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PRACOVNÍ LIST 2

ZÁSADY UDRžiTElNÉHo RoZvojE
Udržitelný rozvoj je definován jako rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by omezoval 
možnosti budoucích generací uspokojit jejich potřeby.

Základní principy udržitelného rozvoje:
1. propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující 
pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní; 
2. dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba 
strategicky plánovat; 
3. kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných 
k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu; 
4. předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání 
zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, proto je na místě být opatrní; 
5. prevence – je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, 
musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských); 
6. kvalita života – má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní 
a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život;
7. sociální spravedlnost – příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné 
sociální skupiny; chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje, za který neseme společnou odpovědnost; 
8. zohlednění vztahu „lokální – globální“ – činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální 
úrovni – vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit – a naopak; 
9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost – respektování práv všech současných i budoucích generací 
na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost, zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti;
10. demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování rozhodnutí ovlivňujících 
životní prostředí vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.

Tři rozměry udržitelného rozvoje: 
Množství prvků udržitelného rozvoje bývá uspořádáno do tří pilířů: ekonomického, sociálního 
a environmentálního, přičemž je: 

– životní prostředí nutným základem udržitelného rozvoje;
– ekonomika nástrojem pro dosažení udržitelného rozvoje;
– kvalitní život pro všechny (sociální rozměr) cílem udržitelného rozvoje. 

Zdroje: 
www.unesco-kromeriz.cz/udrzitelny_rozvoj/co_je_udrzitelny_rozvoj.pdf
www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Udrzitelny_rozvoj_pdf.pdf
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