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UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČR 
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• Není samozřejmost ani „střední proud“ 

• Je zaměňován se „zelenou ideologií“ či ekologickým 
aktivismem 

• Neexistuje koncepce, která by měla politickou váhu a 
podporu  

• Není zde významný politik, který by se s tématem 
identifikoval a veřejně ho prosazoval  

• Pro veřejnost není UR téma, či je vnímám negativně 
(zdražení elektřiny v důsledku podpory OZE atd.) 

  

 
 
 



UDRŽITELNÝ ROZVOJ  
NA MÍSTNÍ ÚROVNI 
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• Řízení obcí – řešení aktuálních problémů, v horizontu 
měsíců, max. 1-2 let  

• Malý zájem místních politiků o otázky přesahující 
hranice obcí, či nevyplývající z platné legislativy 

• Malá motivace zasazovat se o udržitelnost 

• Praktické a úspěšné příklady existují – viz. např. 
Chrudim, Litoměřice, Brno - Nový Lískovec či Hostětín 

 
 
 



UDRŽITELNÁ OBEC, MĚSTO? 
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• Město s Kategorií „A“ Místní Agendy 21? 

• Město s koncepcí UR, zapálenými a spokojenými 
občany a nezkorumpovanými a kompetentními politiky? 

• Město, jehož indikátory udržitelného rozvoje se vyvíjí 
příznivě?  

• Město s nízkou ekologickou a uhlíkovou stopou, 
energeticky soběstačné, plné bio a fairtrade potravin? 

• Je to vůbec možné?  

 

 

 

 

 
 
 



SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM 
SPOLEČENSTVÍM 



SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM 
SPOLEČENSTVÍM 



MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA  
CESTUJÍCÍCH 



EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA 
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Jilemnice -  DEVRO, a. s.  



BUDOUCNOST, KTEROU CHCEME 
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• Udržitelný rozvoj není zpochybňován, je východiskem 
politik a koncepcí (na národní, regionální i místní 
úrovni) 

• Podpora napříč politickými stranami 

• Od slov k akci - právní a finanční opora konkrétních 
udržitelných řešení  

• Hmatatelné výsledky ve všech oblastech (env., socio., 
eko.) 

• Standardní vyhodnocování na základě indikátorů  

 

 

 

 
 
 



ZÁVĚREM 
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A.Gajdar: Timur a jeho parta. Str. 32. 



TĚŠÍM SE NA DISKUSI 

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 
TIMUR 
Tel. 777 697 388 
E-mail: viktor.trebicky@timur.cz 
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