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1 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

života v podmínkách měst, obcí a regionů.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. 

 

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

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

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

svůj domov a budou o ně také takto pečovat. 

 

1.1  Národní síť Zdravých měst České republiky 

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

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

 

1.1.1 Metodika NSZM 

Nástrojem k realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (PZM a MA21) ve 

Zdravých městech, obcích, regionech ČR je Metodika NSZM ČR, kterou po dobu více než 

deseti let vytváří asociace NSZM ČR. Metodika vznikla a je rozvíjena ve spolupráci s řadou 

odborných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty členy 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika 

získala titul „Světový projekt EXPO 2000“. V roce 2001 

obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30 národních sítí v Evropě 

certifikát kvality. Společná metodika Zdravých měst ČR s 

názvem Česká Brána 21 (New Gate 21) obsahuje soubor návodů, 

které umožňují řádným členům NSZM ČR efektivně postupovat 

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

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

úspěšných v této metodě jsou členy NSZM. 
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1.1.2 DataPlán NSZM podporuje moderní řízení měst, obcí a regionů 

Asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) se dlouhodobě zaměřuje na oblast 

strategického řízení. Informační systém DataPlán NSZM umožňuje zcela nový přístup ke 

sledování strategických cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, obcích a regionech. 

DataPlán NSZM je nový internetový software, který slouží 

městům, obcím, mikroregionům a krajům k tomu, aby ve veřejné 

správě měly pořádek a přehled. Navíc jsou hlavní informace 

prostřednictvím internetu bez problému přístupné široké 

veřejnosti. DataPlán NSZM může využívat každá municipalita – 

od malé obce až po kraj - k tomu, aby byla ve svém území 

schopna sladit priority a cíle v jednotlivých oblastech rozvoje a zároveň přehledně sledovat, 

jaké finanční prostředky a s jakým efektem jsou do těchto priorit rozděleny. DataPlán NSZM 

zcela prakticky ukazuje propojení expertních strategických plánů s komunitními plány a jejich 

vazbu na aktuální rozpočty. Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové 

kapacity pro zdroje EU a možností financování v jakémkoliv území a v širokém spektru 

tematických oblastí. DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR 

za inovaci.  

 

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

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.  

 

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
1
   

 

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 

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

 

http://www.nszm.cz/
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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. 

 

1.2.1 Kritéria místních Agend 21  

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

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

Sada Kritérií MA21 je rozdělena do 4 základních kategorií „A“ - „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) 

 

1.2.2 Databáze MA21 – nástroj pro evidenci MA21 

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

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

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

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

instituce. Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj pro 

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

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

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

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

informační agentura pro životní prostředí) zajišťuje kontrolu informací, které jsou do 
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Databáze MA21 vyplňovány a zároveň poskytuje municipalitám při vyplňování asistenční 

pomoc.
2
  

 

2 ZDRAVÉ MĚSTO KARLOVY VARY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prostředí (LEHAP). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

informační agentury životního prostředí Cenia. V 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.  

  

2.1 Politické a organizační zázemí PZM a MA21 

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

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

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

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

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

 

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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koordinátora PZM a 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. 

Původní koordinátorku PZM a MA21 Ing. Petru Hnátkovou nahradila Martina Weissová. I 

přes tuto změnu, která nastala v 1. kvartále, nebyly zaznamenány žádné závaznější 

komplikace a nová koordinátorka rychle navázala na předchozí zkušenosti města. 

 

Hlavní činnosti koordinátora: 
 garantuje proces komunitního plánování; 

 odpovídá za aktualizaci komunitního plánu rozvoje; 

 udržuje průběžnou komunikaci se zástupci jednotlivých zájmových skupin, organizací a 

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

vysbírávání podnětů, vypořádání připomínek); 

 koordinuje a organizuje komunitní kampaně; 

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

veřejného mínění, dotazníková šetření apod.); 

 koordinuje činnost tematických pracovních skupin (svolávání, zpracování zápisů apod.); 

 eviduje naplňování místních (komunitních) indikátorů plnění komunitního plánu; 

 účastní se procesu strategického plánování – přenáší podněty vzešlé z komunitního 

plánování.
3
 

 

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

rámci ZM a MA21 navenek. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 2. 2011 vyjádřilo 

politickou podporu PZM a MA 21 Karlovy Vary a pověřilo RNDr. Jaroslava Růžičku 

zástupcem města (politikem) pro PZM a MA21 Karlovy Vary. Je doporučeno, aby byl členem 

politického vedení města. Aktivní spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného 

fungování ZM a MA21. Je doporučeno zapojit politika ZM a MA21 do činnosti Komise ZM a 

MA21 (jako jejího předsedu), zapojit jej do realizace kampaní a akcí pro veřejnost, 

spolupracovat s ním při realizaci Fóra Zdravého města atp.
4
 

 

2.2. Pracovní skupina Projektu Zdravé město a MA 21 

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

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

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

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

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

Vary dne 4. 5. 2010 ustavena 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. V roce 

2012 se členové pracovní skupiny sešli celkem osmkrát. Na společných setkáních probíhala 

především příprava akcí, které v roce 2012 proběhly – Fórum Zdravého města Karlovy Vary, 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut a Dny zdraví. 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.). 

                                                 
3
 Metodika: Jaké má koordinátor ZM a MA21 odpovědnosti? [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: 

http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-list/otazka/jake-ma-koordinator-odpovednosti 
4
 Metodika: Kdo je politik ZM a MA21? [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: 

http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-list/otazka/kdo-je-politik-zm-a-ma21 
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2.3 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. 

 

3 ZHODNOCENÍ AKTIVIT ROKU 2012 

3.1 Kampaň Den Země – „Chceme čisté město“ 

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

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

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

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

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

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

 

V roce 2012 měl proběhnout čtvrtý ročník výše uvedené akce, ale vzhledem k personálním 

změnám na pozici koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 se již akci 

nepodařilo zrealizovat. Akce je však zařazena do Plánu zlepšování PZM a MA21 2013. 

Ačkoliv se kampaň v roce 2012 neuskutečnila, město odstartovalo pilotní projekt k likvidaci 

bioodpadu. Projekt se velmi osvědčil a vzhledem k velkému zájmu o likvidaci bioodpadu, 

budou bionádoby, které umožňují realizaci odděleného sběru biologicky rozložitelného 

odpadu, přistaveny i v roce 2013.  

Co patří do bionádob? 

- Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a parků 

- Zbytky z ovoce a zeleniny 

- Slupky z citrusových plodů 

- Zbytky chleba, pečiva a obilnin 

- Skořápky od vajec a ořechů 

- Sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky 

- Piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál včetně drobných ořezů z větví 

- Uschlé květiny 

- Rostlinné zbytky z domácností 

   

3.2 Fórum Zdravého města Karlovy Vary 

V březnu 2012 se mělo uskutečnit druhé veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 

k celkovému rozvoji města. Vzhledem k již zmíněným změnám na pozici koordinátora, bylo 

konání Fóra Zdravého města Karlovy Vary přeloženo na září 2012.  

 



 

 

9 

 

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 tohoto ročníku bylo studentské fórum, kdy 

k jednomu stolu zasedli žáci ze Základní školy Truhlářská, a zapojili se tak do hledání 

nejpalčivějších problémů ve městě. Účast žáků na Fóru Zdravého města byla rovněž 

impulsem pro vytvoření Studentského parlamentu v Karlových Varech. 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. 

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

z 1. Mateřské školy Karlovy Vary. I přes relativně nižší účast občanů se druhé Fórum 

Zdravého města Karlovy Vary velmi vydařilo. 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. Zatímco v roce 2011 se 

Fóra Zdravého města Karlovy Vary zúčastnilo 110 občanů, v roce 2012 jich bylo jen 60. 

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.  

 

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

ověřeny závěrečnou anketou „10 problémů našeho města“, v rámci které měli možnost 

vyslovit svůj názor týkající se rozvoje města, co v Karlových Varech chybí, co by se mělo 

změnit, upravit či zajistit, aby občané byli spokojeni s místem, kde žijí a které je jejich 

domovem. Sběr podnětů probíhal do 12. listopadu 2012 prostřednictvím anketního lístku, 

který byl k dispozici na informačním pultu magistrátu města, v Infocentru Dolní nádraží, v 

elektronické podobě potom na webových stránkách města Karlovy Vary a v neposlední řadě 

byl také součástí Karlovarských radničních listů. Následně byly problémy zapracovány do 

konečného znění komunitního Plánu zdraví a kvality života a předloženy k projednání Radě 

města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 
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Výsledky definovaných problémů po ověření anketou 

Pořadí Problém Počet hlasů 

1. Snížit ceny jízdného v MHD 124 

2. Řešit problematiku bezdomovců 103 

3. Omezit hazard (herny) – Rybáře, Stará Role 97 

4. Podpořit volnočasové aktivity pro mládež (plochy, program) 86 

5. Zajistit finance na opravu škol. budov (Školní, Truhl., Tuhn.) 79 

6. Udržet hřiště v ZŠ Truhlářská a zkultivovat okolí 68 

7. Vybudovat chodník Růžový Vrch – Sedlec 62 

8. Vybudovat centrum ve Staré Roli (sport, kultura) 56 

9. Zachovat veřejné městské lázně (relaxace, regenerace) 52 

10. Zvýšit bezpečnost v parku mezi MMKV II. a Horním 

nádražím 

51 

11. Preferovat zeleň před výstavbou 47 

12. Podpořit vysoké školství  43 

13. Zajistit bezproblémové soužití s občany na ubytovnách 26 

14. Osadit orientační tabuli při příjezdu do města (pro turisty)  22 

15. Snížit ceny bazénu pro seniory (příspěvek), Alžbětiny lázně  16 

16. Kontrolovat kvalitu zeleně u panelových domů 10 

17. Vytvořit prostor pro společenská sdružení   9 

 

 

3.3 Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 

Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní „Evropský 

týden mobility a Evropský den bez aut“. Letošní ročník nesl název „Pohyb správným 

směrem“. Město připravilo ve spolupráci se svými partnery aktivity nejen pro děti 

z mateřských a základních škol, ale také pro širokou veřejnost. Kampaň odstartovala akce 

s názvem „Hýbeme se správným směrem“, kdy COUNTRY LADIES v neděli 16. září 2012 

předvedly na Rolavě taneční vystoupení v rytmu country. Následně se účastníci akce naladili 

na ZUMBA vlnu pod vedením Lucie Mercové z Carpe diem. Cílem akce bylo ukázat, že 

pohyb je možný v každém věku. 
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V pondělí 17. září 2012 podpořila kampaň Městská policie Karlovy Vary s dopravně 

výchovnou akcí „Bezpečně na kole“. Žáci Základní školy, mateřské školy a praktické školy 

K. Vary si tak připomněli pravidla bezpečné jízdy na kole, která následně využili v praxi při 

projížďce na dopravním hřišti. Každý cyklista si odnesl malou odměnu a osvěžil si pravidla o 

bezpečném pohybu v silničním provozu.  

 

Již tradičně se do kampaně zapojila Věra Bartůňková s „Lesní pedagogikou“. Ve dnech 17., 

19. a 20. září 2012 se tak děti z mateřských škol mohly zábavnou a interaktivní formou 

seznámit s lesním prostředím. Akce byla složena z aktivit pohybových a klidných. Děti 

získaly povědomí o využití stromů v průmyslu, o růstu stromů, hledaly barvy a jejich tóny na 
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přírodninách, zdolávaly přírodní terén i poslepu, řešily hádanky. I přes nepřízeň počasí byly 

děti nadšené a odnesly si spoustu poznatků získaných netradičním a aktivním učením.  

 

V úterý 18. září 2012 uspořádalo občanské sdružení Kozodoj akci „Zelenou stezkou  

na KOZODOJ“. Děti z mateřských škol se tak pěšky vydaly na ekologickou farmu, kde  

na ně čekala interaktivní prohlídka, seznámení se s přírodou a hospodářskými zvířaty.  

 

 

Středa 19. září byla plná sportovního nadšení a touhy po vítězství. Žáci čtvrtých a pátých 

ročníků ze Základní školy Konečná a Základní školy Krušnohorská se utkali ve sportovním 

klání na Rolavě, které pro ně připravilo město ve spolupráci s občanským sdružením 

SPORTGEN. Soutěžilo se nejen v inline štafetě a běhu, ale také ve skákání v pytli. Vítězové 

si odnesli drobné ceny, ale ani poražení nezůstali zkrátka.  

 

Ve čtvrtek 20. září 2012 si žáci Základní školy J. A. Komenského mohli prohlédnout zákulisí 

Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s., který 

pro ně připravil exkurzi. Od 14:00 hod. se děti 

z mateřské školy zúčastnily prohlídky hasičské 

zbrojnice a techniky, kterou pro ně připravil 

Sbor dobrovolných hasičů města Karlovy Vary 

v Tašovicích. Vedoucí Ekocentra Společnosti 

pro trvale udržitelný život v Karlových Varech 

zrealizovala pro mateřinky každoroční 

malování na trička s tématikou „Pohyb 

správným směrem očima dětí“. 
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V pátek 21. září se uskutečnila akce 

„Chodíme pěšky“, kterou připravilo 

město ve spolupráci se studenty 4. 

ročníku Obchodní akademie Karlovy 

Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary. 

Studenti připravili pro žáky základních 

škol naučnou stezku, na které plnili úkoly 

z různých oblastí (přírodovědné, 

společenské, sportovní). Nejlepší skupina 

pak získala drobné ceny. Odměnou pro 

všechny žáky byla návštěva lanového 

parku na Sv. Linhartu, kde byla celá akce 

ukončena. Úspěch akce byl patrný nejen 

z nadšení žáků, ale také ze zápalu žáků 

pokořit i ty nejnáročnější překážky. Velké poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy Vary, 

které nám lanové centrum poskytly zdarma i se zkušenými instruktory, díky kterým žáci 

bezpečně absolvovali veškeré překážky, které na ně lanový park nastražil.  
 
 

 

Vyvrcholením celého sportovního týdne byl Evropský den bez aut, který 

v letošním roce připadl na sobotu 22. září 2012. Veřejnost měla možnost 

zabruslit si na uzavřené části Drahomířina a Mattoniho nábřeží, naučit se 

základy na inline bruslích pod vedením 

zkušených instruktorů z občanského 

sdružení SPORTGEN či se podívat na 

freestyle slalom. Aktivnější účastníci se 

nebáli zapojit se do soutěžního klání 

v inline štafetě. Ti, kteří vydrželi až do 

konce, se mohli zúčastnit hromadné 

projížďky na uzavřené komunikaci. Akce 

se konala pod záštitou primátora 

Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra 

Kulhánka. Kampaň již tradičně podpořil 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., a to 

bezplatnou městskou hromadnou dopravou 

po celý den.  
 
3.3 Kampaň Dny zdraví 14. – 17. října 202 

Statutární město Karlovy Vary se i letos připojilo ke kampani „Dny zdraví“, která je zaměřená 

především na podporu zdravého životního stylu a která proběhla v termínu. Do letošního 

ročníku se zapojily všechny věkové kategorie. Akci odstartovaly EKOHRY, kterých se 

zúčastnily děti z mateřských a základních škol. Ve středu 10. října 2012 se do kampaně 

zapojili i ti nejmenší. Celá Mateřská školka E. Destinové po tento den zdravě mlsala. Již od 

rána probíhaly velkolepé přípravy. Chystaly se ovocné talíře, saláty, špízy, vytvářely se 

obrazy z ovoce a dokonce si děti vyzkoušely výrobu ovocného moštu, pro který si nasbíraly 

jablíčka. Malé kuchařky a malí kuchaři se svého úkolu zhostili skutečně na výbornou a 

nakonec i ti, kteří ovoci příliš neholdují, podlehli vůni čerstvého ovoce.   
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V pátek 12. října 2012 si žáci Základní školy Dukelských hrdinů vyslechli přednášku na téma 

Regionální potravina, kterou pro ně připravil 

Ing. Vít Venhoda z Odboru životního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Žáci se dozvěděli 

základní informace o zdravém životním 

stylu, Regionální potravině Karlovarského 

kraje, zejména proč je potřebné podporovat 

regionální potraviny a proč se také 

organizuje soutěž Regionální potravina. 

V úterý 16. října 2012 se připojili studenti 

Obchodní akademie v Karlových Varech, 

kteří pod vedením PaedDr. Jany Chyškové 

připravili pro studenty z jiných středních 

škol vědomostní klání. Studenti druhého 

ročníku přednášeli svým kolegům na téma 

„Dokážou potraviny léčit?“, „Podvody 

kolem potravin“ a „Obezita“. Další dvě 

prezentace připravili studenti z Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech, a to 

na téma „Diabetes“ a „Metylalkohol“, který 

byl aktuálním tématem podzimních měsíců 

roku 2012. Všechny prezentace byly 

skutečně povedené a přednášející působili 

v rolích lektorů velmi profesionálně. 

Z prezentací byly vytvořeny kvízové otázky, 

na které následně odpovídali ostatní 

studenti. Ti nejlepší získali drobné ceny. Tato akce probíhala po celý den a do soutěže se 

zapojili i studenti ze Střední pedagogické školy a třída Obchodní akademie Karlovy Vary.  

Vyvrcholením kampaně byl „Den pro zdraví nejen pro diabetiky“, který pro veřejnost 

připravil Svaz diabetiků ČR, Územní organizace K. Vary. Akce se konala pod záštitou 

Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje v Alžbětiných lázních. Občané si ve 

čtvrtek 18. října 2012 mohli nechat změřit glykémii v krvi, krevní tlak, cholesterol, BMI či 

využít odborných konzultací. Na programu byly také ukázky zdravého vaření s doplňkovým 

prodejem a přednášky na téma zdravého životního stylu a pohybu, které vedli Ing. Petr 
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Havlíček, Martin Šťastný, Petra Brunclíková, DiS., a MUDr. Kateřina Cajthamlová. Od 16:00 

proběhlo představení nové knihy MUDr. Cajthamlové a následně autogramiáda. 

 

3.4 Veřejná projednání – kulaté stoly k problematickým oblastem rozvoje města 

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

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

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

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

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

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

věcech veřejných s občany, a proto i v roce 2012 proběhla série diskusních fór.  

 

První sérii diskusních fór odstartovalo setkání s obyvateli Staré Role a Počeren dne 30. 5. 2012 

v Lidovém domě ve Staré Roli, v rámci kterého proběhlo veřejné projednání Integrovaného plánu 

rozvoje města v Integrovaném operačním programu. Ve středu 20. 6. 2012 se uskutečnilo další 

diskusní fórum pro městskou část Bohatice v budově Vysoké školy manažerské informatiky a 

ekonomie. Obyvatelé Bohatic zaznamenali zlepšení činnosti městské policie, vyjádřili spojenost 

s novým mostem a opravenými komunikacemi. Poslední setkání v rámci první série proběhlo dne 

27. 6. 2012 v budově Základní školy J. A. Komenského pro občany Drahovic a Olšových Vrat.    

 

Občanům byl připomenut smysl a význam Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, „TOP 10“ 

problémů jak města Karlovy Vary, tak hlavně jednotlivých městských částí, které byly výstupem 

diskusních fór v roce 2010 a I. Fóra Zdravého města Karlovy Vary v roce 2011. Následně byla 

otevřena volná diskuze s možností prodiskutovat jednotlivé názory obyvatel přímo s přítomnými 

zástupci města Karlovy Vary. K dispozici byli také zástupci Dopravní podniku Karlovy Vary, a.s., 

ředitel Správy lázeňských parků či zástupci Městské policie Karlovy Vary.   

 

Druhá série diskusních fór odstartovala v měsíci říjnu, a to 10. 10. 2012 v zasedací místnosti 

Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 pro obyvatele Tuhnic, centra a lázeňské části. 

Zájem o diskusi s vedením města byl skutečně obrovský. Diskusního fóra se zúčastnilo více 

než 70 občanů a zasedací místnost doslova praskala ve švech. O týden později 17. 10. 2012j 

se konalo fórum pro Rybáře v Galerii Duhová paleta. Dne 24. 10. 2012 zavítalo vedení města 

na Základní školu 1. máje ve Dvorech, aby vyslechlo připomínky a zodpovědělo dotazy 

obyvatel Tašovic, Doubí, Dvorů a Cihelen. Poslední fórum druhé série se konalo v Hostinci a 

pensionu U Kaštanů v Rosnici dne 31. 10. 2012 pro městskou část Rosnice, Čankov a Sedlec.  

 

Vedení města si zaznamenalo veškeré podněty od občanů a bude se jimi dále zabývat. 

Veškeré diskutované problémy s reakcemi vedení jsou uveřejněny na webových stránkách 
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města. Diskusní fóra budou probíhat i v roce 2013, kde mohou občané města zhodnotit, zda 

město skutečně koná a zabývá se problémy, které trápí občany města.  

 

3.5 Primátorský den 

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

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

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

jakéhokoliv domlouvání termínu apod. Součástí primátorského dne je bezplatné dobrovolné 

právní poradenství. Tato forma poskytování právních služeb zvyšuje dostupnost právního 

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

problematické právní pomoc získat. Poradenství je poskytováno v oblastech práva 

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

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

Statutárního města Karlovy Vary. 

 

3.6 Studentský parlament 

V roce 2012 Statutární město Karlovy Vary podniklo první kroky pro zahájení činnosti 

Studentského parlamentu. Byly osloveny základní a střední školy v Karlových Varech za 

účelem navázání spolupráce s vedením města. Cílem je zapojit žáky a studenty do 

rozhodování o dalším rozvoji města a umožnit jim prosazovat jejich zájmy a názory. Vedení 

města považuje za nesmírně důležité naslouchat mladé generaci a vést ji k odpovědnosti a 

aktivnímu přístupu ke správě věcí veřejných. O účast ve Studentském parlamentu projevilo 

zájem šest základních škol a tři střední školy. Studentský parlament zahájí svou činnost od 

ledna 2013. 
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4 FINANČNÍ ROZBOR AKTIVIT 

 

Evropský týden mobility  51.350,00 Kč 

Zumba na Rolavě 2 000,00 Kč 

Pohyb správným směrem očima dětí 5 000,00 Kč 

Zelenou stezkou na Kozodoj 5 000,00 Kč 

Inline štafeta, inline odpoledne 20 000,00 Kč 

Publicita 2 448,00 Kč 

Odměny pro účastníky 8 902,00 Kč 

Ozvučení sportovních akcí 8 000,00 Kč 

Dny zdraví 8 828,00 Kč 

Odměny pro účastníky 8 828,00 Kč 

Fórum Zdravého města Karlovy Vary 27 328,80 Kč 

Publicita 2692,80 Kč 

Ozvučení 4 000,00 Kč 

Moderování 4 000,00 Kč 

Občerstvení 12 600,00 Kč 

Tisk anketních lístků 3 895,00 Kč 

Vybavení pro fórum 141,00 Kč 

Diskusní fóra 66 063,40 Kč 

Publicita 3331,40 Kč 

Ozvučení 28 000,00 Kč 

Občerstvení 33 732,00 Kč 

Pronájem prostor 1 000,00 Kč 

Členský poplatek NSZM ČR: 96 128,60 Kč 

CELKEM PZM a MA21: 249 699,80 Kč 
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5 SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

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

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

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

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

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

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

bez partnerů vůbec možné ve větším rozsahu realizovat. 

 

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

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

 

Partneři Zdravého města Karlovy Vary: 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Farma Kozodoj, o.s. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – Tašovice 

Karlovarský kraj 

Lázeňské lesy Karlovy Vary 

Mateřské centrum Karlovy Vary 

Městská policie Karlovy Vary 

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

Sportgen, o.s. 

Správa lázeňských parků 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, Krušnohorská 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 
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6 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PZM A MA 21 K. VARY 2013 

 

Čtvrtý ročník akce „Chceme čisté město“ v rámci kampaně „Den Země“ 

Termín:   duben 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, PS PZM a MA21,  

partneři 

 

Třetí veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 k celkovému rozvoji města „Fórum 

Zdravého města“ 

Termín:   1. pololetí 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, příslušné odbory  

MMKV 

 

Šestý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín:   16. – 22. září 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, PS PZM a MA21,  

partneři 

 

Pátý ročník kampaně „Dny zdraví“ 

Termín:   říjen 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, PS PZM a MA21,  

partneři 

 

Veřejná projednání – kulaté stoly k problematickým oblastem rozvoje města Karlovy 

Vary 

Termín:   v průběhu roku 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, příslušné odbory  

MMKV, vnější partneři 

 

Vznik Studentského parlamentu 

Termín:   v průběhu roku 2013 

Odpovědnost:   koordinátor PZM a MA21, základní a střední školy 

 

 

Udržení kategorie „C“ MA21 dle sady kritérií MA21 

 

Vzdělávání koordinátora prostřednictvím NSZM 

Termín:   v průběhu roku 2013 

Odpovědnost:   koordinátor PZM a MA21, tajemník MMKV 

 

Proškolení vedení v místní Agendě 21 

Termín:   1. čtvrtletí 2013 

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM, Národní síť Zdravých  

měst ČR 

 

 


