezident ČR v projevu k občanům (2021)

…VIZE LÍDRŮ (V ČR)
ANEB SPOLEČENSKÉ KLIMA…
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…proti udržitelnosti nic nemám...já taky třídím odpad…

z debaty nad jednou z resortních koncepcí

Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou 
součástí rozvoje obcí a měst…

z webu SMO ČR

UDRŽITELNÝ ROZVOJ:
RÁMEC NEBO SOUČÁST?
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• Strukturovat, dát mu řád, aby nepůsobilo jako nekoncepční snůška 
nahodile posbíraných informací

• Najít společného jmenovatele

• Sledovat trendy, ne stav  - svět není statický

• Marketing ano, ale….

BEZBŘEHÉ TÉMA…
JE TŘEBA
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Udržitelnost je:

Komplexní přístup k veškerému dění/aktivitám

Zorný úhel/perspektiva pohledu na svět

Zastřešující princip

Charakteristika rozvoje 

Cíl společenské odpovědnosti

Nezbytnost pro život

Dobrovolné omezení v zájmu sebezáchovy

Udržitelnost není:

Nové náboženství/ideologie 

Jedna z variant řešení, „subpoložka“

Dílčí agenda („navíc“ ) /důležitý „aspekt rozvoje“

Udržitelný rozvoj není „nedílnou součástí rozvoje“ - je jeho cílem/principem

CHÁPAT KONTEXT 
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DONUT / “KOBLIHA“
KATE RAWORTH: DOUGHNUT ECONOMY
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bezpečný prostor pro lidské aktivity               

Johan Rockstrom Stockholm Resilience Centre

1. Změna klimatu (skleníkové 
plyny/ohřívání planety)

2. Okyselování oceánů

3. Poškození stratosférické ozonové 
vrstvy

4. Biogeochemické toky fosforu a 
dusíku

5. Zdroje sladké vody

6. Změna užívání půdy (odlesnění)

7. Ztráta biologické rozmanitosti

8. Aerosol v atmosféře

9. Chemické znečištění

KLIMA NENÍ JEDINÝ PRŮŠVIH…
PLANETÁRNÍ MEZE
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZNAMENÁ 
CELOSTNÍ PŘÍSTUP
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• Taxonomie v EU platí od roku 2020. Nařízení počítá s klasifikací 
hospodářských činností, technologií a zdrojů podle toho, jak jsou ohleduplné 
ke klimatu.

• Za udržitelné jsou v taxonomii považovány takové aktivity a technologie, které 
přispívají k alespoň jednomu z následujících cílů:

- zmírňování změny klimatu;

- přizpůsobování se změně klimatu;

- udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;

- přechod na oběhové hospodářství;

- prevence a omezování znečištění;

- ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zároveň nesmí žádné z těchto kritérií významně poškozovat.

• Má pomoci nasměrovat potřebné investice do takových technologií a zdrojů, 
které jsou klíčové na cestě k dosažení klimatické neutrality v roce 2050.

• Města: Zásady pro spolupráci s investory

TAXONOMIE EU: FINANČNÍ NÁSTROJ PRO UR
CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
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MALMÖ COMMITMENT

Úvod

Města musí být součástí řešení složitých a naléhavých výzev, součástí odvážných 
udržitelných přístupů, inovací, adaptace – při zapojení všech

Naléhavost klimatických změn – Pařížská dohoda , ale i SDGs. 

Města potřebují celostní přístup se všemi aspekty udržitelnosti

Všichni zahrnuti do procesu řízení/rozvoje, spravedlnost sociální i environmentální, rovný 
přístup ke zdrojům i službám (gender, rasa, věk, náboženství, schopnosti, sex. orientace, 
kultura, etnicita, příjem)

Hodnocení rozvoje nad rámec HDP, zaměření na wellbeing/kvalitu života všech

ICLEI WORLD CONGRESS
MALMÖ, 2021 - 2022
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1/ Jádrem udržitelnosti je sociální rovnost všech lidí – je to priorita

Jak úspěšní budeme v řešení klimatické /environmentální/udržitelné krize přímo 
souvisí s mírou inkuluzivity a participace v rámci našich politik 

2/ Posílíme bezpečná a pulsující města a komunity pro život, práci a úspěch všech 
obyvatel 

Imigrace – absorbování nově příchozích, inkluze, vzdělávání, inovace - mechanismy 
pro využití lidských zdrojů, talentu. Programy na podporu a začlenění nově 
příchozích do stávajících komunit

ZÁVAZKY Z MALMÖ
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3/ budeme usilovat o „environmentaly -sound human wellbeing“ 
prostřednictvím tří klíčových prvků:

I. města a obce pro všechny – vedení města zajistí rovný přístup ke 
bezpečnosti, ochraně, cenově dostupným udržitelným zdrojům a službám
následujícími způsoby: 

• přijme všechny systémové přístupy hodnocení a implementace 
udržitelného jídla, vody, sanitárního zařízení, energie, odpadů a 
komunikací

• zajistí přístup ke kvalitnímu, dostupnému bydlení, prevenci 
bezdomovectví a přecpaných bytů

• využije plánování jako nástroj pro integraci a vytváření sousedství

• investuje do udržitelné infrastruktury

• bude propagovat decentralizované doručovací služby 

• podpoří individuální přístup k držbě půdy

• rozvine efektivní finanční modely na podporu expanze infrastruktury při 
zajištění dostupných a kvalitních služeb pro všechny

ZÁVAZKY Z MALMÖ
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II. podpora bezpečného a zdravého urbánního prostoru i komunit - prioritou je jak zdraví lidí, 
tak planety – prostřednictvím politik a aktivit, např.:

• tvorbou otevřeného veřejného prostoru pro podporu zapojování /spolupráce komunity, 
uměleckého vyjádření a mentální pohody

• plánováním a posilováním sousedských vztahů a komunit, přispívajících ke kvalitě života 
a soudržnosti, podpora zdravé kvality ovzduší a hladiny hluku

• navrhováním sídel, podporujících příležitosti k fyzické aktivitě, vyhovující mobilitě i 
přístup k cenově dostupné a zdravé stravě

• podporou přístupu k cenově dostupným programům zdravotní péče a prevence,

• integrováním přírody do městských prostor - přírodě blízká řešení, regenerace přírody a 
jejích funkcí, dopadajících pozitivně na fyzické i mentální zdraví obyvatel

ZÁVAZKY Z MALMÖ
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III. zajištění přeměny na udržitelnou místní ekonomiku, umožňující důstojný život pro 
všechny, prostřednictvím:

• tvorby důstojných pracovních příležitostí, zejména pro mladé a ženy. Tato místa 
podpoří nové lokální ekonomiky, přispívající k posílení životního prostředí, 
bezpečnosti, zdraví, udržitelné komunity a životní styl

• podpory zaměstnanosti a místního podnikání umožněním finančně dostupných 
úvěrů, podporou podnikatelského sektoru (fóra) a posílením alternativních 
byznys modelů zaměřených na sociální a environmentální benefity

• investováním do programů pro rozvoj dovedností potřebných na novém 
pracovním trhu a nových odvětvích průmyslu

ZÁVAZKY Z MALMÖ
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Tímto se zavazujeme

• spolupracovat se všemi členy komunity na stanovení všech klíčových 
výzev a jejich prioritách, sociální dimenze se musí týkat všech

• navrhnout chytré a sociálně rovné indikátory k měření a monitorování 
zlepšení v klíčových výzvách udržitelnosti, před kterými 
společnost/komunita stojí

• reportovat naše zlepšení a sdílet naše úspěchy s ostatními 
spolupracujícími samosprávami (leading and learning)

• povzbuzovat sousední a partnerské samosprávy, aby přistoupily 
k závazkům z Malmö a pokračovat ve společném úsilí

ZÁVAZKY Z MALMÖ
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Naše města, obce a regiony budujeme
s úctou k odkazu předků,

s ohledem na potřeby současníků, 
s odpovědností za budoucnost potomků
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ČR - MÍSTNÍ AGENDA 21
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Kategorie A

MČ Praha 14 (2021) 

Jihlava (2020)

Křižánky (2020)

Chrudim (2013, re-audit 2016, 2019, 2022)

Kategorie B

MČ Praha 10 (2021)

Kopřivnice (2020)

Velké Meziříčí (2020)

Adepti B - 2022

Rožnov pod Radhoštěm – obhajoba 

Praha 12 

Bory 

MA21 V ČR
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Pozvánka na obhajoby MA21 v roce 2022

MČ Praha 12 (kat. B): středa 2. listopadu2022 
od 10.00 v multifunkčním sále budovy radnice na 
adrese Generála Šišky 2375/6, Praha 12

Rožnov pod Radhoštěm (kat. B): čtvrtek 3. listopadu 
2022 od 16.00

Bory (kat. B): středa 9. listopadu 2022 od 15.00

Chrudim ( kat. A): středa 16. listopadu 2022 od 10.00
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„Uprostřed problémů leží příležitost.“
Albert Einstein


