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Cíl 11 „Agendy 2030“  
zaměřený na bydlení a rozvoj m ěst 

 
 

Výčtu cíl ů a opat řením p ředchází dojednaná deklarace obsahující celkem 59 od stavc ů. 
Odstavec č. 34 obsahuje následující text  vztahující se ke t řetí konferenci OSN o bydlení 
a udržitelném rozvoji m ěst „Habitat III“ : „Jsme si vědomi, že udržitelný rozvoj a řízení měst jsou pro 
kvalitu života našich lidí zásadní. Budeme spolupracovat s místními orgány a komunitami při obnově 
a plánování našich měst a lidských sídel, s cílem podpořit soudržnost komunity i osobní bezpečnost 
a stimulovat inovace a zaměstnanost. Budeme snižovat negativní dopady městských aktivit 
a chemikálií, které jsou pro lidské zdraví a životní prostředí nebezpečné, mimo jiné environmentálně 
šetrnějším nakládáním, správným řízením a bezpečném používáním chemických látek, snižováním 
množství odpadů a jejich recyklací a efektivnějším využíváním vody a energie. Budeme dále pracovat 
na minimalizaci dopadu měst na globální klimatický systém. Také budeme brát v úvahu populační 
trendy a projekce počtu obyvatel v našich národních, venkovských a městských rozvojových 
strategiích a politikách. Těšíme se na nadcházející konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji 
měst v Quitu, v Ekvádoru.“  

 
Problematika rozvoje m ěst  je z globálního hlediska mimořádně důležitá; již nyní žije 

ve městech více než polovina světové populace a podle predikcí bude do roku 2050 ve městech žít 
cca 70 % obyvatel planety; mezi roky 2010 a 2050 to znamená nárůst o 3 mld. městských obyvatel na 
celém světě. 

 
Po výčtu cíl ů a opa ření následuje v kone čném dokumentu text obsahující nástroje 

implementace, partnerství a revize; až do odstavce 91. V implementa ční části je uvedeno: 
 
„78. Vyzýváme všechny členské státy, aby co nejdříve vyvinuly praktické ambiciózní národní 

odpovědi na celkovou implementaci této Agendy. Ty mohou podporovat promítnutí cílů udržitelného 
rozvoje a stavět na stávajících plánovacích nástrojích, jako jsou odpovídající strategie národního 
rozvoje a strategie udržitelného rozvoje. 

 
 79. Zároveň vyzýváme členské státy, aby prováděly pravidelné a inkluzivní hodnocení pokroku 
na národní i nižší úrovni, které jsou státem vedeny a řízeny. Takové hodnocení by mělo čerpat 
z příspěvků od místních obyvatel, občanské společnosti, soukromého sektoru a dalších aktérů, 
v souladu s vnitrostátními podmínkami, politikami a prioritami. Tyto procesy mohou být podporovány 
i národními parlamenty, stejně jako dalšími institucemi.“ 
 

Od ledna 2016 byla zahájena implementace cíl ů, a to jak v rámci ČR, tak v rámci rozvojové 
spolupráce ČR s partnerskými zeměmi. Podobně, jako tomu bylo při adaptaci na strategický rámec 
„Milenium Development Goals1“ - „Rozvojových cílů tisíciletí“, by členské státy OSN m ěly 
co nejd říve sladit cíle udržitelného rozvoje a své vnitrost átní strategie .  
 
 
Cíl 11: Vytvo řit inkluzivní, bezpe čná, odolná a udržitelná m ěsta a obce 
 
 
Sedm díl čích cíl ů dojednaných v rámci cíle č: 11. „Vytvo řit inkluzivní, bezpe čná, odolná 
a udržitelná m ěsta a obce“: 
 

11.1  Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově 
dostupnému bydlení a základním službám a zlepšit podmínky ve slumech. 

11.2  Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, cenově dostupným, přístupným 
a udržitelným dopravním systémům zlepšením bezpečnosti silničního provozu, a to 
zejména rozšířením veřejné dopravy, se zvláštním zřetelem na potřeby osob ve 
zranitelné situaci, žen, dětí, osob se zdravotním postižením a starších osob. 

11.3  Do roku 2030 zlepšit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro participativní, 
integrované a udržitelné plánování a řízení lidských sídel ve všech zemích. 

                                                 
1 Byly schváleny v roce 2000 na období 2000-2015. 
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11.4  Posílit úsilí v ochraně a zachování světového kulturního a přírodního dědictví. 
11.5  Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí, počet zasažených lidí a výrazně snížit přímé 

ekonomické ztráty, vztahující se ke globálnímu hrubému domácímu produktu, 
v důsledku katastrof, včetně katastrof majících vazbu k vodě, se zaměřením na ochranu 
chudých a osob v obtížných situacích. 

11.6  Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad na životní prostředí v přepočtu na obyvatele měst 
tím, že bude věnována zvláštní pozornost kvalitě ovzduší a komunálnímu a ostatnímu 
odpadu. 

11.7  Do roku 2030 poskytnout univerzální přístup k bezpečným, inkluzívním a přístupným 
zeleným a veřejným prostorům, zejména ženám a dětem, starším lidem a osobám se 
zdravotním postižením. 

  
Tři opat ření dojednaná v rámci cíle č. 11: 
 

11.a  Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, 
příměstskými a venkovskými oblastmi posílením národního a regionálního plánování 
rozvoje. 

11.b Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a lidských sídel přijetím a realizací 
integrovaných politik a plánů pro začleňování, účinné využívání zdrojů, pro zmírňování 
a přizpůsobení se změně klimatu a odolnost vůči katastrofám a vyvinout 
a implementovat, v souladu s „Rámcem pro snižování rizik a katastrof 2015-2030“, 
holistické řízení rizik katastrof na všech úrovních. 

11.c Podporovat nejméně rozvinuté země, a to i prostřednictvím finanční a technické 
pomoci, v budování udržitelných a odolných budov s využitím místních materiálů. 

 
 


