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1 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO 

 
„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací 

Světové zdravotnické organizace (WHO) agentury Organizace spojených národů (OSN). 

V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Po 

roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 

vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České 

republiky (NSZM ČR), která dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí, kraje i mikroregiony.  

NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ze svého statutu 

systematicky podporovat praktickou realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a kvalita 

života v podmínkách měst, obcí a regionů.  

 

Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamenají 

pojmy místní Agenda 21 (strategické plánování s uplatněním principů udržitelného rozvoje na 

místní úrovni, s aktivním zapojováním veřejnosti) i LEHAP (Místní akční plán zdraví a 

životního prostředí), a zejména celková „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance). 

Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední 

aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a 

zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, 

kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, 

aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. 

 

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, 

region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že 

občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za 

svůj domov a budou o ně také takto pečovat. 

 

 

1.1 Národní síť Zdravých měst České republiky 

Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací Národní síť 

Zdravých měst ČR (NSZM). Tato asociace je certifikována ze strany Světové zdravotnické 

organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma Projektu Zdravé město WHO v ČR. 

Síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších 

oblastech jejich rozvoje. NSZM v současné době tvoří více než 100 municipalit (města, malé 

obce, mikroregiony a kraje), z nichž 50% je pokročilých realizátorů MA21 v ČR. 
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Přínos členství v NSZM:  

 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)  

 principy a doporučení EU a OSN pro kvalitní rozvoj  

 informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU)  

 síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí  

 pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje  

 spolupráce s mnoha odbornými partnery v ČR i zahraničí  

 vizitka vůči zahraničí a návštěvníkům
1
 

 

 

1.1.1 Metodika NSZM 

Nástrojem k realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

(PZM a MA21) ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR je 

Metodika NSZM ČR, kterou po dobu více než deseti let vytváří 

asociace NSZM ČR. Metodika vznikla a je rozvíjena ve 

spolupráci s řadou odborných partnerů, např. Univerzitou 

Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty členy Rady vlády pro udržitelný rozvoj a 

rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika získala titul „Světový projekt EXPO 

2000“. V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30 národních sítí v Evropě certifikát 

kvality. Společná metodika Zdravých měst ČR s názvem Česká Brána 21 (New Gate 21) 

obsahuje soubor návodů, které umožňují řádným členům NSZM ČR efektivně postupovat k 

naplňování mezinárodních standardů. Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či 

regionu je metoda kvality ve veřejné správě místní Agenda 21. Většina obcí a regionů 

úspěšných v této metodě jsou členy NSZM. 

 

 

1.1.2 DataPlán NSZM podporuje moderní řízení měst, obcí a regionů 

Asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) se dlouhodobě 

zaměřuje na oblast strategického řízení. Informační systém 

DataPlán NSZM umožňuje zcela nový přístup ke sledování 

strategických cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, 

obcích a regionech. DataPlán NSZM je nový internetový 

software, který slouží městům, obcím, mikroregionům a krajům k tomu, aby ve veřejné správě 

měly pořádek a přehled. Navíc jsou hlavní informace prostřednictvím internetu bez problému 

přístupné široké veřejnosti. DataPlán NSZM může využívat každá municipalita – od malé 

obce až po kraj - k tomu, aby byla ve svém území schopna sladit priority a cíle v jednotlivých 

oblastech rozvoje a zároveň přehledně sledovat, jaké finanční prostředky a s jakým efektem 

jsou do těchto priorit rozděleny. DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje propojení 

expertních strategických plánů s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální rozpočty. 

Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové kapacity pro zdroje EU a možností 

financování v jakémkoliv území a v širokém spektru tematických oblastí. DataPlán NSZM byl 

v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.  

 

1.1.3 Databáze Dobrá praxe - inovativní řešení jako inspirace pro aktivní municipality 

                                                 
1
 Národní síť Zdravých měst (www.nszm.cz) 

 

http://www.nszm.cz/
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Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, 

které si žádají neotřelá, originální a hlavně efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové 

organizace, školy, místní podniky a další vymýšlejí projekty a realizují aktivity, které 

napomáhají zlepšit jejich služby, uspořit finance či zvýšit 

povědomí o určitém tématu - jednoduše řečeno přispívají ke 

kvalitě života. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a 

praktických řešení nejrůznějších problémů. Tyto postupy 

nazýváme příklady dobré praxe. V celé České republice existují 

desítky příkladů dobré praxe (PDP). Aby bylo možné jejich efektivní využití, vytvořila 

Národní síť Zdravých měst ČR přehlednou a uživatelsky příjemnou Databázi DobráPraxe, 

kde naleznete vybrané PDP z celkem devíti oblastí – veřejná správa, životní prostředí, zdraví, 

volný čas, sociální problematika, vzdělávání, podnikání, zemědělství, venkov a doprava.  

 

Příklady dobré praxe jsou osvědčené postupy a řešení, které v sobě zároveň zahrnují prvky 

inovace, nové myšlenky a nápady. Jejich shromažďování vytváří prostor a motivaci pro 

vzájemné učení se jeden od druhého, sdílení know-how a zkušeností.  

 

Hlavními kritérii pro výběr aktivity jako Příkladu dobré praxe jsou:  
 spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a 

veřejnosti 

 inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota  

 neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku) 

 respektování principů udržitelného rozvoje – projekt či aktivita by neměly rozvíjet 

např. ekonomický pilíř rozvoje na úkor sociální oblasti či životního prostředí  

 

 

1.2 Místní Agenda 21 

Agenda 21 (neboli program pro 21. století) odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší úrovni 

přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje. Dokument Agenda 21 

byl přijat na summitu OSN v roce 1992 v Rio de Janeiru. V roce 2002 proběhl navazující 

summit Rio+10 v Johannesburgu.  

Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, 

ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Praktickou aplikaci 

principů zavádění zásad udržitelného rozvoje daných základním dokumentem v místní 

(obecní, komunitní) praxi nazýváme místní Agenda 21 (MA21). Místní Agenda 21 je 

založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města, obce 

či regionu (tj. rovnováhou mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, 

sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí). V procesu je nezbytná účast veřejnosti 

a otevřený typ spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní 

organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i 

laická veřejnost. 

 

 

1.2.1 Kritéria místních Agend 21  

V průběhu roku 2004 vytvořila PS MA21 sadu jedenadvaceti Kritérií MA21. Tato sada 

poskytuje obcím, městům a regionům oficiální nástroj pro měření kvality procesů MA21. 

Sada Kritérií MA21 je rozdělena do 4 základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší), 

součástí je též startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje určitou 

kvalitativní úroveň realizované MA21. Každé Kritérium MA21 má stanoveny svoje ukazatele 
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zahrnující aktivity/úkony, jejichž realizace vede k jejich splnění. Nedílnou součástí ukazatele 

je jeho limit neboli konkrétní hodnota, kterou musí město, obce či region naplnit a doložit 

prostřednictvím stanovené dokumentace. Aby mohla municipalita postoupit z jedné kategorie 

do druhé, je nutné splnit všechna kritéria příslušející dané kategorii.  

 

K 1. lednu 2010 došlo k aktualizaci sady kritérií MA21 tak, aby lépe vyhovovaly rozdílným 

typům municipalit. Nejzávažnější změnou bylo rozdělení registrovaných subjektů do šesti 

skupin dle typu. K 1. 1. 2013 došlo k přeřazení MAS z typu ostatní do samostatného typu 

místní akční skupina, která může v rámci procesu MA21 soutěžit o získání kategorií. 

 

 

Sady Kritérií MA21  

 Malá obec - Ve smyslu platných kritérií pro MA21 se jako malé obce mohou 

registrovat obce s počtem obyvatel do 2000. Obce s hraničním počtem obyvatel (těsně 

nad 2000) mohou své zařazení konzultovat se zástupci PS MA21. 

  

 Obec -  je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Statutární města i jednotlivé městské obvody se mohou registrovat také jako Obec. 

  

 Mikroregion - sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým 

rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného 

orgánu nebo ze zákona. 

  

 Kraj - vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní 

korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků. 

 

 MAS - Místní akční skupina - právnická osoba, založená na principech místního 

partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství 

občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, 

svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, 

zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů 

pro svůj region. 

  

 Ostatní - spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, 

které chtějí být registrované v databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 

zařazeni pouze v kategorii "Zájemci". 

 

 

Členění Kritérií MA21 

 Kategorie ZÁJEMCI:  
zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen 

municipalitám, ale také dalším subjektům aktivně zapojeným do realizace MA21, 

např. neziskovým organizacím.  

 

 Kategorie D: „START“  
(„začátečnická“ úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21)  
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 Kategorie C: „STABILIZACE“ 
(mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické 

zastřešení procesu MA21)  

 

 Kategorie B: „SYSTÉM ŘÍZENÍ“  
(pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení 

municipality dle zásad MA21)  

 

 Kategorie A: „DLOUHODOBÝ PROCES“  
(nejvyšší úroveň MA21, předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní 

účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje a směřující ke 

zvyšování kvality života svých občanů) 

 

 

1.2.2 Databáze MA21 – nástroj pro evidenci MA21 

Výsledky hodnocení kvality procesů MA21 v ČR podle Kritérií MA21 jsou přehledně 

zobrazeny v nově vytvořené Databázi MA21, která je zastřešena Radou vlády pro udržitelný 

rozvoj. Databáze MA21 představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR a bude 

využívána jako zdroj informací o rozsahu a kvalitě MA21 pro resorty, kraje a mezinárodní 

instituce. Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj pro 

prezentaci jejich aktivit v rámci MA21 dle oficiálně stanovených podmínek. Důvěryhodnost 

informací zanesených v Databázi MA21 je dána v souladu s právní výhradou Databáze 

MA21, kdy jednotliví žadatelé a vkladatelé dat do systému Databáze MA21 se zavazují, že 

data jimi uvedená budou pravdivá a přijímají za tato data plnou odpovědnost. CENIA (česká 

informační agentura pro životní prostředí) zajišťuje kontrolu informací, které jsou do 

Databáze MA21 vyplňovány a zároveň poskytuje municipalitám při vyplňování asistenční 

pomoc.
2
  

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Česká informační agentura pro životní prostředí (www.cenia.cz) 

 

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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2 ZDRAVÉ MĚSTO KARLOVY VARY 

 

Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst 

ČR (NSZM). Vstup do projektu „Město Karlovy Vary – Člen Národní sítě Zdravých měst 

ČR“ byl schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 

23. 11. 2006. Současně byla přijata „Deklarace projektu Karlovy Vary – Zdravé město“, 

základní dokument pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a 

mezinárodním programu „místní Agenda 21“. Město tak potvrdilo svůj zájem být řádným 

členem NSZM a zavázalo se k naplňování mezinárodně uznávaných doporučení EU a OSN 

v rámci kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména místní Agenda 

21(MA21), místní realizace dokumentu Zdraví 21 a místní Akční plán zdraví a životního 

prostředí (LEHAP). 

 

V letech 2008 – 2009 město Karlovy Vary postoupilo z kategorie „Z“ (zájemci, 98 

registrovaných obcí měst a regionů ČR) do kategorie „D“ (tzv. START, „začátečnická“ 

úroveň MA21)., kterou v roce následujícím úspěšně obhájilo stejně jako dalších 23 měst, obcí 

a regionů České Republiky. V roce 2011 město Karlovy Vary svými aktivitami naplnilo 

kategorii „C“ (tzv. STABILIZACE, mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní 

zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21) v  databázi místních Agend 21 a 

vyhouplo se tak o další pomyslný schod výše na cestě za kvalitní veřejnou správou. Postup 

v rámci Kritérií MA21 dokládají informace v oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR české 

informační agentury životního prostředí Cenia. V následujících letech se město Karlovy Vary 

zavázalo v rámci kritérií MA21 udržet si svůj nově nabytý standard a obhájit kategorii „C“. 

  

Ke strategickému rozvoji města v kvalitě místní Agendy 21, s cílem dlouhodobě udržitelného 

rozvoje města a partnerské spolupráce s občany přispělo schválení základního strategického 

dokumentu města „Strategického plánu udržitelného rozvoje města“ 

StrategieKV° Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 9. září 2014. StrategieKV° je 

klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020  a zavazuje 

město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k  rozvoji města v souladu s 

nastavenými cíli. Zároveň je vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na 

rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní 

budoucnost v Karlových Varech. 

 

Komunikující a dobře spravované město je jednou z pěti rozvojových vizí města podle 

SPURM. Město bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města, o 

rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě. V tomto duchu bude vytvářet 

podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, o rozvoj společenského dialogu 

ve městě i pro rozvoj aktivit občanských organizací. Smyslem těchto aktivit je posilovat 

v občanech pocit sounáležitosti s městem a odpovědnosti za jeho osud, vzhled i veřejné dění a 

budovat tak prostředí pro růst politické kultury při správě věcí veřejných.  

 

  

2.1 Politické a organizační zázemí PZM a MA21 

Klíčovým pracovníkem úřadu v oblasti Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) je 

koordinátor ZM a MA21. Znalosti, dovednosti a aktivita koordinátora značně určují a 

ovlivňují úspěšnost ZM a MA21 ve městě. Koordinátor procesy ZM a MA21 komplexně 

sleduje, vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace. Podmínkou kvalitní práce 

koordinátora PZM a MA21 je spolupráce s externími partnery, ale také se samotným úřadem 



 

9 

 

a jeho jednotlivými odbory. Vzhledem k organizační změně na Magistrátu města Karlovy 

Vary, která proběhla v roce 2012, je koordinátor zařazen do Odboru strategií a dotací.  

 

Vzhledem k časové prodlevě 2 měsíců v posledním čtvrtletí roku 2013, která vznikla z 

důvodu personální změny, nebylo splněno jedno z  kriterií, a to kriterium naplnění databáze 

NSZM v řádném časovém termínu (povinnost naplnit databázi NSZM právě spadá časově do 

měsíců října a listopadu). Z tohoto důvodu město Karlovy Vary na rok 2013 sestoupilo z 

kategorie „C“ do kategorie Zájemci. V roce 2014 se městu podařilo navázat na předchozí 

zkušenosti a vrátit se zpět do kategorie „C“ „STABILIZACE“(mírně pokročilá úroveň 

MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21).  

 

 

Hlavní činnosti koordinátora: 

 garantuje proces komunitního plánování; 

 odpovídá za aktualizaci komunitního plánu rozvoje; 

 udržuje průběžnou komunikaci se zástupci jednotlivých zájmových skupin, organizací 

a institucí včetně široké veřejnosti (oslovování a zvaní na akce, zasílání informací, 

vysbírávání podnětů, vypořádání připomínek); 

 koordinuje a organizuje komunitní kampaně; 

 organizuje, případně objednává ověřování názorů veřejnosti (místní ankety, průzkumy 

veřejného mínění, dotazníková šetření apod.); 

 koordinuje činnost tematických pracovních skupin (svolávání, zpracování zápisů 

apod.); 

 eviduje naplňování místních (komunitních) indikátorů plnění komunitního plánu; 

 účastní se procesu strategického plánování – přenáší podněty vzešlé z komunitního 

plánování.
3
 

 

Politik Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) zastřešuje základní procesy v 

rámci ZM a MA21 navenek. Je doporučeno, aby byl členem politického vedení města. 

Aktivní spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování ZM a MA21. Je 

doporučeno zapojit politika ZM a MA21 do činnosti pracovní skupiny ZM a MA21  

(jako jejího předsedu), zapojit jej do realizace kampaní a akcí pro veřejnost, spolupracovat s 

ním při realizaci Fóra Zdravého města atp.
4
 

 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 2. 2011 vyjádřilo politickou podporu PZM a 

MA 21 Karlovy Vary a pověřilo RNDr. Jaroslava Růžičku zástupcem města (politikem) pro 

PZM a MA21 Karlovy Vary, který po říjnových komunálních volbách v roce 2014 na svou 

funkci rezignoval. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2014 

pověřilo  primátora města Ing. Petra Kulhánka zástupcem města (politikem) pro místní 

Agendu 21 Karlovy Vary a zároveň schválilo ukončení členství Statutárního města Karlovy 

Vary v asociaci Národní síť Zdravých měst, jejíž hlavní úlohou je učit samosprávy zapojovat 

veřejnost do rozhodování, a zajistit tak zodpovědné naplňování principů udržitelného rozvoje. 

Po několika letech zkušeností se ukázalo, že metodické vedení NSZM je vhodné pro menší 

obce, které s těmito přístupy nemají velké zkušenosti. 

 

                                                 
3
 Metodika: Jaké má koordinátor ZM a MA21 odpovědnosti? [online]. Dostupné z: 

http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-list/otazka/jake-ma-koordinator-odpovednosti 
4
 Metodika: Kdo je politik ZM a MA21? [online]. Dostupné z: http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-

list/otazka/kdo-je-politik-zm-a-ma21 
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Statutární město Karlovy Vary má dlouhodobě dobré zkušenosti s aktivním zapojováním 

občanů do veřejného života. Kromě tzv. velkého diskusního fóra realizuje město každoročně 

sérii diskusních fór s občany v jednotlivých městských částech, ve spolupráci s místními 

školami založilo studentský parlament, který je osvědčenou platformou pro vzájemnou 

výměnu informací mezi vedením města a cílovou skupinou z řad dětí a mládeže, a tradičně se 

připojuje k vybraným kampaním na podporu zdravého životního stylu (Dny zdraví, Evropský 

týden mobility apod.). Ve všech těchto zmíněných aktivitách bude město i nadále pokračovat. 

Členství v NSZM na tyto aktivity nemá zásadnější vliv a i v případě, že město nebude členem 

NSZM, bude tyto aktivity nadále realizovat. 

 

 

2.2. Pracovní skupina Projektu Zdravé město a MA 21 

Do projektu Zdravé město Karlovy Vary se zapojili zástupci různých organizací a společností 

včetně jednotlivců, kterým záleží na zdraví, kvalitě života a udržitelném rozvoji (nejedná se 

tedy „pouze“ o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost 

vůči budoucím generacím) a snaží se rozvíjet a zlepšovat podmínky života ve městě. 

Z počátku neformální skupina PZM a MA21, která byla rozhodnutím Rady města Karlovy 

Vary dne 4. 5. 2010 ustavena jako oficiální pracovní skupina Projektu Zdravé město a místní 

Agenda, se od roku 2008 schází jedenkrát měsíčně a z každého setkání je pořizován zápis 

obsahující informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných 

výsledků včetně posouzení do jaké míry vedou dosažené výsledky k účelu projektu.  

V roce 2014 se členové pracovní skupiny sešli celkem osmkrát. Na společných setkáních 

probíhala především příprava akcí, které v roce 2014 proběhly – Fórum Zdravého města 

Karlovy Vary, Mladé fórum, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Den pro 

zdraví, Studentský parlament a fóra městských částí. V rámci pracovní skupiny jsou členové 

rovněž informováni o akcích a novinkách, které jsou připravovány ze strany Národní sítě 

Zdravých měst ČR (konference, semináře, Výroční zpráva NSZM, atp.) 

 

 

2.3 Plán zlepšování MA21 

 

Akční plán místní Agendy 21 Karlovy Vary na rok 2015, jehož realizace byla předložena ke 

schválení Radě města Karlovy Vary, je strategickým nástrojem pro municipalitu, který 

obsahuje příležitosti ke zlepšení, termíny realizace aktivit a postupných plánů, stanovení 

odpovědnosti a kompetencí osob, přidělené zdroje, apod. Jedná se v podstatě o postup, v 

němž si municipalita stanoví priority, kterých chce v daném časovém horizontu dosáhnout a 

strategicky se snaží stanovených priorit docílit v zájmu zlepšování všech oblastí života, jež 

mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o 

životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě. Společný pojem, který vystihuje 

všechny uvedené oblasti, zní: podmínky pro kvalitní život. Akční plán zlepšování místní 

Agendy 21 Karlovy Vary samozřejmě koresponduje s kritérii místní Agendy 21 pro statutární 

města. 
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3 ZHODNOCENÍ AKTIVIT ROKU 2014 

 

3.1 Kampaň Den Země – „Chceme čisté město“ 

Statutární město Karlovy Vary v měsíci dubnu tradičně vyzvalo všechny občany, 

podnikatelské subjekty, školy a ostatní právnické i fyzické subjekty ke spolupráci na akci 

„Chceme čisté město“, kdy je dobrovolníkům nabídnuta možnost zapojit se do úklidu po 

zimním období a zlikvidovat všechen nepořádek, který na veřejná místa nepatří. Akcí město 

podporuje mezinárodní kampaň „Clean up the World“ (Ukliďme svět) a současně se připojuje 

ke globálním oslavám „Dne Země“, který každý rok připadá na 22. dubna.  

 

V úterý 22. dubna 2014 se uskutečnilo v lanovém parku na Sv. Linhartu a na ekofarmě 

Kozodoj ve Staré Roli v rámci kampaně „Den Země“ sportovně - naučné dopoledne pro děti 

z mateřských a základních škol města Karlovy Vary. Skupina dětí mířící do lanového parku 

sbírala a třídila odpadky do pytlů a zároveň si ověřovala své znalosti v environmentální 

oblasti v rámci EKOHER, které pro ně připravili studenti Obchodní akademie a VOŠ Karlovy 

Vary.  V lanovém centru na Sv. Linhartu si děti za odměnu vyzkoušely svou zdatnost na 

okruzích, které pro ně lanové centrum připravilo. S překážkami lanového parku se úspěšně 

poprali i ti nejmladší účastníci. Po celé dopoledne si děti měly možnost opékat buřty. Druhá 

skupina dětí měla namířeno k ekofarmě Kozodoj a cestou vyčistila stezku a její okolí. 

Odměnou pro děti byl program, který pro ně připravila paní Štyndlová. Děti si na farmě 

vyslechly povídání o zdejších zvířatech, prohlédly si je a na závěr si zasportovaly. Skákalo se 

v pytlích, přecházelo přes kládu a házelo podkovou. Všichni účastníci si zasloužili při 

odchodu sladkou odměnu. I přes počáteční nepřízeň počasí si akci všichni moc užili. 

 

Poděkování patří Ing. Elišce Vršecké a Karlovarskému kraji, PaedDr. Janě Chyškové a 

studentům Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Pavlínce Štyndlové a ekofarmě 

Kozodoj, Ing. Lucii Tousecké z Lázeňských lesů a instruktorům lanového parku za pomoc při 

zajištění akce pro děti z mateřských a základních škol z Karlových Varů, ale i všem 

účastníkům kteří se do akce zapojili a ukázali tak, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém 

žijeme.  

 

          
                 

          

Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ se již tradičně stala akce „Chceme čisté město“. V rámci 

této akce Statutární město Karlovy Vary vyzvalo mateřské, základní a střední školy a 

nepodnikající právnické osoby ke spolupráci na úklidu města, přičemž vítěz každé kategorie 

získává finanční dar ve výši 10.000,- Kč. V termínu od 14. do 27. dubna 2014 se uklízelo 

v celém městě. Odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary zájemcům poskytl úklidové 

prostředky a zajistil odvoz odpadu.  
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Soutěž probíhala v těchto čtyřech kategoriích: 

mateřské školy 

základní školy 

střední školy 

nepodnikatelské právnické osoby 

 

Do soutěže se přihlásilo dvanáct účastníků: 

za MŠ (MŠ Mozartova 4, MŠ Kopretina, Soukromá MŠ a 

jesle Moudrá sova) 

za ZŠ (ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Konečná, ZŠ Truhlářská, 

ZŠ, MŠ a PŠ Vančurova a ZŠ, MŠ a PŠ Svahová) 

za SŠ (pouze Obchodní akademie a vyšší odborná škola 

cestovního ruchu) 

nepodnikající právnické osoby (ekofarma Kozodoj o.s., 

STUŽ       Karlovy Vary, Občanské sdružení 456) 

 

 

Hodnotící komise, která byla jmenovaná Radou města dne 25. 3. 2014, se sešla 20. 5. 2014 a 

vybrala vítěze každé kategorie. Každý hodnotitel přiděloval body v rozmezí od 1 – 3 bodů. 

Body všech hodnotitelů se následně sečetly a vítězem se stal subjekt s nejvyšším počtem bodů 

v dané kategorii. 

 

Vyhodnocení: 

V kategorii mateřské školy získala největší počet bodů Soukromá mateřská škola a jesle 

Moudrá sova (s celkovým počtem 14 bodů). 

V kategorii základní školy získala největší počet bodů Základní škola Konečná 25  

(s celkovým počtem 15 bodů). 

V kategorii střední školy se vítězem stala Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 

ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary (s celkovým počtem 

9 bodů). 

V kategorii nepodnikající právnické osoby získala největší počet bodů ekofarma Kozodoj o.s. 

(s celkovým počtem 14 bodů). 

 

           
 

Vítězům v jednotlivých kategoriích byl ve středu 11. června 2014 na Magistrátu města 

Karlovy Vary předán symbolický šek na 10.000,- Kč primátorem města Karlovy Vary, Ing. 

Petrem Kulhánkem. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník.  
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Ukázku prezentací naleznete na facebookových stránkách „místní Agenda 21 Karlovy Vary“ 

v sekci alba s názvem Den Země 2014 – Chceme čisté město. 

                                        

        
 

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město 

čistější a krásnější. 
    

 

3.2 Fórum Zdravého města Karlovy Vary 

V Karlových Varech proběhlo již čtvrté Fórum Zdravého města, které dává občanům možnost 

přímé debaty o problematických oblastech, rozvoji a plánovaných projektech. Již čtvrté 

celoměstské fórum proběhlo 15. dubna v Lidovém domě ve Staré Roli a součástí programu 

byla také prezentace návrhu Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary do 

roku 2020. Zhruba šedesát účastníků se aktivně zapojilo do diskuse o jednotlivých prioritních 

oblastech a do hledání nástrojů, jak stanovené cíle naplnit. Připomínky a podněty občanů byly 

při zpracování strategického plánu zohledněny.  

Diskusi o aktuálních problémových oblastech předcházela prezentace vypořádání problémů 

definovaných při loňském Fóru Zdravého města. Většinu z takzvaných „10P“ se podařilo 

vyřešit nebo alespoň nastartovat proces řešení.  

         

Definici nových „10P“ předcházela diskuse občanů na téma občan a úřad; životní prostředí a 

čistota města; kultura, sport, volný čas; zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby; 

sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy; vzdělávání a osvěta; podnikání, 

ekonomika a cestovní ruch a doprava. Z debaty u jednotlivých pracovních stolů vzešly 

návrhy, ze kterých bylo následným hlasováním všech účastníků pojmenováno celkem 16 
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problémů k řešení. Nejvíce hlasů účastníků fóra získalo omezení dopravy v lázeňském území 

a s tím související posílení cyklodopravy.              

 Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary před 

ověřením anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 

hlasů 

1. Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě 22 

2. Státní univerzita v Karlových Varech 20 

3. – 4. Podmínky pro to, aby v  Karlových Varech zůstávali mladí, 

vysokoškoláci, prácechtiví 

11 

3. – 4. Karlovy Vary v UNESCO 11 

5.  Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory 10 

6. Dopravní spojení s Prahou 7 

7. Ruské názvy ulic 6 

8. – 10. Práce pro vysokoškoláky a dělníky 5 

8. – 10. Parkování - doprava v klidu 5 

8. – 10. Kvalitní architektura a urbanismus 5 

11. – 15. Podpora handicapovaných a jejich začlenění do života 4 

11. - 15. Posílit ochranu a ekonomiku – využití přírodních léčiv 4 

11. – 15. Zachování tradic při prodeji objektů 4 

11. – 15.  České nápisy na obchodech ve městech 4 

11. – 15. Posílit MHD – přeplněné autobusy, návaznost přestupů 4 

16. Problematika heren 3 

  

Následně byly problémy formulované na veřejném projednání ověřeny anketou, která byla v 

období od 30. dubna do 14. května distribuována mezi široký okruh adresátů, a to 

prostřednictvím Karlovarských radničních listů, Infocentra Karlovy Vary, webových stránek 

Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek Zdravého města Karlovy Vary. Do 

ankety se zapojilo celkem 91 respondentů. 
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 Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy 

Vary po ověření anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 
hlasů 

1. Dopravní spojení s Prahou 19 
2. – 4. České nápisy na obchodech 16 
2. – 4. Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí lidé, 

vysokoškoláci a prácechtiví 
16 

2 - 4. Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory 16 
5.  Problematika heren 11 
6. Posílit MHD - přeplněné autobusy, návaznost přestupů 10 
7.  Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě 9 

8. – 9. Práce pro vysokoškoláky a dělníky 8 
8. - 9. Státní univerzita v Karlových Varech 8 

10.  Parkování - doprava v klidu 7 
11. – 12. Kvalitní architektura a urbanismus 6 
11. - 12. Zachování tradic při prodeji objektů 6 

13.  Ruské názvy ulic 5 
14.  Karlovy Vary v UNESCO 4 
15. Podpora handicapovaných a jejich začlenění do života 1 
16.  Posílit ochranu a ekonomiku - využití přírodních léčivých zdrojů 0 

 

Výsledky ankety potvrdily výběr 7 z 10 TOP problémů vzešlých z veřejného projednání. 

Statutární město Karlovy Vary tak získalo tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů 

formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. 

 

Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak 

respondenti v rámci otevřené ankety je následující (problémy jsou řazeny abecedně): 

 Dopravní spojení s Prahou 

 Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě 

 Parkování – doprava v klidu 

 Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí lidé, vysokoškoláci a 

prácechtiví 

 Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory 

 Práce pro vysokoškoláky a dělníky 

 Státní univerzita v Karlových Varech  

 

Těchto sedm problémů bylo následně zapracováno do konečného znění komunitního Plánu 

zdraví a kvality života. Výsledky řešení jednotlivých problémů budou vyhodnoceny na 

příštím veřejném projednání v roce 2015. 

 

 

3.3 Mladé fórum 

Jaké jsou zásadní problémy Karlových Varů očima mladých a jakým směrem se má město 

vyvíjet? Odpovědi na tyto otázky hledalo první karlovarské Mladé fórum, které se konalo 

v úterý 25. března v sále Alžbětiných lázní a Statutární město Karlovy Vary jej připravilo ve 

spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a Národní sítí Zdravých měst. 
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Do sálu Alžbětiných lázní přišlo o problémech města diskutovat na 60 žáků a studentů 

karlovarských základních a středních škol a do debaty se školáky se zapojili i představitelé 

města v čele s primátorem Petrem Kulhánkem. 

Při debatě nad změnami v Karlových Varech v posledních třech až čtyřech letech mladí 

účastníci fóra jednoznačně nejvíc kvitovali otevření nové pobočky fastfoodového řetězce. 

Z projektů realizovaných městem pozitivně hodnotili například výstavbu Bazénového centra 

KV Areny, postupnou proměnu areálu Rolava, výstavbu sportovišť u škol a rekonstrukce 

komunikací. Mezi mínusy města pak diskutující zařadili cizojazyčné nápisy na provozovnách, 

stav Horního nádraží, nevyhovující příjezd a zázemí Meandru Ohře, jízdné a jízdní řády 

MHD. Zástupci vedení města pak v reakci na některé podněty informovali účastníky o 

plánovaných projektech, mimo jiné o rekonstrukci příjezdu k Meandru Ohře a rozšíření 

parkoviště již v letošním roce. 

V rámci diskuse o směřování a vývoji města a nových projektech se žáci a studenti zaměřili 

na jednotlivé oblasti života (kultura, sport, volný čas, životní prostředí, veřejný pořádek, 

doprava, bydlení…). Z této debaty vzešlo 12 největších problémů města očima mladých. Patří 

sem například absence webových stránek pro studentské brigády a výše příspěvků pro menší 

sportovní oddíly. Výsledky hlasování účastníků Mladého fóra byly prověřeny anketou.  

 

        
 

        
 

Žáci devátých ročníků základních škol a studenti středních, vyšších a vysokých škol měli 

možnost do 25. dubna 2014 hlasovat ve veřejné anketě o problémech města očima mladých. 

Studenti vybírali ze seznamu dva problémy, kterým chtěli dle svého uvážení dát hlas nebo 

mohli navrhnout jeden vlastní problém, který v seznamu nebyl a druhý vybrat z nabízených. 

Jako jeden z vlastních problémů, který se objevil v anketě a získal více hlasů, zvolili studenti 

výstavbu posilovacího hřiště. Webové stránky pro studentské brigády zvítězily jak na Mladém 

fóru, tak v ověřovací anketě. 

Anketou ověřené výsledky byly zapracovány do konečného znění komunitního Plánu zdraví a 

kvality života a předloženy k projednání Radě města Karlovy Vary.  
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Anketa proběhla elektronickou formou na stránkách Magistrátu města Karlovy Vary a 

zúčastnilo se jí celkem 65 respondentů. 

 

 Mladé fórum 2014 - definované problémy Zdravého města Karlovy 

Vary ověřené anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 

hlasů 

1. Webové stránky pro studentské brigády       26 

2. Meziměstské spoje 20 

3.  Výměnné pobyty 12 

4. – 5. Renovace budov                                              9 

4. – 5. Společenské centrum 9 

6. – 7. Nové parky (relaxační) 8 

6. - 7. Oprava a výstavba cyklostezek       8 

8.  Studentské slevy do městských zařízení                       7 

       9. Tréninkové programy                                            6 

10. – 11. Systém půjčování kol                                     3 

10. – 11. Více peněz menším sportovním oddílům                      3 

12. Podpora lokálním zemědělcům 1 

 

 

  

3.4 Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut na téma „Naše ulice, naše  

Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými 

partnery již osmý ročník aktivit pro děti z mateřských a základních 

škol, ale také pro širokou veřejnost. Evropský týden mobility je 

kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl 

propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech 

a obcích. Součástí této kampaně je Den bez aut (22. 9.). Tématem 

letošního ročníku je „Naše ulice, naše město“. 
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Úterý 16. září 2014 – CHODÍME PĚŠKY – dendrologická naučná stezka 

Letošní kampaň Evropský týden mobility zahájila paní Věra Bartůňková a Ing. Jiřík 

z Lázeňských lesů Karlovy Vary, kteří připravili pro děti z MŠ Doubí pěší výlet 

dendrologickou naučnou stezkou na Sv. Linhartu.  

Před zahájením túry si děti prohlédly v prostorách Sv. Linhartu stáčírnu medu, dozvěděly se, 

jak med vzniká, a posilněny medem vyrazily do terénu. Cestou sbíraly houby, řešily hádanky 

a kvízy spojené s lesní tématikou, poznávaly stromy, kytky a zvířata. Na závěr byly děti 

odměněny drobnými dárky a sladkostmi, ze kterých měly velikou radost a právem si vše 

zasloužily. Patří jim pochvala za vzorné chování. Odměnou pro paní Bartůňkovou a Ing. 

Jiříka bylo osobní poděkování z úst dětí, ale i jejich viditelné nadšení a spokojenost. 

 

         
 

 

Středa 17. září 2014 – CHODÍME PĚŠKY – lanové centrum 
Na středu 17. září byl připraven program v lanovém centru na Sv. Linhartu pro žáky 

základních škol. Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se studenty 3. ročníku 

Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením PaedDr. Jany Chyškové připravilo dopoledne 

plné úkolů týkajících se ekologické dopravy, cyklistiky a bezpečnosti na kole. Akce se 

zúčastnilo 90 žáků ze ZŠ Dukla a ZŠ J. A. Komenského. Nejlepší skupina z každé školy a 

třídy získala drobné upomínkové ceny, ostatní žáci obdrželi sladkou odměnu. Největší 

odměnou však pro všechny zúčastněné žáky byla návštěva lanového parku, kde byla celá akce 

zakončena. Po absolvování překážek došlo i na opékání špekáčků.  

Velké poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy Vary za poskytnutí lanového centra včetně 

vyškolených instruktorů zdarma a také třídní učitelce PaedDr. Janě Chyškové a jejím 

studentům z 3. A z Obchodní akademie Karlovy Vary za přípravu dopoledního programu, ale 

i žákům ze základních škol, kteří si dopoledne přišli užít. 
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Čtvrtek 18. září 2014 – POZNEJ SVOJE MĚSTO – budova Městské policie 
Odbor prevence kriminality Městské policie 

Karlovy Vary připravil pro studenty 9. ročníku 

ZŠ Poštovní vědomostní kvíz o městě, ve 

kterém žijí. Třída žáků byla rozdělena do tří 

družstev. Každé družstvo si zvolilo svého 

kapitána, který měl za úkol dohlížet na morálku 

týmu a pečlivé plnění zadaných úkolů. 

Družstva obdržela pro lepší orientaci mapu 

Karlových Varů s barevně vyznačenou trasou, 

na níž bylo zakresleno 8 stanovišť. K mapě 

ještě obdrželo každé družstvo 8 zapečetěných a 

číslem označených obálek, ve kterých byly 

připraveny úkoly ke splnění a začal závod s časem i vědomostmi. Přibližně po dvou hodinách 

dorazila všechna tři družstva v závěsu za sebou. Výsledky družstev byly vyrovnané, výhru si 

zasloužilo druhé družstvo, které odpovědělo bezchybně na všechny otázky. Strážníkům z 

Městské policie Karlovy Vary, kteří se podíleli na přípravě kvízu, patří velké dík za velice 

zajímavou a vydařenou akci. 

 

          
 

 

Pátek 19. září 2014 – NAŠE VOLBA, NAŠE ULICE 

V pátek ráno podpořili zaměstnanci Magistrátu města Karlovy Vary Evropský den bez aut 

jízdou do zaměstnání na kole nebo koloběžce. Odměnou jim byl zdravý snídaňový balíček. 

Děkujeme všem, kteří svou účastí akci podpořili, a věříme, že příští rok nás bude víc! 
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Páteční dopoledne patřilo 4. – 5. ročníku ZŠ, MŠ a praktické školy Karlovy Vary, 9. A ze ZŠ 

Truhlářské a studentům 3. A z Obchodní akademie Karlovy Vary. Cyklokoordinátor města 

Karlovy Vary Ing. Libor Šembera ve spolupráci se Zdeňkem Kirchem z Městské policie 

Karlovy Vary a Pavlou Šemberovou připravili program na téma “Važte si svého zdraví – 

neriskujte na kole ani jinde“. Paraplegik Zdeněk Kirch pohovořil s žáky o své kritické vteřině, 

díky níž se mu změnil od základu život a odpovídal na dotazy týkající se jeho úrazu. Všichni 

si vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, disk golf a prokázali 

znalost povinné výbavy kola a telefonních linek integrovaného záchranného systému. 

Možnost vyzkoušet si jízdu na segwayi bylo odměnou na závěr. Všem účastníkům a 

organizátorům moc děkujeme. 

 

          
 

         
 
Páteční odpolední program pokračoval v budově hasičské zbrojnice v Tašovicích, kde 

připravila Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary malování na trička pro děti 

z MŠ, ZŠ, jejich rodiče a prarodiče. Letos byla možnost malby mokrou i suchou technikou. 

Starší děti si vzaly štětce a menší tužky podobné voskovkám. Mimo to měli hasiči 

připravenou veškerou techniku, kterou používají, aby dětem vše ukázali. Akce se zdařila a 

bylo u ní veselo. Děti malovaly dle šablon nebo své fantazie. Jako vždy byla malba na 

tričkách velmi pěkná. Své výtvory si děti odnesly domů. 

 

  

Sobota 20. září 2014 – ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ 

V sobotu přivítala Pavlínka Štyndlová na své ekofarmě Kozodoj návštěvníky z řad veřejnosti, 

pro které připravila interaktivní prohlídku ekofarmy Kozodoj a ukázku výroby a pečení 

kvalitního pečiva z žitného kvásku. V odpoledních hodinách proběhl velice zajímavý seminář 

na téma "Fyzioterapií na bolavá záda a nohy", kterým nás provedla Jana Roschel, které patří 
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veliké díky za poskytnuté rady a zákroky. Počasí nám v závěru dne moc nepřálo, ale i tak si 

všichni přítomní sobotní den užili. Poděkování patří také Pavlínce Štyndlové z Kozodoje a 

jejímu týmu pomocníků. 

 

          
 

          
 
 

Neděle 21. září 2014 – EVROPSKÝ DEN BEZ AUT – Moskevská ulice 
Evropský den bez aut v Karlových Varech poosmé vyvrcholil 21. září 2014 na uzavřené části 

Moskevské ulice před budovou Magistrátu 

města Karlovy Vary. Pro nejmenší bylo 

zajištěno malování na obličej, ale zábavu zde 

našli i dospělí. Každý si mohl vyzkoušet jízdy 

na in-line bruslích, odrážedlech, koloběžkách, 

snake-boardech, šlapacích motokárách za 

účasti vyškolených instruktorů.  Děti, které se 

nebály vyzkoušet překážkovou dráhu, si mohly 

vybrat sladkou odměnu. Novinkou letošní akce 

bylo mobilní hokejbalové hřiště. V jednu 

hodinu se někteří cyklisté vydali na trasu 

cyklojízdy podle připravené mapy. Před 

startem si mohli nechat odborníky zkontrolovat 

brzdy a zdarma zaregistrovat své kolo do Centrálního registru kol CEREK ČR. Nedělní 

odpoledne si užili všichni, kteří dorazili i přes nepřízeň počasí. 
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Pondělí 22. září 2014 – PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI – KV Arena, s. 

r. o. 
Na závěr Evropského týdne mobility poskytla společnost KV Arena, s. r. o. dopolední plavání 

zdarma dětem z MŠ Komenského, MŠ Krymská a ZŠ Dukla, které si bazénový komplex 

náležitě užily a s nimi i paní učitelky, které je doprovodily. Poděkování od všech patří tímto 

hlavně vedení KV Areny, s. r. o., ale i zaměstnancům bazénu, za jejich ochotu a milé přijetí.  
 

Velké díky náleží také Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a. s., který již tradičně podpořil 

kampaň bezplatnou městskou hromadnou dopravou po celý tento den. 
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Děkujeme za podporu a aktivní účast všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

spolupodíleli na uspořádání letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského 

dne bez aut a těšíme se na další společnou spolupráci. 

          
   

 

3.5 Kampaň Dny zdraví  

Statutární město Karlovy Vary se letos již počtvrté připojilo ke kampani „Dny zdraví“, která 

byla zaměřená především na podporu zdravého životního stylu. Akce „Den pro zdraví 2014“, 

kterou pro veřejnost připravil Svaz diabetiků ČR, Územní organizace K. Vary. Tato akce se 

konala v úterý 7. října 2014 v Alžbětiných lázních pod záštitou primátora města Karlovy Vary 

Ing. Petra Kulhánka a náměstka hejtmana pro zdravotnictví a sociální věci Karlovarského 

kraje Bc. Miloslava Čermáka.  

 

Akce byla rozdělena na dvě části – část prezenční a část přednáškovou. V prezenční části se 

ve velkém sále provádělo měření glykemie, krevního tlaku, tuku a nutriční analýza. Každý, 

kdo absolvoval měření, obdržel vyplněný formulář se svými naměřenými hodnotami a 

dárkovou tašku. Pro návštěvníky bylo připraveno televizní vysílání, kde mohli sledovat 

výuková a edukační videa, prezentace firem, které nabízeli konzultace, výrobky nebo služby 

související se zdravým životním stylem, ale také ochutnávky produktů. Novinkou byla ukázka 

resuscitace zajištěná zdravotníky z Karlovarské krajské nemocnice, kterou si mohl každý 

osobně vyzkoušet. Přednášková část proběhla v malém sále. Jarka Kreuzbergrová, DiS.     

přednášela na téma „Výživa ženy v každém věku“, Šárka Suraová na téma “Zdravý talíř: 

teorie nebo praxe“, na téma „Péče o nohy v domácím prostředí“ přednášela MUDr. Marie 

Součková a Martin Šťastný vybral téma „Pohyb bez bolesti“. Po skončení přednášek proběhla 

„Rychlá ordinace Petra Rychlého“ za účasti všech přednášejících a hosta MUDr. Jozefa 

Märze, ředitele karlovarské nemocnice. 
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Po dobu konání akce bylo provedeno celkem 298 měření. Nejvíce alarmující byly výsledky 

hodnot tělesného tuku, které potvrzují skutečnost, že lidé nedodržují zdravý životní styl a je 

tedy potřeba zajistit více preventivních a osvětových akcí na toto téma. 

 

Velké poděkování patří Ing. Editě Šimáčkové a jejímu týmu kolegů, kteří pomáhali se 

zajištěním celé akce, všem partnerům akce, ale také všem návštěvníkům, pro které byl „Den 

pro zdraví“ připraven. 
 

 

3.6 Veřejná projednání – diskusní fóra městských částí k problematickým oblastem 

rozvoje města 

V rámci projektu „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“, na který 

město v roce 2010 získalo dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, 

bylo nastartováno opatření k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho okrajovým částem a 

posílení pocitu sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary. Úkolem projektu bylo 

zahájit komunikaci s obyvateli o dalších rozvojových programech těchto částí a o způsobu 

jejich participace na správě města. Vedení města si stanovilo jako jeden z cílů rozhodování o 

věcech veřejných s občany, a proto i v roce 2014 proběhla série diskusních fór.  

 

První série diskusních fór byla zahájena setkáním s obyvateli Staré Role a Počeren dne 14. 5. 

2014 v Základní škole v Truhlářské ulici. Následující středu 21. 5. 2014 se uskutečnilo diskusní 

fórum pro městskou část Bohatice v budově Karlovarské teplárenské, a.s. Poslední setkání 

v měsíci květnu proběhlo dne 28. 5. 2014 v budově Základní školy J. A. Komenského pro občany 

Drahovic, Olšových Vrat a Hůrek.  Ve středu 4. 6. 2014 proběhlo poslední čtvrté setkání v rámci 

první série a to pro občany Cihelen, Doubí, Dvorů a Tašovic.  

 

V listopadu proběhla druhá série diskusních fór, která byla zahájena diskusí s obyvateli 

Tuhnic, centra a lázeňské části a konala se 5. 11. 2014 ve společenském sále Alžbětiných 

lázních. Další středu 12. 11. 2014 se konalo fórum pro obyvatele Rybář na Základní škole 

v Konečné. Dne 19. 11. 2014 zavítalo vedení města do Sedlecké pivnice, kde vyslechlo 

připomínky a zodpovědělo dotazy obyvatelů Sedlce, Rosnic a Čankova.  

 

Na jednotlivých fórech bylo občanům vždy sděleno, jaké projekty byly v průběhu aktuálního roku 

dokončeny, jaké projekty jsou v současné době aktuální a které se připravují v jednotlivých 

městských částech. Poté následovala otevřená volná diskuze s možností prodiskutovat jednotlivé 

názory obyvatel s přítomnými zástupci města Karlovy Vary, ale také se zástupci Dopravní 
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podniku Karlovy Vary, a.s., ředitelem Správy lázeňských parků, p. o. a zástupci Městské policie 

Karlovy Vary.   

         
 

 

Veškeré podněty od občanů si vedení města zaznamenalo a průběžně poskytuje občanům 

zpětnou vazbu. Diskutované problémy s reakcemi vedení jsou uveřejněny na webových 

stránkách města.  

 

Diskusní fóra budou probíhat i v roce 2015. Na nich občané města zhodnotí, zda se město 

zabývá problémy, které trápí občany města a také to, jakým způsobem jsou řešeny.  

 

 

3.7 Primátorský den 

V tento den mohou lidé bez jakékoliv předešlé domluvy osobně navštívit primátora v jeho 

kanceláři a sdělit mu své podněty, přání či stížnosti. Od 15.00 do 17.00 hodin jsou otevřeny 

dveře primátorské pracovny všem příchozím v pořadí, v jakém dorazí, bez potřeby 

jakéhokoliv domlouvání termínu apod. Součástí primátorského dne je bezplatné dobrovolné 

právní poradenství. Tato forma poskytování právních služeb zvyšuje dostupnost právního 

poradenství pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, pro něž je z finančních důvodů 

problematické právní pomoc získat. Poradenství je poskytováno v oblastech práva 

občanského, obchodního, pracovního, trestního a správního, a to komukoliv s jakýmkoliv 

problémem. Primátorský den probíhá zpravidla každý měsíc dle časových možností primátora 

Statutárního města Karlovy Vary a je vždy s dostatečným předstihem občanům avizován. Je 

to již osvědčený model, který občané v hojné míře využívají. 

 

 

3.8 Studentský parlament 

Účast žáků ZŠ Truhlářská na Fóru Zdravého města Karlovy Vary v roce 2012 dala impuls pro 

vytvoření Studentského parlamentu v Karlových Varech. Dne 12. 12. 2012 se uskutečnila 

koordinační schůzka s řediteli a učiteli škol, jejichž žáci měli zájem zapojit se do 

Studentského parlamentu. Schůzky se zúčastnili nejen ředitelé a učitelé, ale i samotní studenti. 

Do parlamentu se zapojilo šest základních škol (Dukelských hrdinů, Truhlářská, 

Krušnohorská, Poštovní, Libušina, J. A. Komenského) a tři střední školy (Střední 

zdravotnická škola, Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Střední škola logistická). První 

zasedání Studentského parlamentu zahájil primátor města Ing. Petr Kulhánek dne 23. ledna 

2013.  

 

V roce 2014 se Studentský parlament v Karlových Varech rozrostl, jeho členy se nově stali 

zástupci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do projektu, jehož cílem je mapovat 
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názory karlovarských školáků a studentů na dění ve městě, je již zapojeno 12 základních a 

středních škol. Studentský parlament se schází jednou za dva měsíce a je jednou z mnoha 

aktivit, v rámci kterých vedou představitelé města přímou debatu s veřejností a odpovídají na 

konkrétní dotazy a podněty. Zasedání probíhají formou losování dotazů a podnětů, které žáci 

zasílají v průběhu roku koordinátorce Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Karlovy 

Vary. O tom, že tato mladá generace také vnímá mnoho problémů ve městě, avšak z jiného 

pohledu, nasvědčují i témata, o kterých mají zájem diskutovat.  

 

        
 

 

3.9 Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM) 

Město Karlovy Vary začátkem roku 2013 začalo zpracovávat svůj nový Strategický plán 

udržitelného rozvoje města, které Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9. září 2014 

schválilo usnesením č. ZM/298/9/14 jako Strategický plán udržitelného rozvoje města 

Karlovy Vary 2014 – 2020 (dále jen StrategieKV°). Jedná se o klíčový strategický rozvojový 

dokument, jenž zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou 

k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. 

StrategieKV° je členěna na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část 

definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž každý bude naplňován 

realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy 

Vary do roku 2020 realizovat, musí být v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°. 

StrategieKV° poskytuje základní rámec rozvoje města a je naplňována prostřednictvím 

akčních plánů. Akční plány jsou již konkrétním přehledem aktivit, které budou v daném roce 

realizovány. 

 

Vzhledem k tomu, že StrategieKV° byla schválena v září 2014, příprava Akčního plánu na 

rok 2015 proběhla ve zkráceném režimu. Běžně je proces tvorby Akčního plánu kontinuální 

proces začínající již na počátku každého roku tak, aby jeho schválení věcně i časově 

korespondovalo se schvalováním rozpočtu. Akční plán pro rok 2015 byl schválen 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary v lednu 2015. 

 

Dokument je dostupný na stránkách www.kvprojekty.eu 

 

 

http://www.kvprojekty.eu/
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3.10 Asociace měst pro cyklisty (AMC) 

Statutární město Karlovy Vary se stalo v  roce 2013 jedním z 22 zakládajících členů Asociace 

měst pro cyklisty. Členství města Karlovy Vary v Asociaci má řadu přínosů, zejména transfer 

zkušeností, finanční výhody, propagaci města na poli cestovního ruchu, zlepšení legislativních 

podmínek pro projektování staveb dopravní infrastruktury, které dnes neumožňují realizovat 

řadu elegantních a prostorově nenáročných řešení, a další. 

 

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, 

založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města a 

svazky. Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu 

pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke 

zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Asociace mimo jiné usiluje o změny v legislativě ČR 

ve prospěch procyklistických opatření a o systémové změny ve financování rozvoje dopravní 

infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy. Cílem je také podpora cykloturistiky.   

 

Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. 

Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se 

oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Činnost Asociace je založena 

především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad 

rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou. 

 

V rámci veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti, který se uskutečnil od 16. - 19. 1. 2014, 

čekal na návštěvníky stánek Asociace měst pro cyklisty. Na tvorbě stánku se podílelo i 

Statutární město Karlovy Vary. REGIONTOUR je mezinárodní veletrh turistických možností 

v regionech, který je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu 

v České republice.  

Na příštím ročníku představí Statutární město Karlovy Vary nové vydání cyklomapy 

„Cyklotrasy v lázeňském městě a okolí“, které je k dispozici zdarma v Infocentrech města 

Karlovy Vary. 

 

              
 

 

3.11 CIVINET 

Statutární město Karlovy Vary se dne 15. listopadu 2014 stalo spolu s Olomoucí a Jihlavou 

jedním ze zakládajících členů CIVINETu. Tato města tvoří zároveň první Řídící radu spolku, 

která směřuje a rozvíjí aktivity CIVINETu, zastupuje spolek navenek a řídí rozpočet spolku.   

CIVINET Česká a Slovenská republika je jednou z deseti organizací CIVINET, které v 

Evropě fungují na principu jazykovém – sdružují města ze zemí, které používají jazyk/jazyky 

vzájemně srozumitelné. Cílem CIVINETů je zprostředkovat zkušenost evropských měst 
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především s iniciativou CIVITAS a zaváděním opatření k udržitelné mobilitě v místním 

jazyce a snížit tak jazykovou a kulturní bariéru mezi městy EU, propagovat inovativní řešení 

k udržitelné mobilitě na úrovni měst a zprostředkovat komunikaci mezi místní, národní a 

evropskou úrovní. 

Činnost vyvíjí tyto CIVINETy: Frankofonní, Španělsko a Portugalsko, Velká Británie a Irsko, 

Itálie, Slovinsko a Chorvatsko, Nizozemí a Flandry, Německy mluvící, Maďarský, Polský a 

Česká a Slovenská republika. CIVINETy tak pokrývají 17 členských států EU a mají celkem 

225 členů z celé Evropy. 

Náplň všech sítí CIVINET je tvořena se stejným záměrem: zajistit městům dostatečné zázemí 

pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojených rámcových opatření. 

Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jak na evropské úrovni (výměna know-how 

v tématech CIVITAS), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání 

informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních). CIVINET Česká a Slovenská 

republika bude ve velké míře využívat i těchto příležitostí. 
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4 FINANČNÍ ROZBOR AKTIVIT 

 

Evropský týden mobility                     101 937,68 Kč  

publicita                       26 442,88 Kč  

Sportgen, o.s.                       57 500,00 Kč  

Český červený kříž                         1 100,00 Kč  

Ing. Luboš Václavík                        11 433,80 Kč 

KV City Centrum                            461,00 Kč  

Kozodoj                         5 000,00 Kč  

  Dny zdraví                         8 204,55 Kč  

publicita                         4 562,55 Kč  

cukrovinky                         3 642,00 Kč    

  Den Země - Chceme čisté město                       40 000,00 Kč  

finanční dary výhercům soutěže                       40 000,00 Kč  

  Fórum Zdravého města                       36 419,79 Kč  

publicita                       19 616,04 Kč  

ozvučení                         4 000,00 Kč  

tisk anketních lístků                         1 500,40 Kč  

občerstvení                         9 875,05 Kč  

materiál                         1 428,30 Kč  

  Diskusní fóra                        78 922,15 Kč  

publicita                        21 980,78 Kč  

ozvučení                        28 000,00 Kč  

občerstvení                        27 441,37 Kč  

pronájem prostor                          1 500,00 Kč  

  Mladé fórum                         9 937,66 Kč  

publicita                         2 184,66 Kč  

ozvučení                         4 000,00 Kč  

občerstvení                         2 753,00 Kč  

pronájem prostor                         1 000,00 Kč  

  reklamní předměty s logem                       70 288,90 Kč 

  členský poplatek NSZM                                      -  Kč  

  CELKEM PZM A MA21                     342 068,73 Kč  
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Graf finančního rozboru aktivit 
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5 SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) je kvalitní 

komunitní základ, který je vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery 

ZM a MA21 (instituce, nevládní organizace, podniky, školy ap.) i mezi těmito partnery 

navzájem. Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicí a partnery ZM a 

MA21 jsou například velké akce pro veřejnost (kampaně typu Dny zdraví, Evropský týden 

mobility a Evropský den bez aut atp.) nebo společné projekty. Řadu z těchto aktivit by nebylo 

bez partnerů vůbec možné ve větším rozsahu realizovat. 

 

Partnerství zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru je v neposlední řadě 

jednou ze základních podmínek úspěšného čerpání dotací z tuzemských i evropských zdrojů.  

 

Partneři Zdravého města a místní Agendy 21 Karlovy Vary: 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – Tašovice 

Karlovarský kraj 

Lázeňské lesy Karlovy Vary 

Asociace „Záchranný kruh“ 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Český červený kříž Karlovy Vary 

Cyklocentrum TVR Vondráček 

CEREK - evidence jízdních kol s.r.o. 

Hitrádio Dragon 

Sportgen o.s. 

Fakulta architektury ČVUT 

Alžbětiny lázně, a.s. 

Městská policie Karlovy Vary 

Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary, o.s. 

Správa lázeňských parků Karlovy Vary 

Svaz diabetiků ČR – Karlovy Vary 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

Mateřské školy Karlovy Vary 

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary 

Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary 

Základní škola jazyků Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní  

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 

  

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

6 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 KARLOVY VARY 2015 

 

 

1) Udržení kategorie „C“ MA21 dle sady kritérií MA21 

Termín:   v průběhu roku 2015  

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, PS MA21, partneři 

 

2) Šestý ročník akce „Chceme čisté město“ v rámci kampaně „Den Země“ 

Termín:   duben 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, PS MA21, partneři 

 

3) Páté veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 k celkovému rozvoji města „Fórum 

města Karlovy Vary“ 

Termín:   1. pololetí 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, příslušné odbory 

MMKV 

 

4) Osmý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín:   16. – 22. září 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

5) Sedmý ročník kampaně „Dny zdraví“ 

Termín:   říjen 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

6) Veřejná projednání – diskusní fóra v městských částech města Karlovy Vary 

Termín:   v průběhu roku 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, příslušné odbory 

MMKV, vnější partneři 

 

7) Studentský parlament – zlepšení, rozvoj a prohloubení spolupráce v rámci aktivit 

města Karlovy Vary 

Termín:   v průběhu roku 2015 

Odpovědnost:   koordinátor MA21, základní a střední školy 

 

8) Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání - zlepšení 

Termín:   v průběhu roku 2015 

Odpovědnost:   koordinátor MA21, tajemník MMKV 

 

9) Proškolení vedení úřadu v místní Agendě 21 - zlepšení 

Termín:   v průběhu roku 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, Cenia 
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10) Dny bez úrazů – nová aktivita 

Termín:   červen 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

11) Nové webové stránky - zlepšení 

Termín:   v průběhu roku 2015 

Odpovědnost: koordinátor MA21, tiskový mluvčí MMKV, partneři  

 

 


