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Výsledky Fóra Zdravého města ověřené anketou 

Účastníci Fóra Zdravého města Karlovy Vary 2014, které proběhlo v dubnu letošního roku v 

Lidovém domě ve Staré Roli, pojmenovali nejpalčivější problémy města. Celkem bylo 

definováno TOP 10 problémů, jejichž vyřešení vidí občané jako základní předpoklad pro 

zvýšení kvality života ve městě.  

Následně byly problémy formulované na veřejném projednání ověřeny anketou, která byla v 

období od 30. dubna do 14. května distribuována mezi široký okruh adresátů, a to 

prostřednictvím Karlovarských radničních listů, Infocentra Karlovy Vary, webových stránek 

Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek Zdravého města Karlovy Vary. Do 

ankety se zapojilo celkem 91 respondentů. 

Výsledky ankety potvrdily výběr 7 z 10 TOP problémů vzešlých z veřejného projednání. 

Statutární město Karlovy Vary tak získalo tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů 

formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. 

Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak 

respondenti v rámci otevřené ankety je následující (problémy jsou řazeny abecedně): 

 Dopravní spojení s Prahou 

 Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě 

 Parkování – doprava v klidu 

 Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí lidé, vysokoškoláci a 

prácechtiví 

 Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory 

 Práce pro vysokoškoláky a dělníky 

 Státní univerzita v Karlových Varech  

Těchto sedm problémů bude následně zapracováno do konečného znění komunitního Plánu 

zdraví a kvality života. Výsledky řešení jednotlivých problémů budou vyhodnoceny na příštím 

veřejném projednání v roce 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy 

Vary po ověření anketou 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 

hlasů 

1. Dopravní spojení s Prahou 19 

2. – 4. České nápisy na obchodech 16 

2. – 4. Podmínky pro to, aby v Karlových Varech zůstávali mladí lidé, 

vysokoškoláci a prácechtiví 

16 

2 - 4. Politika zaměstnanosti – přitáhnout investory 16 

5.  Problematika heren 11 

6. Posílit MHD - přeplněné autobusy, návaznost přestupů 10 

7.  Omezit dopravu v lázeňském území, cyklodoprava ve městě 9 

8. – 9. Práce pro vysokoškoláky a dělníky 8 

8. - 9. Státní univerzita v Karlových Varech 8 

10.  Parkování - doprava v klidu 7 

11. – 12. Kvalitní architektura a urbanismus 6 

11. - 12. Zachování tradic při prodeji objektů 6 

13.  Ruské názvy ulic 5 

14.  Karlovy Vary v UNESCO 4 

15. Podpora handicapovaných a jejich začlenění do života 1 

16.  Posílit ochranu a ekonomiku - využití přírodních léčivých zdrojů 0 

 


