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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 ve svém 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.  

„Zdravé 
město“ je 
prestižní 
označení 

pro 
municipalitu

. 
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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 
zdravotní 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. 
 

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 30ti 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. 
 

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.  
 
 

„ Síťová 
spolupráce 
umožňuje 

sdílet 
zkušenosti a 
dobrou praxi 
v oblastech 

rozvoje. 
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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.  
 

Databáze Dobrá praxe - inovativní řešení jako 
inspirace pro aktivní municipality 
 
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 a venkov a 
doprava.  
 

“ Hlavním 
nástrojem 
postupu 
Zdravého 
města, obce či 
regionu je 
metoda kvality 
ve veřejné 
správě místní 
Agenda 21. 
 „  
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Co získávají města, obce, mikroregiony a kraje 
členstvím v Národní síti Zdravých měst?  
 
• 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.   

 
Zdroj: Národní síť Zdravých měst  (www.NSZM.cz) 

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. 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. 
 
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. 
 
 

„ Rozvoj 
procesů, které 

příznivě ovlivní 
kvalitu života 
současných 

obyvatel měst, 
ale také život 

generací jejich 
dětí, to vše ve 

spolupráci 
s veřejností.“ 
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Kritéria MA21 jsou nástrojem, který umožní všem 
aktivním municipalitám: 

•dle jasně definovaných parametrů prokázat, zda a 
na jaké úrovni v praxi realizují procesy MA21, 
•disponovat podpůrným argumentem o kvalitě 
veřejné správy pro žádosti o granty EU a o 
podporu z vybraných?????? 

 
Sada Kritérií MA21 je rozdělena do 4 základních 
kategorií „A“ - „D“, 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. 
 
Přehled kategorií 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) 
  
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. 

 „  
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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.  
Zdroj: česká informační agentura pro životní prostředí 
(www.cenia.cz) 

Všechny uvedené materiály jsou k dispozici na webových 
stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz 
pod symbolem Zdravého města nebo v sekci Magistrát 
města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé 
město a místní Agenda 21. 

„Zdravé 
město“ je 

pro 
municipalitu

prestižní 
označení. 

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). 
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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 následujícím roce 2012 se zavázalo město Karlovy Vary 
v rámci kritérií MA21 udržet si svůj nově nabytý standard 
a obhájit kategorii „C“, ve které se v současnosti nachází 
33  z celkového počtu 181 zapojených municipalit. ( . 
  
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“ 
(SPURM) na 3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary 
dne 17. června 2008.  
 
Komunikující a dobře spravované město je jednou 
z pěti rozvojových vizí města. 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.   
 

Město 
Karlovy Vary  
naplnilo 
kategorii „C“  
a vyhouplo 
se tak o další 
pomyslný 
schod výše 
na cestě za 
kvalitní 
veřejnou 
správou. 

“ 

„ 
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„ 

 2.1    Politické a organizační zázemí PZM a MA21 
  
Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 
Ing. Petra Hnátková  
Magistrát města Karlovy Vary,  
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary 
tel: 353 118 552 
mob: +420 725 780 052 
e-mail: p.hnatkova@mmkv.cz 
  
Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 
RNDr. Jaroslav Růžička 
e-mail: ruzgservis@volny.cz, envikv@seznam.cz 
  
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 
ustanovena oficiální pracovní skupinou 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.  
 
Seznam členů pracovní skupiny Projektu Zdravé město a 
místní Agendy 21 
 
Ing. Petra Hnátková Koordinátor PZM a MA21  
Ing. Martin Vinš Karlovarský kraj, STUŽ  
Ing. Lucie Tousecká  Lázeňské lesy Karlovy Vary  
J. Jandová  STUŽ Karlovy Vary  
Pavlína Štyndlová Ekofarma Kozodoj  
Pavel Torma Jalůvka MP prevence kriminality   
Věra Bartůňková Lázeňské lesy Karlovy Vary  
Ing. Hana Petrlíková Správa lázeňských parků KV  
PaedDr. Jana Chyšková Obchodní akademie  
Ing. Stanislav Průša MMKV, životní prostředí 
  
  

Zástupci 
organizací a 
společností 
včetně 
jednotlivců, 
kterým záleží 
na zdraví, 
kvalitě života 
a udržitelném 
rozvoji  
a snaží se 
rozvíjet a 
zlepšovat 
podmínky 
života ve 
městě. 
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Koordinátoři EVVO základních škol Karlovy Vary 
 
Ing. Marcela Kafková  ZŠ Truhlářská   
Jitka Miková   ZŠ Poštovní   
Kollarov Jiří   ZŠ 1. máje   
Mgr. Alena Nedbalová  ZŠ Mozartova   
Mgr. Alena Pecháčková  ZŠ Dukelských hrdinů  
Mgr. Ivana Vaníčková  ZŠ jazyků Libušina  
Mgr. Marek Šír  ZŠ Šmeralova   
Mgr. Monika Preňková  ZŠ Komenského 
Mgr. Věra Lokajíčková  ZŠ Krušnohorská  
Mgr. Vladimír Hůrka  ZŠ Konečná  
   

2.2    Plán zlepšování Projektu PZM a MA21 
  
Plán zlepšování Projektu Zdravé město Karlovy Vary a 
místní Agendy 21 na rok 2012, jehož realizace byla 
schválena Radou města Karlovy Vary dne 16. 3. 2010, 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. 
 
Plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 
21 Karlovy Vary samozřejmě koresponduje s kritérii 
místní Agendy 21 pro statutární města. 
 
  

„ Podmínky 
pro kvalitní 

život“. 

Plán zlepšování projektu PZM a MA21 je k dispozici na 
webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 
www.mmkv.cz pod symbolem Zdravého města nebo v sekci 
Magistrát města/strategické dokumenty a projekty 
města/Zdravé město a místní Agenda 21. 
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2.3    Zhodnocení realizace plánu zlepšování za 
           rok 2011 
 
„PROGRAM ZAPOJENÍ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ DO ŘÍZENÍ 
MĚSTA KARLOVY VARY“ - “BUDOVÁNÍM PARTNERSTVÍ 
KE KVALITNÍ SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH“ 
 
Město karlovy Vary, člen Národní sítě zdravých měst, se 
stalo úspěšným žadatelem o grant na spolufinancování 
projektů pro rozvoj MÍSTNÍ AGENDY 21 z Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí ČR a byla mu tak 
udělena dotace ve výši 999.966,-Kč na financování 
projektu „Program zapojení okrajových částí do řízení 
města Karlovy Vary“. 
 
Projekt je cestou jak podpořit nastartování organizačních 
opatření, které povedou k zefektivnění správy města ve 
vztahu k jeho okrajovým částem a posílí pocit 
sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary.  
 
Úkolem je zahájit komunikaci s obyvateli o dalších 
rozvojových programech těchto částí a o způsobu jejich 
participace na správě města. V jednotlivých městských 
částech nalézt klíčové osobnosti, které zajistí efektivní 
přenos informací mezi radnicí a obyvateli městské části. 
 
Tento projekt zaručí občanům, že se jejich podněty a 
připomínky směrem k rozvoji jejich městské části 
dostanou k těm nejpovolanějším a zároveň se k nim 
zpětnou vazbou přenesou informace o navržených 
způsobech řešení předložené problematiky. Na základě 
dostatečné informovanosti bude možné zahájit diskuze o 
jednotlivých problematických oblastech a sami občané se 
budou moci podílet na jejich řešení.  
 
V roce 2011 byly zrealizovány poslední klíčové aktivity 
projektu. Na základě diskusí s veřejností v minulém roce 
byl sestaven návrh komunitního plánu Zdraví a kvality 
života, který obsahuje všechny formulované problematické 
oblasti rozvoje města a Mechanismus zajištění optimální 
správy (návrh zajištění efektivní komunikace mezi radnicí 
a obyvateli jednotlivých okrajových částí města Karlovy 
Vary). 
 
 
 
 

„ Komentář 
ke stavu 

ukazatelů 
stanovených 
pro sledování 

plnění 
jednotlivých 

aktivit“. 
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Závěrečným krokem celého procesu bylo uskutečnění I. 
veřejného fóra k celkovému rozvoji města, Fóra 
Zdravého města, které se konalo 17. března 2011 
v Lidovém domě (Karlovy Vary – Stará Role). 
  
Na pomoc naplnit záměr města být rozvíjeno a spravováno 
jako Zdravé město přišlo na stovku občanů města Karlovy 
Vary. 
   
Výstupy projektu v podobě „10P“, ověřené závěrečnou 
anketou, byly zapracovány do konečného znění komunitního 
Plánu zdraví a kvality života a byly schváleny Radou 
města a Zastupitelstvem města Karlovy Vary jako 
podklad pro tvorbu plánu rozvoje města a návrhu rozpočtu 
Města Karlovy Vary na následující období.  
 
V současné době jsou problematické oblasti k dispozici 
k nahlédnutí na internetových stránkách DataPlánu NSZM. 
 
Mechanismus optimální správy, který je nedílnou součástí 
komunitního Plánu Zdraví a kvality života, představuje 
dohodu – formulaci názorů na způsob participace veřejnosti 
na správě města. V jednotlivých městských částech je 
úkolem najít klíčové osobnosti, které zajistí efektivní přenos 
informací mezi radnicí a obyvateli městské části 
 
V průběhu realizace jednotlivých aktivit projektu byly 
identifikovány některé organizace a jednotlivci, s nimiž již 
byla navázána spolupráce v oblasti požadavků rozvoje jejich 
městské části. 
 
Nyní probíhají setkání zástupců městských částí s vedením 
města, jejichž účelem je najít OPTIMÁLNÍ FORMU SPRÁVY 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ tak, aby zohledňovala specifika každé 
městské části 
 
Současně je toto téma také řešeno pracovní skupinou pro 
řešení styku jednotlivých čtvrtí města s radnicí při 
Magistrátu města Karlovy Vary. 
  
 
 
 

Tiskové zprávy z jednotlivých klíčových aktivit jsou k dispozici na 
webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 
www.mmkv.cz pod symbolem Zdravého města nebo v sekci 
Magistrát města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé 
město a místní Agenda 21. 

Ke kulatým 
stolům 
zasedli 
obyvatelé 
města 
připraveni 
spolupracovat 
v rámci pěti 
tematických 
oblastí 
nejproblema-
tičtější oblasti 
rozvoje 
města. 

“ 

„ 
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KAMPAŇ EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ 
DEN BEZ AUT 2010 
 
Město Karlovy Vary se již tradičně zapojilo do celoevropské 
kampaně „Evropský týden mobility“ (16. – 22. září) a 
„Evropský den bez aut“ (22. září), který se v roce 2011 
v Karlových Varech konal již  po čtvrté.  
 
Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany 
měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající 
automobilovou dopravou ve městech, a kterým zároveň 
nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. 
Mnohá evropská města už pochopila, že prostor v ulicích 
patří také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě, nejen 
autům. Ulice mohou být opět místem setkávání, místem pro 
život. A tomu má Evropský týden mobility pomoci.  
 
V roce 2011 byla kampaň zaměřena na téma: "alternativní 
doprava" s heslem "cestujte chytřeji, žijte lépe" (Travel 
Smarter, Live Better). 
 
Občanské sdružení MALÝ PARK RYBÁŘE zahájilo Evropský 
týden mobility 2011 "SETKÁNÍM V PARKU" pro malé i velké.  
Občanské sdružení Kozodoj pozvalo veřejnost o víkendu 17. a 
18. září na výlet "ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ"po naučné 
stezce zakončený zajímavou prohlídkou ekologické farmy.  
Městská policie Karlovy Vary spolu Besipem zrealizovala 
dopravně výchovnou akcí pro žáky základních škol, zaměřenou 
na pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu "BEZPEČNĚ NA 
KOLE". Přiblížit les dětem všech věkových kategorií zábavnou 
a interaktivní formou se prostřednictvím lesní pedagogiky 
snaží Věra Bartůňková. V lázeňských lesích byl pro děti 
v rámci akce "ČISTÝ VZDUCH PRO VŠECHNY" připraven 
zážitkový program. Sbor dobrovolných hasičů města Karlovy 
Vary v Tašovicích v rámci akce "HASIČI DĚTEM" otevřel dveře 
zbrojnice a umožnil prohlídku hasičské techniky.  
Vedoucí Ekocentra Společnosti pro trvale udržitelný život v 
Karlových Varech zrealizovala pro děti základní školy při 
příležitosti akce na „hasičárně“ malování na trička s tématikou 
„ALTERNATIVNÍ DOPRAVY OČIMA DĚTÍ“. 
 
Evropský týden mobility každým rokem vrcholí 22. září 
Evropským dnem bez aut. Připravena byla pro děti 
mateřských škol akce "ULICE PRO DĚTI", Dopravní podnik 
Karlovy Vary podpořil akci MHD ZDARMA a Cyklocentrum 
Vondráček poskytlo 30% slevy na nákup jízdních kol a 
cyklodoplňků. 
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AKCE „CHCEME ČISTÉ MĚSTO“ 
 
Město Karlovy Vary v měsíci dubnu již tradičně vyzvalo 
všechny občany, podnikatelské subjekty, školy a ostatní 
právnické i fyzické subjekty ke spolupráci na třetím ročníku 
akce „Chceme čisté město“, kdy nabídlo dobrovolníkům 
možnost zapojit se do úklidu po zimním období a 
zlikvidovat všechen nepořádek, který na veřejná místa 
nepatří.  
  
Kampaní, která probíhala v termínu 15. - 17. dubna a 22. – 
24. dubna 2011, město Karlovy Vary zároveň podpořilo 
mezinárodní kampaň „Clean up the world“ (Ukliďme svět) 
a současně se připojilo ke globálním oslavám „Dne země“, 
který spadá každoročně na 22. dubna.  
 
V rámci 3. ročníku kampaně „Chceme čisté město“ proběhla 
i v tomto roce fotografická soutěž ve třech kategoriích o 
10.000,- korun. V rámci této soutěže zúčastněné subjekty 
zaslaly na magistrát města prezentace digitálních fotografií 
či videa, na kterých zachytily prováděný úklid, a to 
především stav vybrané lokality před a po úklidu.  
 
Do soutěže se mohly přihlásit všechny základní a střední 
školy, odborná učiliště, neziskové organizace a jiná zájmová 
seskupení. Celkem své prezentace dodalo sedm subjektů:  
 
Ze zaslaných prezentací  byli odbornou komisí vybráni ti 
nejlepší v každé kategorii: 
Kategorie základní školy - ZŠ J. A. Komenského Karlovy 
Vary 
Kategorie střední školy - Obchodní akademie, vyšší 
odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
Kategorie neziskové organizace - Armáda spásy Karlovy 
Vary. 
 
 
 

Tiskové zprávy z jednotlivých aktivit jsou k dispozici na webových 
stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz pod 
symbolem Zdravého města nebo v sekci Magistrát 
města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé město a 
místní Agenda 21. 
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FARMÁŘSKÉ TRHY KARLOVY VARY 
 
Záměrem farmářských tržišť je obnovení tradice 
zemědělských tržnic a zároveň podpora českých zemědělců 
a chovatelů. 
 
Dosavadní vývoj ukazuje, že zájem o nákup čerstvých a 
kvalitních plodin a produktů je obrovský, a proto se 
začínají prosazovat farmářská tržiště na nejrůznějších 
místech České republiky. 
 
Karlovy Vary se staly úspěšným žadatelem o grant z 
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 
na nastartování tradice Farmářských trhů ve městě.  
 
Farmářské trhy se staly v Karlových Varech velmi 
oblíbeným a navštěvovaným lákadlem. Filozofie 
farmářských trhů v Karlových Varech není založena pouze 
na prodeji čerstvých a kvalitních produktů, ale především 
na oživení dědictví karlovarských pěstitelských a 
farmářských generací. Anonymní prodejce je nahrazen 
člověkem, který za své produkty nejen ručí, ale je na ně i 
patřičně hrdý.  
 
Farmářské trhy jsou současně nositelem další myšlenky: 
vést své zákazníky k zodpovědnému chování k životnímu 
prostředí a zdravému životnímu stylu. Připraveny jsou také  
krátké programy pro děti, které zábavnou formou posiluje 
jejich vztah k přírodě a ke zvířatům. 
 
Farmářské trhy v Karlových  Varech se skutečně setkávaly s 
velkou oblibou a zákazníky nabízený sortiment zboží vždy 
uspokojoval. Město Karlovy Vary již má i harmonogram na 
pořádání farmářských trhů v následujícím roce., které 
budou hned desetkrát a zahájí 30. března 2012. 
 
 
 

Farmářské trhy Karlovy Vary  a všechny aktuální informace 
jsou k dispozici na facebooku a současně na webových 
stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz. 
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2.4    Finanční rozbor aktivit 
 
Město Karlovy Vary v měsíci dubnu již tradičně vyzvalo 
všechny občany, podnikatelské subjekty, školy a ostatní 
právnické i fyzické subjekty ke spolupráci na třetím ročníku 
akce „Chceme čisté město“, kdy nabídlo dobrovolníkům 
možnost zapojit se do úklidu po zimním období a 
zlikvidovat všechen nepořádek, který na veřejná místa 
nepatří.  
  
 
 

„ Komentář 
ke stavu 

ukazatelů 
stanovených 
pro sledování 

plnění 
jednotlivých 

aktivit“. 

15% 

12% 

55% 

7% 
5% 

6% 

Členský příspěvěk NSZM 

Fórum Zdravého města 

Farmářské trhy Karlovy 
Vary 

Dny zdraví ve Zdravém 
městě 

Evropský týden mobility 

Chceme čisté město 
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2.5    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.  
 
Obchodní akademie Karlovy Vary 
Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary, o.s. 
Farma Kozodoj, o.s. 
Lázeňské lesy Karlovy Vary 
Správa lázeňských parků Karlovy Vary 
Městská policie Karlovy Vary 
KV CITY CENTRUM, s.r.o. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů – Tašovice 
Fit klub Boba 
Svaz diabetiků ČR – Karlovy Vary 
Asociace Záchranný kruh 
Základní umělecká škola Karlovy Vary 
BESIP 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 
BAUSTAV, a.s. 
Mateřské centrum Karlovy Vary 
Cyklocentrum TVR Vondráček 
Karlovarský kraj 
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 
Základní škola jazyků Karlovy Vary 
Základní škola  a základní umělecká škola Karlovy Vary 
Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary 
 
 
 
 

„ synergický 
efekt 

partnerství je 
schopnost 
dosáhnout 

výsledků, které 
by nevznikly, 

kdyby se 
potenciální 

partneři 
nesdružili a 
nespolupra-

covali “. 
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3. AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROJEKTU 
ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 
KARLOVY VARY NA ROK 2012 

 
  
1. PÁTÝ ROČNÍK KAMPANĚ „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A 
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT“ 
Termín:  16. – 22. září 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
2. ČTVRTÝ ROČNÍK AKCE „CHCEME ČISTÉ MĚSTO“ 
Termín:  měsíc duben  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
3. TŘETÍ ROČNÍK KAMPANĚ „DNY ZDRAVÍ“ 
Termín:  podzim 2012  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
4. LOGO ZDRAVÉHO MĚSTA KARLOVY VARY 
Termín: do konce roku 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
5. DRUHÉ VEŘEJNÉ FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE/MA21 
K CELKOVÉMU ROZVOJI MĚSTA „FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA“ 
Termín: březen 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
6. VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ - „KULATÉ STOLY“ K PROBLEMATICKÝM 
OBLASTEM ROZVOJE MĚSTA  KARLOVY VARY 
Termín: do konce roku 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
7. ZAVEDENÍ DATAPLÁNU NSZM DO ČINNOSTI ÚŘADU  
Termín: do konce roku 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
8. OBHAJOBA KATEGORIE "C"  MA21 DLE SADY KRITÉRIÍ MA21 
  

„ Formulace 
zlepšení, 

kterých má 
být v daném 
roce v rámci 
ZM a MA21 
dosaženo “. 
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Kritérium č. 5: Oficiální orgán samosprávy pro MA21 
Ukazatel: 5.1: Ustanovení/existence orgánu 
rady/zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného 
ze zástupů veřejné správy, neziskového sektoru,     
komerčního sektoru a zástupců jednotlivých městských 
obvodů 
  
Statutární město Karlovy Vary v rámci místní Agendy 21 
ustanovilo pro Projekt Zdravé město Karlovy Vary oficiální 
orgán pro sledování postupu MA21 (Pracovní skupina 
PZM a MA21) složeného ze zástupců veřejné správy, 
komerčního a neziskového sektoru. 
  
 Kritérium č. 6: Oficiálně schválený dokument k MA21 
(deklarace, charta apod.) 
Ukazatel: 6.1: Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem 
města/obce 
  
Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy 
Vary schválilo členství města Karlovy Vary v asociaci 
Národní síť Zdravých měst ČR.  
  
Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a 
MA21 
Ukazatel: 7.1: Pořádání osvětových kampaní k UR (Den 
Země, Evropský týden mobility apod.) 
  
Pátý ročník kampaně „Evropský týden mobility a 
Evropský den bez aut“ 
Termín:  16. – 22. září 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
Čtvrtý ročník akce „Chceme čisté město“ 
Termín:  měsíc duben  
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
Ukazatel: 7.2: Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a 
souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost (mimo 
kampaň) 
  
Zavedení Dataplánu NSZM do činnosti úřadu  
Termín: do prosince 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  

Aktivní šíření 
informací a 
myšlenek 
v oblasti UR a 
MA21. 

“ „ 

Oficiální 
dokument, 
v němž se 
politické 
vedení města 
přihlašuje 
k postupu 
v souladu 
s principy 
udržitelného 
rozvoje a 
celkovou 
kvalitou 
života.  

“ 

„ 
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Kritérium č. 8: Sledování a hodnocení procesu MA21 
Ukazatel: 8.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 
nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo 
zastupitelstvem města/obce 
  
Výroční zpráva projektu Zdravé město Karlovy Vary za 
rok 2011 a monitorovací zpráva Plánu zlepšování za rok 
2011  - předložení Radě města k projednání 
Termín:   leden 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
Akční plán zlepšování na rok 2012 - předložen 
k projednání Radě města 
Termín:   listopad 2011 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
 Kritérium č. 9: Finanční podpora aktivit MA21 ze 
strany samosprávy 
Ukazatel: 9.1: Schválení finanční podpory aktivit MA21 
vyplývajících z komunitního plánování radou nebo 
zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i 
systematická podpora) 
  
Jednání o finanční podpoře aktivit projektu Zdravé město 
Karlovy Vary bude probíhat na základě schváleného Plánu 
zlepšování na rok 2012.   
Termín:  podzim 2011 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
Kritérium č. 10: Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k 
celkovému rozvoji města/obce 
Ukazatel: 10.1: Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k 
celkovému rozvoji města/obce 
  
2. veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 
k celkovému rozvoji města, Fórum Zdravého města,  
Termín: březen 2012 
Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21 
  
Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 
 Mechanismus optimální správy  
 Fórum ZM 2011  
  
Výstupy budou do konce roku 2012 předloženy Radě a 
Zastupitelstvu města Karlovy Vary k projednání. 
   

Přehledná a 
poutavá 
forma jak 
informovat o 
jednotlivých 
aktivitách 
realizovaných 
v rámci ZM a 
MA21 
v předchozím 
roce . 

Cílem 
veřejného 
projednání je 
získat co 
nejširší 
zpětnou 
vazbu 
k rozvoji dané 
municipality. 

“ 
„ 

“ 
„ 
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