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FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KARLOVY VARY 

Dne 13. září 2012 proběhlo v Lidovém domě ve Staré Roli druhé veřejné projednání 

rozvoje města. Akce se zúčastnili zástupci Národní sítě Zdravých měst, vedení města, ale 

především široká veřejnost. Občané usedli k devíti stolům a diskutovali 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. Novinkou letošního ročníku bylo 

studentské fórum, kdy k jednomu stolu zasedli žáci ze Základní školy Truhlářská, a zapojili 

se tak do hledání nejpalčivějších problémů ve městě.  

Oblasti a jednotlivé problémy byly projednávány s odpovědnými garanty a občané města 

měli možnost doplnit a navrhnout další problematické oblasti, které ještě součástí návrhu 

Plánu zdraví a kvality života nebyly.  

Z každé diskutované oblasti nakonec zúčastnění na základě konsenzu vybrali 2 – 3 

nejproblematičtější oblasti rozvoje města. Následně každý účastník rozdělil své dva hlasy 

tématům, která považoval dle svého názoru za ty, jež vyžadují prioritní řešení. 

V průběhu losování cen byly výsledky sečteny a ředitel Národní sítě Zdravých měst 

prezentoval problémy, které získaly největší počet preferenčních hlasů. 

Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary 

Pořadí Problém Počet hlasů 
1. Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí 16 
2. Preferovat zeleň před výstavbou 14 
3. Podpořit volnočasové aktivity pro mládež 12 
4. Omezit hazard (herny) – Rybáře, Stará Role 11 
5. Podpořit vysoké školství 8 
6. Zajistit finance na opravu školních budov 

(Školní, Truhlářská, Tuhnická) 
6 

7. – 9. Řešit problematiku bezdomovců 5 
7. – 9. Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a 

Horním nádražím 
5 

7. – 9. Vybudovat chodník Sedlec – Růžový Vrch 5 
10. – 11. Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, 

regenerace) 
4 

10. – 11. Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura) 4 
10. – 11. Snížit ceny bazénu pro seniory (nebo příspěvek) 

Alžbětiny lázně 
4 

13. Osadit orientační tabuli při příjezdu do města 
(pro orientaci turistů) 

2 

14. Zajistit bezproblémové soužití s občany na 
ubytovnách 

1 

15. Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů 0 
16. Vytvořit prostor pro společenská sdružení 0 
17. Snížit ceny jízdného v MHD 0 

 



Během Fóra Zdravého města si mohli občané města prohlédnout výkresy a výtvarná díla dětí 

z 1. Mateřské školy Karlovy Vary. 

Výstupy Fóra Zdravého města v podobě „10P“ a všech dalších navržených problémů budou 

nyní zapracovány do konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality života a po 

ověření výsledků závěrečnou anketou budou předloženy k projednání Radě města a 

Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 

I přes relativně nižší účast občanů se letošní ročník Fóra Zdravého města Karlovy Vary velmi 

vydařil. Občané vyjádřili spokojenost s organizací a průběhem akce, příjemnou atmosférou a 

ochotou přítomných zástupců odpovídat na dotazy. Žákům základní školy se líbila přímá 

komunikace s primátorem města Ing. Petrem Kulhánkem. 

Negativně se občanům jevila publicita Fóra Zdravého města. Ačkoliv informace o konání 

akce byla zveřejněna na všech výlepových plochách ve městě, v Radničních listech, na 

webu města, v autobusech MHD, v Alžbětiných lázních a na sociální síti, účast občanů byla 

téměř o polovinu nižší než v loňském roce. Město se bude snažit příští rok akci více 

propagovat pro zajištění maximální účasti občanů Karlových Varů, protože právě jejich účast 

a názor jsou pro vedení města nesmírně důležité. 

 

 

 

 


