
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KARLOVY VARY 

24. ZÁŘÍ 2013 

 

 

 



Fórum Zdravého města Karlovy Vary 2013 

Dne 24. září 2013 proběhlo v Alžbětiných lázních již třetí veřejné projednání rozvoje 

města. Ještě před zahájením samotné diskuse si občané mohli prohlédnout Alžbětiny lázně 

nebo si nechat změřit krevní tlak či cukr. Akce se zúčastnil ředitel Národní sítě Zdravých 

měst, vedení města, ale především široká veřejnost. Občané usedli k pěti 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. 

Součástí bylo opět studentské fórum, které bylo zastoupeno žáky ze Základní školy 

Truhlářská.  

Občané u jednotlivých stolů diskutovali se zástupci radnice a měli možnost doplnit a 

navrhnout další problematické oblasti, které ještě součástí návrhu Plánu zdraví a kvality 

života nebyly. Každý stůl následně vybral na základě konsenzu tři nejproblematičtější oblasti 

rozvoje města. Následně každý účastník rozdělil své dva hlasy tématům, která považoval dle 

svého názoru za ty, jež vyžadují prioritní řešení. 

 Definované problémy Statutárního města Karlovy Vary  

Pořadí Definovaný problém 
Počet 
hlasů 

1. Rekonstrukce Horního nádraží 26 
2. Basketbalové hřiště (Janáčkova ulice) 16 
3. Čistota ve městě (zastávky, dětská hřiště, ulice) 14 
4. Prostředí u tržnice 8 

5. – 9. Neuvážené kácení stromů 5 
5. – 9. Možnosti zaměstnání a bydlení pro absolventy VŠ 5 
5. – 9. Boj s vandalismem, podchody u Dolního nádraží (okrajové části města) 5 
5. – 9. Investice ze SKI-SPRINT do Lázní V 5 
5. – 9. Dolní a autobusové nádraží (WC, kouření), úprava terminálu 5 

10. – 12. Zdravý životní styl (automaty ve školách, nezdravé kouření mezi 
mládeží) 

3 

10. – 12. Kriminalita (pocit nebezpečí), ubytovna (Dolní nádraží), garáže 3 
10. – 12. Dostavba cyklostezky do Kyselky a Svatošských skal 3 
13. – 15. Nevhodné umístění reklamních fólií (MHD) 2 
13. – 15. Nebezpečná jízda cyklistů po chodnících 2 
13. – 15. Veřejný pořádek (ubytovna, kolonáda) 2 
16. – 17. Zabudovaní laviček napevno (na třídě TGM) 1 
16. – 17. Životní prostředí (nedělat nepořádek – žvýkačky, cigarety) 1 

18. Karlovarská krajská nemocnice 0 

 

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. 

Letošní ročník Fóra Zdravého města Karlovy Vary se velmi vydařil. Občané vyjádřili 

spokojenost s organizací a průběhem akce, příjemnou atmosférou a ochotou přítomných 

zástupců odpovídat na dotazy.  


