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1 MÍSTNÍ AGENDA 21 

 

 

1.1 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. 

 

Vysvětlení pojmů: 

 Agenda 21 - dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio 

de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století, ukazuje 

cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, 

které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj. 

 Místní Agenda 21 (MA21) - nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na 

místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci 

nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených 

poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 

všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy 

ostatních bytostí v prostoru a čase. 

 Místní - odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region. 

 Agenda - slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je 

třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. 

 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším 

časovém horizontu. 

 Udržitelný rozvoj - nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který 

uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací 

naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 

1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a 

přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze 

mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i 

přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a 

přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 

zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí). 
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1.1.1 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 

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. 1. 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". 
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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)  

 

 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) 

 

 

1.1.2 Databáze MA21 – nástroj pro evidenci MA21 

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

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

rozvoj. Databáze MA21 představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR a je 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.
1
  

 

          

                                                 
1
 Česká informační agentura pro životní prostředí (www.cenia.cz) 

 

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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2 MÍSTNÍ AGENDA 21 MĚSTA KARLOVY VARY 

 

 

2.1 Místní Agenda 21 města Karlovy Vary 

Klíčovým pracovníkem úřadu v oblasti místní Agendy 21 (MA21) je koordinátor MA21. 

Znalosti, dovednosti a aktivita koordinátora značně určují a ovlivňují úspěšnost MA21 ve 

městě. Koordinátor procesy MA21 komplexně sleduje, vyhodnocuje a přináší potřebné 

podněty a inovace. Podmínkou kvalitní práce koordinátora MA21 je spolupráce s externími 

partnery, ale také se samotným úřadem 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.  

 

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.
2
 

 

Politik místní Agendy 21 (MA21) zastřešuje základní procesy v rámci MA21 navenek. Je 

doporučeno, aby byl členem politického vedení města. Aktivní spolupráce politika je 

nezbytnou podmínkou úspěšného fungování MA21. Je doporučeno zapojit politika MA21 do 

činnosti pracovní skupiny MA21 (jako jejího předsedu), zapojit jej do realizace kampaní a 

akcí pro veřejnost, spolupracovat s ním při realizaci Fóra města atp.
3
 

 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary 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 (dále jen NSZM), jejíž hlavní úlohou je učit samosprávy zapojovat veřejnost 

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

několika letech zkušeností a účasti v NSZM se ukázalo, že metodické vedení NSZM je 

vhodné pro menší obce, které s těmito přístupy nemají velké zkušenosti. 

 

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 

                                                 
2
 Metodika: Jaké má koordinátor ZM a MA21 odpovědnosti? [online]. Dostupné z: 

http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-list/otazka/jake-ma-koordinator-odpovednosti 
3
 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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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.  

 

Veškeré výše jmenované aktivity jsou však součástí MA21 a s tím i související povinnosti -  

proškolení koordinátora, zapojování veřejnosti v rámci aktivit pořádaných městem (Velké 

fórum, fóra městských částí, Evropský den bez aut a další) apod., které se řeší prostřednictvím 

agentury Cenia (česká informační agentura životního prostředí), bez ohledu na členství 

v NSZM. MA21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní 

úrovni, 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. Udržitelný 

rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Ke sledování stavu MA21 v ČR, porovnávání s ostatními i 

k inspiraci k dalším krokům a aktivitám slouží oficiální Databáze MA21 v ČR, kterou 

spravuje Cenia. Statutární město Karlovy Vary se i nadále hlásí k principům místní Agendy 

21.  

 

 

2.2. Pracovní skupina MA 21 

Do pracovní skupiny města 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 21 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. Současně s ukončením členství v NSZM došlo k přejmenování pracovní skupiny 

PZM a MA21 na Pracovní skupinu místní Agenda 21. 

V roce 2015 se členové pracovní skupiny místní Agendy 21 města Karlovy Vary sešli celkem 

sedmkrát. Na společných setkáních probíhala především příprava akcí, které v roce 2015 

proběhly – Fórum Zdravého města Karlovy Vary, Dny bez úrazů, Den Země, Evropský týden 

mobility a Evropský den bez aut, Dny 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 2016, jehož realizace byla předložena ke 

schválení Radě města Karlovy Vary dne 12. 1. 2016, 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 
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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 2015 

 

3.1 Kampaň Den Země – „Chceme čisté město“ 

Statutární město Karlovy Vary se i v letošním roce tradičně připojilo ke kampani „DEN 

ZEMĚ“ a zajistilo ve spolupráci se svými partnery program pro 600 dětí z mateřských, 

základních a středních škol.   

 

Kampaň „Den Země“ zahájila paní Pavlína Štyndlová z Ekofarmy Kozodoj ve Staré Roli, 

která připravila sportovně - naučné dopoledne pro 45 dětí z MŠ Mozartova a MŠ Východní. 

První skupina zavítala na farmu v úterý 21. 4. 2015, druhá skupina 28. 4. 2015. Obě skupiny 

měly za úkol cestou vyčistit stezku včetně  jejího okolí. Děti byly odměněny připraveným 

programem na farmě, její prohlídkou a  povídáním si o zdejších zvířecích obyvatelích. Za 

nasbírané pytle s odpadem si všichni účastníci zasloužili při odchodu sladkou odměnu. 

 

Středu 22. 4. 2015 strávily děti z MŠ Krymská, MŠ Komenského, ZŠ Libušina a ZŠ J. A. 

Komenského na Sv. Linhartu. Cestou tam sbíraly a třídily odpadky do pytlů, které následně 

odevzdaly v cíli. Paní Věra Bartůňková z Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. si pro děti z I. 

stupně ZŠ Libušina připravila „lesní pedagogiku“, při které jim hravou formou přiblížila práci 

v lese, přírodu a její nepřátele, ale také práci lesníka a jeho spolupracovníků. Ve stejný čas o 

kousek dál se na Sv. Linhartu ostatním dětem věnovali instruktoři lanového centra v čele 

s Jiřím Netopilíkem. Děti si zde měly možnost vyzkoušet malý a střední okruh, dle svého 

rozhodnutí. Na závěr si všichni účastníci měli možnost opéct buřty na tzv. švédských 

kamnech, která pro ně byla již tradičně nachystána. Této akce se zúčastnilo 200 dětí, které po 

absolvování programu také čekala závěrem sladká odměna. Ve stejný den byl připraven také 

dopolední program „TONDA OBAL“ ve volnočasovém areálu Rolava ve spolupráci se 

společností EKO-KOM, a. s. pro celkem 100 dětí z MŠ U Brodu, MŠ E. Destinové, ZŠ a SŠ 

Vančurova a ZŠ Libušina. I v rámci tohoto programu měly děti za úkol cestou k cíli posbírat 

odpadky do pytlů a po odevzdání si vyzkoušely různé úkoly se zaměřením na třídění odpadů. 

Největší úspěch u dětí měl slalom s popelnicí. Všichni účastníci po splnění úkolů obdrželi 

sladkosti a drobné dárky.  Poslední akcí v tento den byla exkurze do Sběrného dvora v 

městské části Dvory. Sem měly děti za úkol donést rozbité elektrospotřebiče, mobily apod. 

Sběrným dvorem je provedla a zajistila odborný výklad Ing. Hana Szmitková z Odboru 

technického Magistrátu města Karlovy Vary ve spolupráci s vedoucím sběrného dvora firmy 

RESUR spol. s r.o., který se dětem v rámci dopolední akce osobně věnoval. Ti, kteří splnili 

úkol a z domova donesli rozbitý elektrospotřebič, obdrželi dárek navíc. Také ve sběrném 

dvoře byly pro všechny účastníky připraveny odměny za vzornou aktivitu a spolupráci.  
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V rámci akce „Den Země“ projevili žáci zájem o prohlídku Útulku pro psy – Karlovy Vary, 

který patří taktéž pod odbor technický. Ve dnech 22. - 24. 4. 2015 se 80 studentům 

z Obchodní akademie Karlovy Vary a ZŠ Truhlářská věnoval pan Čermák, který útulek 

provozuje. Provedl děti celým areálem, představil jim psí obyvatele útulku včetně příběhu 

každého z nich a trpělivě odpovídal na všechny položené dotazy, týkající se kapacity útulku, 

maximálního počtu pejsků v útulku, co dělat když se ztratí pejsek, případně když naleznou 

zaběhnutého psa apod. Děti donesly pro pejsky pamlsky, které si pan Čermák převzal, a 

s rozvahou pejskům následně rozdělil. Sladké pamlsky obdržely i děti a studenti na závěr 

exkurze.  

 

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 absolvovalo 15 studentů ze Střední zdravotnické školy Karlovy Vary 

exkurzi do podzemí kostela sv. Máří Magdaleny. Prohlídku zdarma s odborným výkladem 

zprostředkoval pro studenty  ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o. Ing. 

Milan Trnka.  
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Celou kampaň uzavřely tři exkurze pro 65 studentů z Obchodní akademie Karlovy Vary a 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, které proběhly 

po dohodě se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. v měsíci květnu 

v Úpravně Březová. Zde se studenti mimo jiné dozvěděli, že úpravna vody Březová je 

největší úpravnou na Karlovarsku, která zásobuje pitnou vodou města Karlovy Vary, Chodov, 

Ostrov, Horní Slavkov, Nová Role a další obce napojené na Oblastní vodovod Karlovarska. 

Výstavba úpravny probíhala v letech 1972 až 1982. K samotnému uvedení do provozu došlo v 

roce 1984. Od té doby prošla úpravna postupnou modernizací a dnes je prakticky plně 

automatizovaná a řízená průmyslovými automaty a počítačem - obsluhu zajišťuje 

v nepřetržitém provozu pouze jeden pracovník. Exkurze byly zajištěny na základě 

proběhnuvšího průzkumu zájmu na školách a studenti byli velice spokojeni.  

 

           
 

 

Poděkování patří paní Věře Bartůňkové, panu Jiřímu Netopilíkovi a jeho instruktorům 

lanového parku z Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. za osobní pomoc při zajištění akce, 

Ing. Haně Szmitkové z odboru technického za zajištění a aktivní účast na programu pro děti 

ve Sběrném dvoře Dvory, za pomoc při zprostředkování programu „Tonda Obal“ společností 

EKO-KOM a.s. a za zprostředkování exkurze do psího útulku Karlovy Vary. Díky patří taktéž 

panu vedoucímu ze zmíněného sběrného dvora a firmě RESUR spol. s r.o., společnosti KV 

CITY CENTRUM za bezplatné zapůjčení volnočasového areálu Rolava, panu Čermákovi 

z Útulku pro psy Karlovy Vary, který se dětem věnoval mimo pracovní dobu, Ing. Milanu 

Trnkovi ze Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o. za zprostředkování exkurze 

zdarma v podzemí kostela sv. Máří Magdaleny, paní Pavlíně Štyndlové z Ekofarmy Kozodoj 

za pomoc a organizaci při zajištění akce pro děti, společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy 

Vary, a.s. za zajištění exkurzí, ale hlavně 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 fotografická soutěž „Chceme čisté 

město“. V rámci této akce Statutární město Karlovy Vary každoročně vyzvalo mateřské, 

základní a střední školy a nepodnikající právnické osoby ke spolupráci na úklidu města. 

V termínu od 13. do 26. 4. 2015 se uklízelo po celém městě. Odbor technický Magistrátu 

města Karlovy Vary zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil následný svoz odpadu. 

Výsledky fotografické soutěže bylyzveřejněny prostřednictvím Karlovarských Radničních 

listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek „místní 

Agenda 21 Karlovy Vary“.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější a 

krásnější. 
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Statutární město Karlovy Vary v  roce 2015 vyhlásilo šestý ročník akce „Chceme čisté město“ 

v rámci kampaně „Den Země“, který se každoročně koná 22. 4. Statutární město Karlovy 

Vary tedy již po šesté vyzvalo ke spolupráci na úklidu veřejného prostranství širokou 

veřejnost. Společně s touto akcí byla již tradičně spojena soutěž o nejlepší úklid veřejného 

prostranství. Předmětem soutěže byla dokumentace stavu dané lokality před a po akci. 

Lokalita musela být zdokumentována fotograficky s uvedením data pořízení fotografií. 

 

 

 

 Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: 

 mateřské školy 

 základní školy 

 střední školy 

 nepodnikatelské právnické osoby 

 

 Do soutěže se přihlásilo čtrnáct účastníků: 

   za MŠ (1. MŠ – odloučené pracoviště Komenského 7, 

 2. MŠ – odloučené  pracoviště Javorová 2a, 

 Soukromá MŠ a jesle Moudrá sova) 

     za ZŠ (ZŠ J. A. Komenského, Waldorfská ZŠ 

 Wlaštovka, Konečná 25, ZŠ a SŠ Svahová 26, ZŠ a SŠ 

 Vančurova 83, ZŠ jazyků, ZŠ 1. máje) 

 za SŠ (pouze Obchodní akademie a vyšší odborná škola 

 cestovního ruchu) 

 nepodnikající právnické osoby (STUŽ Karlovy Vary -

       1.skupina, STUŽ Karlovy Vary - 2. skupina, Lucie 

       Bártová a Jiřina Fýsková) 

 

 

Hodnotící komise, která byla jmenována Radou města Karlovy Vary dne 31. 3. 2015, se sešla 

1. 6. 2015 a vybrala vítěze z každé kategorie. Každý hodnotitel přiděloval body v rozmezí od 

1 – 3. Body všech hodnotitelů se následně sečetly a vítězem se stal subjekt s nejvyšším 

počtem bodů v dané kategorii. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo čtrnáct účastníků, ale 

jen jedenáct z nich splnilo požadované podmínky. Hodnotící komise se shodla na udělení 

zvláštního uznání pro paní Bártovou a paní Fýskovou. 

 

Výsledky hodnocení – pořadí vítězných subjektů: 

V kategorii mateřské školy získala největší počet bodů 2. MŠ – odloučené pracoviště 

Javorová 2a (s celkovým počtem 15 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 15 bodů). 

 

V kategorii nepodnikající právnické osoby získala největší počet bodů STUŽ Karlovy Vary 

- 2. skupina (s celkovým počtem 14 bodů). 
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Vítězové jednotlivých kategorií byli pozvání 24. 6. 2015 do zasedací místnosti v 5. patře 

Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21), kde jim byl předán symbolický šek na 

10.000,- Kč primátorem města Karlovy Vary, Ing. Petrem Kulhánkem.  

          

            

           
 

                                        

        
 

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 

Letošní páté Fórum města Karlovy Vary, na kterém měli občané možnost přímé debaty 

s vedením města o jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje a plánovaných projektech,  

proběhlo 15. 4. ve společenském sále Alžbětiných lázní. Do diskuse 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 se zapojilo bezmála na šedesát 

účastníků.  

Nejprve bylo vypořádáno takzvaně „10P“ z loňského fóra, kterých bylo ve skutečnosti 7. Část 

problémů byla vyřešena a zbylá část je v procesu řešení, které bude trvat v řádu několika let 

(např. přímé a kvalitní silniční spojení s Prahou). Následně se přešlo k debatě, z níž 

byly formulovány problémy pro letošní rok. Občané usedli k pěti stolům, kde u každého 

z nich byl přítomen minimálně jeden zástupce z řad vedení města. Společně pak 

prodiskutovali a následně vybrali 3 problémy za každý stůl z oblastí udržitelného rozvoje 

města. Z debaty vzešlo celkem 14 problémů, které občany města Karlovy Vary trápí. Mezi 
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nejvíce diskutovaná témata, která se shodně umístila na 1. - 2. místu patřilo otevření 

veřejných WC a koncepce dopravy – řešení centra města. Po celou dobu konání fóra panovala 

velice příjemná atmosféra. 

Přestože informace o konání akce byla zveřejněna na všech výlepových plochách ve městě, 

v Karlovarských Radničních listech, na webu města, v autobusech MHD, v Alžbětiných 

lázních a na sociální síti, byla účast občanů na Fóru města Karlovy Vary nižší než 

v předchozích letech. Jelikož jsou názory občanů pro vedení města důležité, bude se město 

snažit akci více propagovat za pomoci dostupných médií.  

 

Výstupy Fóra města Karlovy Vary byly předloženy k prověření anketou a následně bylo 

takzvaných „10P“ předloženo Radě města Karlovy Vary k projednání. 

 

 

 Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary před 
ověřením anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 
hlasů 

1. - 2. Otevřené veřejné WC 17 
1. - 2. Koncepce dopravy - řešení centra města 17 

3. Omezení autodopravy v centru, R6, cyklodoprava 14 
4. Zvýšení lázeňského poplatku 12 
5. Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů 7 

6. – 7. Thermal 5 
6. - 7. Využití letního kina 5 
8. - 9. Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí 4 
8. - 9. Vysoká škola 4 

10. - 11. Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj 3 
10. - 11. Územní plán – řešení centra města 3 
12. - 13. Centrum - inovace 2 
12. - 13. Zaměstnanost 2 

14. Bezbariérovost 1 

  
  

Obyvatelé města zvolili v anketě 10P, tedy desítku nejpalčivějších problémů Karlových Varů. 

Na veřejném projednání „Fórum města Karlovy Vary 2015“ byly v dubnu letošního roku 

naformulovány problémy města tak, jak je vnímají obyvatelé města. Celkem bylo definováno 

14 problémů, jejichž řešení vidí veřejnost jako základní předpoklad pro zvýšení kvality života 

ve městě. 

 

Problémy formulované na veřejném projednání byly následně ověřeny anketou, která 

probíhala od 1. do 15. 5. 2015 a byla distribuována mezi široký okruh 

adresátů prostřednictvím Karlovarských Radničních listů, Infocentra města Karlovy Vary, 

webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek místní Agendy 21 

Karlovy Vary. Do ankety se zapojilo celkem 176 respondentů. 

 

Výsledkem ankety je tzv. 10 P, tedy průnik problémů formulovaných v rámci veřejného 

projednání i v rámci ankety. Výsledkům ankety a řešení definovaných problémů se budou 

věnovat představitelé města. 
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 Výsledky definovaných problémů Statutárního města 
Karlovy Vary po ověření anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 
hlasů 

1.  Zaměstnanost 42 
 2. Veřejné otevřené WC 36 
3. Omezení autodopravy – řešení centra města 31 
4. Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj 16 
5.  Vysoká škola 15 
6.  Thermal 14 

7. – 9. Koncepce dopravy – řešení centra města 13 
7. - 9. Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí 13 
7. - 9. Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů 13 

10.  Územní plán – řešení centra města  6 
11. – 12. Bezbariérovost 5 
11. - 12. Využití letního kina 5 

13. Zvýšení lázeňského poplatku 3 
14. Centrum inovace 2 

  
 

 

3.3 Dny bez úrazů 

Statutární město Karlovy Vary se letos poprvé oficiálně připojilo ke kampani „DNY BEZ 

ÚRAZŮ“. Děti z mateřských a základních škol navštívily Záchrannou službu Karlovarského 

kraje a Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, 

aby si zde ověřily své znalosti ze zdravovědy. 

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 navštívili žáci šestého a osmého ročníku ZŠ Truhlářská Záchrannou 

službu Karlovarského kraje, kde měli možnost prohlédnout si sanitku zblízka a vyzkoušet si 

své znalosti první pomoci v praxi. V rámci exkurze si zopakovali kontakty na složky 

integrovaného záchranného systému, vyzkoušeli si co dělat při náhlé zástavě oběhu, při 

poruchách dýchání či dušení nejen u dětí a dospělých osob, ale také u kojenců. Záchranáři 

žákům odpovídali na jejich zvídavé dotazy týkající se první pomoci a nenadálých situací, 

které mohou nastat při záchraně lidských životů. O týden později navštívily Záchrannou 

službu Karlovarského kraje také děti z mateřské školy, kterým byl program přizpůsoben jejich 

věku. Poděkování patří zástupcům Záchranné služby Karlovarského kraje, kteří se dětem 

věnovali s trpělivostí a ochotou, za velice příjemnou a zajímavou exkurzi, a také pedagogům, 

kteří žáky doprovodili na akci. 

Na 30 žáků osmých ročníků ze ZŠ J. A. Komenského navštívilo ve čtvrtek 11. 6. 2015 v 

rámci zmíněné kampaně Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou 

Karlovy Vary, kde pro ně byl připraven program studenty 2. ročníku. V rámci tohoto setkání 

si žáci ZŠ J. A. Komenského zopakovali také nejen kontakt na záchrannou službu, ale hlavně 

si připomněli krok za krokem co dělat při poskytování první pomoci. Také si zde v praxi 

vyzkoušeli, jak je těžké vyprostit osobu z vozu, jak správně zraněného uvést do stabilizované 

polohy, vyzkoušeli si ošetření od drobných poranění až po otevřené rány včetně zlomenin a na 

samý závěr si zkusili i použití defibrilátoru. Setkání proběhlo ve velice příjemné atmosféře a 

spokojenost byla na obou stranách. Poděkování za toto setkání patří paní Marii Janečkové a 

studentům ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, 

kteří se žákům ochotně věnovali a samozřejmě také pedagogům a žákům ze ZŠ J. A. 

Komenského, kteří projevili o tuto akci zájem. 



 

16 

 

 

V Karlových Varech mimo tyto akce připravené Statutárním městem Karlovy Vary proběhly 

další, taktéž zaměřené na prevenci úrazů: 

 

Záchranný kruh Karlovy Vary - „Den záchranářů“ 

Osmý ročník akce, která se konala na Volnočasovém areálu Rolava a hlavním pořadatelem 

byl Záchranný kruh Karlovy Vary, o.s. Statutární město Karlovy Vary bylo již tradičně jejím 

partnerem. 

 

Městská policie Karlovy Vary - „Na kole jen s přilbou“  

Projekt, do kterého se zapojily v průběhu týdne od 20. do 25. 4. 2015 strážníci Městské 

policie Karlovy Vary, Sokolova, Ostrova a Chodova, přičemž zacílily svou preventivní 

činnost na cyklisty. Sám název napovídá, co bylo hlavním úkolem této dopravně bezpečností 

akce.  

 

Městská policie Karlovy Vary ve spolupráci s Policií České republiky – „Ajaxův zápisník“ 

Projekt, který byl realizován v průběhu školního roku ve druhých a třetích třídách základních 

škol z bývalého karlovarského okresu. 

 

          
 

        

 

3.4 Kampaň Evropský týden mobility „Vyber. Změň. Zkombinuj.“                    

S cílem rozšířit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činností se Evropský 

týden mobility a kampaň Do the right mix sloučily do jedné širší kampaně s názvem Evropské 

udržitelné městské mobility. I když sloučené kampaně přijaly název a logo Do the Right Mix, 

Evropský týden mobility zůstal jako nejdůležitější aktivita  a nadále se bude konat každý rok 

ve stejném termínu - od 16. do 22. 9. Ačkoli cílem nové kampaně evropské udržitelné 

městské mobility je podporovat multimodální cestování, každý ročník EVROPSKÉHO 

TÝDNE MOBILITY bude mít i nadále tématické zaměření a heslo k akci, které jsou vybrány 

v těsné spolupráci s Evropskou komisí a sítí národních koordinátorů.  

 

Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma 

intermodality a odpovídající výzvu k akci Vyber. Změň. Zkombinuj. Cílem bylo povzbudit 

lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob 

cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsoby dopravy, což může často vést k rychlejšímu a 

příjemnějšímu cestování.  
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Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery již devátý ročník 

aktivit pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 

 

 
Středa – pondělí 16. - 21. září 2015 - DNY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY S MĚSTSKOU 

POLICIÍ - Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary 

V rámci kampaně „Evropský týden mobility“ připravila Městská policie Karlovy Vary akci 

„Dny pro mateřské školy s Městskou policií Karlovy Vary“, zaměřenou na děti předškolního 

věku. Velkým lákadlem pro předškoláky však bylo místo konání akce - nově postavený areál 

s názvem Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary, jehož stavba byla spolufinancována 

Regionálním operačním programem NUTS II Severozápad. Unikátní projekt slouží pro 

vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných situací. Vzdělávat se tu mohou všechny 

věkové kategorie.  

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti 

běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a 

s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku 

obyvatelstva. Návštěvníci Centra zdraví a bezpečí se naučí, jak se zachovat při nehodách, 

požáru a v jiných krizových situacích. Bezbariérový areál tvoří několik specifických budov 

včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské zbrojnice, které jsou 

vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně 

interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí Centra zdraví a bezpečí je také dopravní hřiště 

s železničním přejezdem a jezírko.  

 

       
 

Předškoláci tak byli jedni z prvních návštěvníků tohoto unikátního zařízení, kde vzdělávací 

programy nabízí jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Strážníci děti 

seznámili s náplní celého centra. V průběhu 4 dnů se v centru vystřídalo 10 mateřských škol a 

5 přípravných tříd o celkovém počtu 350 dětí.  Na připravených stanovištích děti pod 

dohledem strážníků a studentů Střední pedagogické školy a VOŠ Karlovy Vary a Střední 

zdravotnické školy a VOŠZ Karlovy Vary procvičovaly jízdu na odrážedlech, správné 
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přecházení vozovky, pravidla chování v různých dopravních prostředcích, seznamovaly se 

s riziky dopravy i běžného života a dokonce si vyzkoušely volání na tísňovou linku. 

Spokojené děti i paní učitelky si odnášely nejen odměny ve formě omalovánek, reflexních 

samolepek a sladkostí, ale především spoustu zajímavých informací a zážitků.   

   

        
 
 
Pátek 18. září 2015 - CHODÍME PĚŠKY - Přírodní lanové centrum Sv. Linhart 

V pátek 18. 9. 2015 vyrazilo 25 žáků ze ZŠ a SŠ Vančurova na pěší výlet do přírodního 

lanového centra Sv. Linhart. Počasí jim přálo a cestou děti nasbíraly i pár hub, které darovaly 

svým paním učitelkám.  

 

         
 
Lanové centrum měly děti k dispozici celé dopoledne, což si náležitě užily. Někteří zdolali 

trasu vícekrát s úsměvem na tváři a došlo i na osobní rekordy.  

Nečekaným překvapením na závěr pro všechny zúčastněné byla prohlídka stezky v korunách 

stromů, kterou byla celá akce zakončena. Velké poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy 

Vary, p. o. za poskytnutí lanového centra včetně vyškolených instruktorů zdarma a taktéž 

všem instruktorům za laskavý a milý přístup.  

 

 

HÝBEJTE SE - Část cyklostezky za Doubským mostem 
Páteční odpoledne pokračovalo „Velkou letní cyklojízdou za zábavou“ 

pro rodiče s dětmi po trase Moskevská – Tuhnická lávka – OC Varyáda – 

Doubský most, kterou připravila pro účastníky cyklokoordinátorka 

Statutárního města Karlovy Vary Dra. Ing. Eva Štěrbová. Teplé slunečné 

počasí projížďku zpříjemnilo všem účastníkům i organizátorům. 

Odjíždělo se hromadně v 15:45 hod. od budovy Magistrátu města 

Karlovy Vary – Moskevská ulice, za asistence policejního doprovodu, 
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který zajistil snadný průjezd křižovatkami. Konečné místo projížďky bylo záměrně zvoleno 

za Doubským mostem, kde navazoval program připravený pro veřejnost občanským 

sdružením STUŽ Karlovy Vary, jehož součástí byla výstava cyklodopravy od počátku až po 

současnost. Zatímco si rodiče prohlíželi výstavu, nejmenší děti hledaly v okolí cyklostezky 

plyšová zvířátka. Za odměnu si směly odnést své nálezy domů. Pro větší děti byla připravena 

jízda na kole po vyznačeném úseku, na kterém byly svázány nafouklé balonky, mezi kterými 

musely děti projíždět na kole. Kdo nechtěl soutěžit, našel si valounek, který si libovolně 

pomaloval barvičkami. Za odměnu děti dostaly sladkosti, kreslící potřeby a rozebraly si i 

nafouklé balónky. Každoročně velký úspěch měli opět dobrovolní hasiči z Tašovic, kteří 

dětem ukázali techniku potřebnou pro jejich činnost. Poděkování za organizaci pátečního 

odpoledne patří Bc. Janě Jandové ze STUŽ Karlovy Vary a všem jejím kolegům, kteří se 

spolupodíleli na akci, dobrovolným hasičům z Tašovic a v neposlední řadě i 

cyklokoordinátorce Dra. Ing. Evě Štěrbové.  

 

        
 

        
 

 
Sobota 19. září 2015 - ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ - Ekofarma Kozodoj 
V sobotu návštěvníci ekofarmy Kozodoj strávili příjemné slunečné odpoledne. V průběhu 

odpoledne měli možnost prohlédnout si ekofarmu nebo si mohli vybrat účast na besedě či 

semináři. Občanské sdružení Valika uspořádalo v rámci akce besedu na téma pěstounské 

péče. Po hodině následoval velice zajímavý seminář s ukázkou praktických cviků na téma 

"Jak na ploché nohy a bolavá záda", kterým provedla účastníky lektorka Jana Roschel, které 

patří veliké díky za poskytnuté rady a ukázky. Poděkování patří také Pavlínce Štyndlové z 

Kozodoje a jejímu týmu pomocníků. 

 

 
Pondělí 21. září 2015 - ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA - Sv. Linhart 
V pondělí ráno přivítala paní Věra Bartůňková z Lázeňských lesů Karlovy Vary prvňáčky ze 

ZŠ Vančurova na Sv. Linhartu a provedla je delší procházkou po lese. Na 30 dětí cestou 

sbíralo nejen vědomosti, ale stihly si zasoutěžit a zahoubařit. Cestou po lese děti plnily kvízy 
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a úkoly na jedničku a odměnou za své vědomosti jim bylo dopřáno zahlédnout všechnu 

divokou zvěř - jeleny, daňky i divoká prasata. Největší úspěch u dětí však mělo krmení 

rybiček u obory s daňky. Tímto děkujeme paní Bartůňkové a Lázeňským lesům Karlovy 

Vary, p. o. za připravený program a těšíme se na další spolupráci. 

 

       
 

       
   

 

Úterý 22. září 2015 - PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI – bazénové centrum KV Arena, 

s. r. o. 
V rámci Evropského týdne mobility si užilo dopolední program "Plaváním k dobré kondici" 

v bazénovém centru KV Areny, s. r. o. na 140 dětí z MŠ, ZŠ a SŠ. Všichni zúčastnění zároveň 

vyzkoušeli nově otevřený venkovní bazén. Tímto děkujeme vedení společnosti KV Arena, s. 

r. o. za bezplatný vstup do bazénu a zároveň zaměstnancům bazénu za jejich ochotu a milé 

přijetí. 
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Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatnou městskou 

hromadnou dopravou po celý tento den, za což mnohokrát děkujeme vedení Dopravního 

podniku Karlovy Vary, a. s. 

 

        
   

 

Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut 2015. Těšíme se 

na další společnou spolupráci. 

 

 

3.5 Kampaň „Dny zdraví“ 

Kampaň „Dny zdraví“ standardně probíhá v podzimním termínu 4. - 17. 10.  Jedná se o akci 

na podporu zdravého životního stylu. Hlavním cílem Dnů zdraví je informovat občany o tom 

jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet 

zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, 

které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i 

duševní pohodě. 

Magistrát města Karlovy Vary každoročně realizuje 

v rámci této kampaně akce pod svou záštitou ve 

spolupráci s partnery, kteří se problematikou zdraví z 

jakéhokoliv hlediska zabývají. V  roce 2015 to byla 

tradičně akce „Den pro zdraví nejen pro diabetiky“ v čele 

s hlavním partnerem - Diabetik KV a za podpory 

ostatních partnerů akce - Karlovarský kraj, Statutární 

město Karlovy Vary, Hollandia Karlovy Vary s.r.o., 

Racio s.r.o., Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 

Jan Becher - Pernod Ricard a.s., REJ - Víte co jíte, Stasko 

plus spol. s.r.o., Karlovarská krajská nemocnice, Vodárny 

a kanalizace Karlovy Vary a.s., SZŠ a VOŠZ Karlovy 

Vary, Alžbětiny lázně Karlovy Vary, Kamelot production 

s.r.o., Aries a.s., Abbott Diabetes Care, Imperial Karlovy 

Vary, Novo Nordisk s.r.o., Novartis s.r.o. a místní 

Agenda 21 Karlovy Vary.  V sobotu 3. 10. se ve 

společenském sále Alžbětiných lázní konal „Den pro 

zdraví nejen pro diabetiky“, který nabídl bohatý program 

pro širokou veřejnost. Pro nejmenší účastníky bylo připraveno malování na obličej a divadelní 
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představení O červíčkovi, pro ostatní zájemce probíhaly konzultace k diabetu, k péči o nohy, 

ale také výstava surovin pro vaření a ochutnávka produktů. Kdo se chtěl vyfotit nejen 

s rekvizitami, ale především s hlavním hostem akce Pavlem Křížem, měl příležitost 

v připraveném fotokoutku. Po celé odpoledne zároveň probíhaly přednášky v malém sále a to 

na téma Psychická podpora v nemoci, Poznejte pomůcky diabetiků a Pestré stravování 

v praxi. Velké poděkování za realizaci akce patří Ing. Editě Šimáčkové z Diabetik KV a 

jejímu týmu spolupracovníků, ale také všem partnerům akce a zároveň všem, kteří se přišli 

zúčastnit programu.  

 

Současně s akcí „Den pro zdraví nejen pro diabetiky“ probíhala „Výstava na stromech“ 

organizovaná p. Boženou Turoňovou z občanského sdružení Bludiště. Při té příležitosti mohli 

účastníci ochutnat fair trade kávu. Akci svou účastí podpořila regionální rodinná pražírna U 

kapličky z Nové Kyselky, které bylo toto téma velmi blízké. Podávala se také čerstvě pražená 

káva z Mexika. Návštěvníci byli informováni, jak snadné je v České republice vybírat 

fairtradovou kávu. Téma výstavy podpořili zároveň i vítězové soutěže" Regionální potravina 

Karlovarského kraje", kteří k popíjení kávy pro návštěvníky připravili ochutnávku svých 

produktů. Aktuální téma bylo blízké i žákovskému minipodniku Rodoklub ze ZŠ Konečná, 

který byl pozván k zapojení se do akce a připravil pro příchozí malé překvapení v podobě 

společného malování kávou. 

 

Druhá „Výstava na stromech“ byla pořádána p. Bc. Janou Jandovou ze STUŽ ve spolupráci 

se Správou lázeňských parků Karlovy Vary, p. o., a taktéž spojená s ochutnávkou fair trade 

kávy v nedaleké kavárně Justcake. Výstava s názvem „Plné ruce práce“ byla instalována na 

stromy v parku na náměstí Milady Horákové.  

 

Studenti 3. ročníku oboru zdravotní asistent ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy zdravotnické Karlovy Vary (dále jen SZŠ a VOŠZ) pod vedením Mgr. Marie Janečkové 

připravili zajímavý program pro 150 žáků šestých ročníků ze ZŠ Poštovní, ZŠ Konečná, ZŠ a 

SŠ Vančurova a prvních ročníků Obchodní akademie Karlovy Vary. Akce se konala ve středu 

7. 10. v budově SZŠ a VOŠZ ve třídách praktické výuky. Žáci ze ZŠ a SŠ si zde zopakovali 

nejen základy první pomoci, ale také si odnesli informace a postřehy týkající se první pomoci 

s důrazem na své zdraví, ale i zdraví osob, ve svém okolí. Poděkování za akci patří jak 

organizátorům, tak i účastníkům, protože bez jednoho nebo druhého by akce neměla smysl. 
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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 města 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 ve spolupráci s občany, a proto i v roce 2015 proběhla série 

diskusních fór.  

 

Tradičně byla první série diskusních fór zahájena setkáním s obyvateli Staré Role a Počeren dne 

29. 4. 2015 v Základní škole v Truhlářské ulici. Následovala dvě květnová setkání, první se 

konalo ve středu 6. 5. 2015 pro městskou část Bohatice v budově Karlovarské teplárenské, a.s. a 

13. 5. 2015 v budově Základní školy J. A. Komenského pro občany Drahovic, Olšových Vrat a 

Hůrek.  První červnovou středu 3. 6. 2015 proběhlo poslední čtvrté setkání v rámci první série, a 

to pro občany Cihelen, Doubí, Dvorů a Tašovic v Základní škole 1. máje ve Dvorech.  

 

      
 

Druhá podzimní série diskusních fór byla zahájena diskusí s obyvateli Tuhnic, centra a 

lázeňské části a konala se 30. 9. 2015 ve společenském sále Alžbětiných lázní. Diskusní 

fórum pro městskou část Rybáře se konalo 4. 11. 2015 v Základní škole Konečná. Druhá série 

byla uzavřena diskusním fórem pro občany Sedlce, Čankova a Rosnic ve středu 11. 11. 2015, 

které se uskutečnilo v Hostinci a pensionu U Kaštanů v Rosnicích. 

 

     
 

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

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

městských částech. Poté následuje otevřená volná diskuze s možností prodiskutování jednotlivých 
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názorů obyvatel s přítomnými zástupci města Karlovy Vary, ale také se zástupci Dopravní 

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 www.mmkv.cz a nově i na www.kvprojekty.eu. Diskusní fóra budou 

probíhat i v roce 2016. Na nich občané města zhodnotí, zda se město zabývá problémy, které 

nejvíce 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 města 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. 1. 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 

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 místní Agendy 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.  

 

V roce 2015 po oboustranné dohodě proběhla v průběhu roku tři setkání, která byla věnována 

vždy jednomu tématu, o které měli žáci v průběhu předchozího roku největší zájem. Setkání 

probíhala formou besedy. První tematické setkání proběhlo se zástupci Dopravního podniku 

Karlovy Vary, a. s., a vzhledem ke kladným ohlasům ze strany členů Studentského 

http://www.mmkv.cz/
http://www.kvprojekty.eu/
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parlamentu následovalo setkání s velitelem Městské policie Karlovy Vary,  Bc. Marcelem 

Vlasákem a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje Ing. Janou Trantinovou. Poslední tematické setkání v tomto roce proběhlo s ředitelem 

Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Josefem Märzem. Zbylá setkání v průběhu roku 

probíhala tradičním způsobem.  

 

         
 

3.9 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) 

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

udržitelného rozvoje města, které Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9. 9. 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 města. Příprava Akčního plánu pro rok 2016 

probíhala již standardním způsobem a 22. 12. 2015 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary 

schválen. 

Dokument je dostupný na stránkách www.kvprojekty.eu 

 

 

 

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 

http://www.kvprojekty.eu/
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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. 2015, 

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

Statutární město Karlovy Vary, které představilo nové vydání cyklomapy „Cyklotrasy 

v lázeňském městě a okolí“, které je k dispozici zdarma v pobočkách Infocentra města 

Karlovy Vary. REGIONTOUR je mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, 

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

republice.  

 

              
 

 

 

3.11 CIVINET 

Statutární město Karlovy Vary se dne 15. 11. 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. Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní 

plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP). Síť CIVINET je 

podporována Evropskou komisí a evropským projektem CAPITAL. 
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Cílem CIVINETů je zprostředkovat zkušenost evropských měst 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                     33.462,85 Kč 

publicita 5.305,55 Kč 

Ing. Luboš Václavík  15.159,30 Kč 

STUŽ 5.000,00 Kč 

Kozodoj 8.000,00 Kč 

  Dny zdraví 5.136,00 Kč 

publicita 4.136,00 Kč 

pronájem prostor 1.000,00 Kč 

  Den Země - Chceme čisté město 51.913,60 Kč 

finanční dary výhercům soutěže 40.000,00Kč 

cukrovinky 7.021,60 Kč 

  Fórum města Karlovy Vary 23.043,46 Kč 

publicita 7.435,15 Kč 

ozvučení 4.000,00 Kč 

tisk anketních lístků 1.500,40 Kč 

občerstvení 9.107,91 Kč 

pronájem prostor 1.000,00 Kč 

  Diskusní fóra 79. 969,02 Kč 

publicita 21.487,60 Kč 

ozvučení 28.000,00 Kč 

občerstvení 28.481,42 Kč 

pronájem prostor 2.000,00 Kč 

  reklamní předměty s logem 54.813,00 Kč 

  CELKEM MA21 248.337,93 Kč                     
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Graf finančního rozboru aktivit 
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5 SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

Nezbytnou součástí fungující místní Agendy 21 (MA21) je kvalitní komunitní základ, který je 

vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery MA21 (instituce, nevládní 

organizace, podniky, školy ap.) i mezi těmito partnery navzájem. Jednou z osvědčených 

forem místní spolupráce mezi radnicí a partnery 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 místní Agendy 21 Karlovy Vary: 

Alžbětiny lázně, a.s. 

Asociace „Záchranný kruh“, o. s.  

Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary – Svět záchranářů 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – Tašovice 

Karlovarský kraj 

KV Arena, s.r.o. 

KV City Centrum, s.r.o. 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. 

Mateřské školy Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary 

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

Správa lázeňských parků, p. o. Karlovy Vary 

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 

Svaz diabetiků ČR – Karlovy Vary 

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary 

Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary 

Základní škola jazyků Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní  

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 

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

Záchranná služba Karlovarského kraje 
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6 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 KARLOVY VARY 2016 

 

 

1) Sedmý ročník akce „Chceme čisté město“ v rámci kampaně „Den Země“ 

Termín:   duben 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

2) Šesté veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 k celkovému rozvoji města „Fórum 

města Karlovy Vary“ 

Termín:   1. pololetí 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, příslušné odbory 

MMKV 

 

3) Druhý ročník kampaně „Dny bez úrazů“  

Termín:   květen - červen 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

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

Termín:   16. – 22. září 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

5) Osmý ročník kampaně „Dny zdraví“ 

Termín:   říjen 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

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

Termín:   v průběhu roku 2016 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, příslušné odbory 

MMKV, vnější partneři 

 

7) Zpětné doplnění informací na nové webové stránky  „strategie.eu“ – zlepšení 

 Termín:   v průběhu roku 2016 

 Odpovědnost:   koordinátor MA21, tiskový mluvčí MMKV, partneři  

 

8) Získání nových partnerů z podnikatelského sektoru – zlepšení 

 Termín:   v průběhu roku 2016 

 Odpovědnost:   koordinátor MA21, pracovní skupina MA21, partneři  

 


