
EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři,  

 

do Vašeho zorného pole se dostává druhé letošní číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a 

praxí, které je tentokrát monotematické a zaměřené na aktuální otázky Agendy 2030 a nové 

globální rozvojové cíle udržitelného rozvoje OSN, které jsou v poslední době široce diskutovány 

„rozvojáři“ prakticky na celém světě.  

 

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs) do roku 2030, kterých je 17 

jsou cíli a zároveň indikátory udržitelného rozvoje, které vyhlásilo OSN v září 2015 na summitu 

OSN v rámci tzv. Agendy 2030 "Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030" 

(Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development). Na těchto cílech se 

členské státy OSN dohodly během tříletého procesu, který začal na výroční Konferenci OSN o 

udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro a navazují volně jak na Agendu 21 (38 bodů), tak 

na Rozvojové cíle tisíciletí (8 bodů MDGs), které byly shrnuty v prohlášení OSN z roku 2015.  

 

Diskuse o uplatnění cílů SDG v podmínkách České republiky zatím zdaleka není tak košatá jako 

v okolních státech, i když první práce již samozřejmě byly provedeny, a to zejména díky Úřadu 

vlády ČR, který má tuto agendu ve své gesci. Postupem při uplatňování jednotlivých cílů SDG 

v České republice a také jejich začleněním do Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030 

se zabývala i konference „Agenda 2030 a nové globální rozvojové cíle udržitelného rozvoje 

v podmínkách ČR – vize a příležitost“, která se se uskutečnila 6. dubna 2017 na Vysoké škole 

regionálního rozvoje v Praze. Vybrané příspěvky na ní přednesené se pak staly podkladem pro 

články, které obsahuje toto číslo časopisu. 

 

Číslo netradičně otevírá nikoli vědecký článek, ale odborná esej nestora českého regionálního 

rozvoje, emeritního náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Václava Kupky, CSc. s názvem 

„Regionalismus a udržitelný rozvoj. Vize a příležitost“. Na něj již pak navazují recenzované 

příspěvky, které se vztahují k vybraným cílům, zejména k cíli SDG 11 Vytvořit inkluzivní, 

bezpečná, odolná a udržitelná města a obce, SDG 13 Přijmout bezodkladná opatření na boj se 

změnou klimatu a zvládání jejích dopadů a SDG 15 Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné 

využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, 

zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity. K těmto třem cílům se 

váže 6 z deseti publikovaných recenzovaných článků. Články samozřejmě nemohou pojmou celý 

záběr jednotlivých cílů, proto se zaměřují na vybraná aktuální témata jako jsou: „Agenda 2030 a 

adaptace sídel na dopady změny klimatu“, „Adaptace na změnu klimatu v ochraně přírody a 

krajiny jako jedna z výzev Agendy 2030“, „Udržitelná a bezpečná města a jejich předobraz 

v územních plánech“, „Tepelné ostrovy a jejich termovizní monitoring na příkladu veřejných 

prostorů města Hradce Králové“, „Udržitelný rozvoj krajiny a její kulturní identita“ a jistým 

způsobem i „Analýza území brownfieldu bývalého dolu Heřmanice pro tvorbu bezpečného území 

města“. 
 

Další čtyři recenzované články se věnují různým aspektům dalších cílů SDG jako je cíl SDG 4 

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání 

pro všechny, ke kterému je vztažen článek s názvem „Management ve veřejné správě: význam 



muzeí z hlediska vzdělávání dle Agendy 2030“, SDG 6 Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních 

zařízení a udržitelné hospodaření s nimi s článkem na téma „Ochota veřejnosti ekonomicky se 

podílet na zajištění garantované kvality pitné vody“, SDG 8 Podporovat trvalý, inkluzivní a 

udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny 

prezentovaný příspěvkem „Aktivizace aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kontextu 

přípravy a realizace strategie inteligentní specializace ČR“ a konečně cíl SDG 17 Oživit globální 

partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování s článkem 

„Technologickým přenosem k implementaci cílů udržitelného rozvoje“.  

 

Je nám jasné, že tyto příspěvky nemohou pojmou celé široké pole Agendy 2030, a to ani 

s omezením pro Českou republiku a ani jsme si nekladli cíl tohoto typu. Naším cílem bylo otevřít 

toto aktuální téma a přispět diskusí v rámci prostředí Česka k naplňování celosvětových úkolů. 

 

Za redakční radu Vám přeji Vám inspirativní čtení na léto! 

 

 

Vladimíra Šilhánková 

Hradec Králové, červen 2017 


