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Předpokládané výsledky projektu

• Mapovací a plánovací studie

• 2 x 9 celodenních kurzů + metodické materiály 

• Portál udržitelného regionálního rozvoje

• Výsledky výzkumu – odborné články:
• Regionální udržitelný rozvoj perspektivou SDGs
• Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově - jak podporovat transformační 

procesy v praxi?

• Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji 
regionu – certifikovaná MMR

• Závěrečný workshop



Východisko

megatrendy: klimatická změna
Globální pohled



Zdroj: EPA (2016). https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-change-science/future-climate-change_.html

https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-change-science/future-climate-change_.html


Scénáře
vývoje
do r. 2050

Stockholm Resilience 
Centre. October 2018. Report.
Transformation is feasible.
A report to the Club of Rome by:
Jorgen Randers, Johan 
Rockström, Per Espen Stoknes,
Ulrich Golüke, David Collste and 
Sarah Cornell.
Stockholm Resilience Center. 
Online.

Planetární meze
Rockström, J., et al. (2009).

https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf




Kontrast „transformace“ a „změny“
Transformace Změna

Vytváří nové představy budoucnosti. Potvrzuje a/nebo opravuje minulost.

Otevírá nové oblasti činnosti tím, že nabízí nové 
(tržní) výhody. 

Mění chování lidí a zlepšuje vlastnosti výrobků –
ve stávajících podmínkách.

Zásadně posunuje perspektivu, aktivuje 
představivost a vede k novým nápadům.

Postupuje krok za krokem a programově
ve snaze dostat se ze stavu A do stavu B.

Ptá se „co když?“ Ptá se „co se děje?“

Často pracuje s myšlenkami jako:
„Co jiného je možné?“
„Vidíme nové potřeby?“
„Jak by se mohly věci přizpůsobit?“

Často pracuje s myšlenkami jako:
„Jsou nutné stále nové iniciativy …“
„Kdy to skončí?“
„Co to pro mě znamená?“



Source:  Ritola M. et al. Cleantech takes over consumer markets, Consumer cleantech report, 
Demos Helsinki. 2017
https://www.smartupaccelerator.eu/wp-
content/uploads/2017/11/consumercleantechreport.pdf

Megatrendy jako příležitost
pro čisté technologie

• Populační změny

• Omezené zdroje

• Globální ekonomika

• Digitalizace

• Zapojení jednotlivců do komunit

 Poptávka po efektivních řešeních
v oblasti bydlení, mobility a stravování

https://www.smartupaccelerator.eu/wp-content/uploads/2017/11/consumercleantechreport.pdf


Jak čelit klimatické změně

 role venkova
Mitigace, adaptace, nebo hašení rizik?



Dopad megatrendů na sídla a území

Zdroj: 
Úřad vlády ČR (2016). 
Zhodnocení vazeb mezi 
vybranými globálními 
megatrendy
a jejich vlivu na vybrané 
klíčové oblasti rozvoje 
České republiky 
do roku 2030.
Str. 31. Online

https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/Zhodnoceni_vazeb_mezi_vybranymi_megatrendy_final.pdf


Vliv megatrendů na regiony

Backhaus J. et al.  SUSTAINABLE LIFESTYLES: TODAY’S FACTS & TOMORROW’S TRENDS, 2012. European Union’s Seventh Framework Programme (FP7 SSH-2010-4) under grant agreement n° 263962 https://www.scp-centre.org/publications/sustainable-lifestyles-
todays-facts-tomorrows-trends/
Evaluation of relations between selected global megatrends and their impact on selected key areas of development of the Czech Republic by the year 2030, Government Office of Czech Republic 2016, https://www.cr2030.cz/strategie/wp-
content/uploads/sites/2/2018/05/Zhodnocen%C3%AD-megatrend%C5%AF-web.compressed.pdf
STRATEGICKÝ RÁMEC ČESKÁ REPUBLIKA 2030, https://www.cr2030.cz/strategie/

Strategický rámec Česká republika 2030

4.5 Adaptace sídel na změnu klimatu – strategické cíle

pro REGIONY A MUNICIPALITY

• Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné. 

• Růst kvality života v jednotlivých municipalitách snižuje regionální 
nerovnosti. 

• Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn. 

• Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na 
negativní dopady změny klimatu. 

• Územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj 
municipalit. 

https://www.scp-centre.org/publications/sustainable-lifestyles-todays-facts-tomorrows-trends/
https://www.cr2030.cz/strategie/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Zhodnocen%C3%AD-megatrend%C5%AF-web.compressed.pdf
https://www.cr2030.cz/strategie/


Indikátory v metodickém dokumentu
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

Environmentální služby, ekologický kapitál

12.6. Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů.

·  Existuje formalizovaný systém hodnocení ekosystémových služeb

Tento cíl představuje požadavek na zohledňování hodnoty ekosystémových služeb (ES) v 

rozhodování veřejné správy. Jeho naplnění bude indikovat existence metodiky hodnocení ES a 

její praktické využívání.

14. Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody.

19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady 
změny klimatu.

19.1. Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim 
přizpůsobit.

·  Podíl integrovaných strategií obcí III. stupně obsahujících problematiku změny klimatu

https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://mozaika-ur.cz/cz/metodiky/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/12-6-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/19-1-1


Indikátory v metodickém dokumentu
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019)

1.9. Připravenost na důsledky globální změny klimatu 

• Změna klimatu ve strategii MAS

Doložení skutečnosti, že se MAS ve své strategii problematikou přípravy adaptace na změnu 
klimatu zabývá. Specifikovat lze způsoby, jak strategie MAS s danou problematikou pracuje, 
např., zda jsou na ni vázaná nějaká opatření.

10.2. Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

….

10.3. Přístup města ke zmírnění klimatických změn

• Orientační ekologická stopa

• Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu)

• Emise CO2 a energetický management
Zdroj: Typová příloha pro místní akční skupiny k Metodice pro hodnocení udržitelných měst (Praha 2018)
Viz též https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/metodika-hodnoceni-udrzitelnych-mistnich-akcni-skupin-2018

https://mozaika-ur.cz/cz/metodiky/metodika-hodnoceni-udrzitelnych-mistnich-akcni-skupin-2018
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/1-9-a-zmena-klimatu-ve-strategii-mas
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/10-3-a-orientacni-ekologicka-stopa
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/10-3-b-priklady-dobre-praxe-v-oblasti-ochrany-klimatu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/10-3-c-emise-co2-a-energeticky-management
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/metodikaur_komplet_1.pdf
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/metodika-hodnoceni-udrzitelnych-mistnich-akcni-skupin-2018


Venkov  poskytovatel ekosystémových služeb



Nástroj: inovace pro místní UR

Ekonomické cíle

Ekologické nárokySociální potřeby
kultura

Inovace Inovace



MAS – jak podněcuje inovace?

Závěr:
Podpora inovací v ČR malá,
ve srovnání s evropským průměrem

Zdroj: Veronika Korčeková
ENRD Contact Point
viz prezentace ENRD

• LAG Implementation survey 2017

• Nejrozsáhlejší a nejkomplexnější

sběr dat o MAS

• 710 MAS z 27 EU zemí

• 54 MAS z ČR

http://nsmascr.cz/aktuality/2019/ohlednuti-za-leaderfestem-2019/
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-lag-implementation-survey-2017_en


Inovace = otevřenost, spolupráce

10 kroků inovačního cyklu:
• Otevřenost –

přechod od ego-systému k eko-systému

• Ověřenost – vyzkoušení životaschopnosti

• Odůvodněnost – zjištění důvodů, proč je změna 
potřebná

• Zapojení – eko-systém může pomoci

• Zaměření - stanovené cíle pro inovace

• Organizovanost – struktura a nastavení řízení procesů

• Předjímání – schopnost si představit budoucí roli

• Provedení – změny, priority a zacílení

• Plán – jak změnu realizovat

• Sledování výsledků - měření, učení se, flexibilita a 
vytrvalost

https://dok5.nl/en/the-cycle-of-innovation/


Změny v chápání role venkova

Řešení nabízená projektem



Starfos – vyhledavač výsledků projektů:
https://starfos.tacr.cz/cs

https://starfos.tacr.cz/cs


„Jedinečné“ téma aplikovaného výzkumu?

• Připravenost na změny environmentální, sociální, ekonomické
• Jaké lze očekávat

• Jak dopadnou na jednotlivce, místní komunity, širší společenství

• Jak se na ně připravit 

• Co před nimi chránit (demokracie, participativní postupy)

• Související změny zvyklostí a praktik
• Nové „rámce“ (repurposing, reframing)

• Transformativní učení

• Podmínky pro inovace 
• Předjímání trendů a předcházení souvisejícím krizím



1. Matoucí dilema . 
2. Podstoupení sebeanalýzy pocitů 

strachu, hněvu, viny nebo studu. 
3. Kritické uvědomění si epistemických, 

sociokulturních či psychických 
předpokladů. 

4. Zjištění, zda nespokojenost a proces 
transformace jsou sdílené a zda ostatní 
již prošli podobnou změnou. 

5. Zkoumání podmínek pro nové role, 
vztahy a aktivity. 

6. Plánování dalšího způsobu jednání. 
7. Získávání znalostí a dovedností pro 

implementaci plánů. 
8. Provizorní zkoušení nových rolí a 

vyhodnocování zpětné vazby. 
9. Vytváření kompetencí a sebejistoty v 

nových rolích a vztazích. 
10. Obnovení života na základě podmínek 

předepisovaných novou perspektivou.

Transformativní učení



Kurzy připravované v rámci projektu

• 9 celodenních kurzů + metodické materiály 

• Pilotní běh: říjen 2019 – červen 2020

• Běh kurzů v praxi + zpětná vazba pro metodiku: říjen 2020 – červen 
2021

• témata možno doplnit/změnit, pokud se ukáže potřeba

• Formát: odborné poznatky + zkušenosti z praxe + interaktivní část pro 
získání zpětné vazby

• Cílová skupina: představitelé MAS,
postupně směřovat k aktérům na místní úrovni

Výběr: dle různorodosti podmínek a vztahu k navrženým tématům



Moduly – témata kurzů

1. Životní styl a jeho změny v současnosti

2. Místní komunita a otevřenost vůči světu (globální versus lokální)

3. Kultura, vzdělání, umění

4. Zemědělství a přírodní zdroje

5. Klima a energie

6. Voda a krajina

7. Veřejná a státní správa, participace, iniciativa a spolupráce aktérů

8. Udržitelné podnikání, využití potenciálu území ekonomicky

9. Nové ekonomické příležitosti (sociální podnikání, cirkulární 
ekonomika)



Průřezová témata

• Zkušenosti odjinud
(příklady dobré praxe
sdílené mezi MAS)

• Resilience – odolnost vůči
rizikovým faktorům

• Koncept učící se společnosti
(jak nastartovat
a podporovat procesy celoživotního učení)

• Decentralizace v různých podobách (technologie, doprava, energetika, 
konektivita venkova, ale i např. čistění odpadních vod)



Uvědomění si 
hodnot místa

Ober, M. (2015). Vulkanland Case Study: 
Transformative Regional Development.
Envigogika, 10(1).

https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/436


Rozvoj myšlenek, plánování, budování komunity



Minulé zkušenosti



Metodika analýzy aktérů (Enviwiki)

http://www.enviwiki.cz/wiki/Anal%C3%BDza_akt%C3%A9r%C5%AF_-_metodika


Případové studie ve výuce
mapují regionální udržitelný rozvoj

Místně 
zakotvené 
učení

https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/515


Participativní metody

Zahradník, M., & Dlouhá, J. (2016). Metodika analýzy aktérů. Envigogika, 11(1). DOI 10.14712/18023061.527

Hledání indikátorů 
udržitelné turistiky

… pro regionální UR

http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Sustainable_tourism_in_%C5%A0umava_national_park
https://doi.org/10.14712/18023061.527


Udržitelné podnikání a životní styl
Kompetence rozvíjené prací

Zdroje – případové studie

https://www.enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Udr%C5%BEiteln%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD


Kam (společně) směřujeme?

Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý

Laura Henderson, Dana Kapitulčinová



Indikátory v metodickém dokumentu ČR 2030

Environmentální služby, ekologický kapitál

12. Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec pro rozvoj 
lidské společnosti.

12.1. Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají pro 
své rozhodování.

12.2. Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu.

·  Podíl orné půdy

·  Podíl trvalých travních porostů

12.3. Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.

·  Podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství

12.4. Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR.

·  Podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR

12.5. Vzroste prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů.

·  Počet kritických míst na dálkových migračních koridorech

12.6. Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů.

·  Existuje formalizovaný systém hodnocení ekosystémových služeb

https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/12-2-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/podil-trvalych-travnich-porostu
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/podil-orne-pudy-obhospodarovane-v-rezimu-ekologickeho-zemedelstvi
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/12-4-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/12-5-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/12-6-1


Indikátory ČR 2030 – pokračování

13. Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti.

13.1. Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů rostlin a živočichů se zvyšuje.

13.2. Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným postupem.

14. Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody.

14.1. Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje.

14.2. Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje.

15. Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál krajiny je v maximální možné míře využíván k zachycování a 
ukládání uhlíku.

15.1. Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy odpovídají přirozenému stavu daného půdního typu.

·  Obsah organické hmoty v půdě

·  Půdní struktura

15.2. Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí.

·  Podíl půd významně ohrožených erozí

·  Průměrná velikost bloku orné půdy

https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/15-1-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/pudni-struktura
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/podil-pud-vyznamne-ohrozenych-erozi
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/15-2-2


Indikátory ČR 2030 – pokračování

15.3. Druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci 
lesních půd.

·  Podíl jednotlivých druhů dřevin na obnově lesa

18. Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn.

18.1. Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a 
revitalizovány.

·  Roční zábor zemědělského půdního fondu

·  Podíl počtu obyvatel ORP vůči výměře zastavěného území v ORP

·  Počet a plocha výměry brownfieldů v kraji

19. Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu.

19.1. Obce III. Stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit.

·  Podíl integrovaných strategií obcí III. Stupně obsahujících problematiku změny klimatu

K cílům ČR 2030 existuje, kromě indikátorů, Implementační plán.

https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/metodiky/strategicky-ramec-ceska-republika-2030
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/15-3-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/18-1-1
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/18-1-2
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/18-1-3
https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/cz/indikatory/19-1-1
https://www.mzp.cz/cz/ceska_republika_2030

