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MÍSTNÍ AGENDA 21 

 

 

1.1 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 Riu de Janeiro. V roce 2002 proběhl navazující 

summit Rio+10 v Johannesburgu.  

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. 

 

Vysvětlení pojmů: 

 Agenda 21 - dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Riu 

de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století, ukazuje 

cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, 

které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj. 

 Místní Agenda 21 (MA21) - nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na 

místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci 

nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených 

poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 

všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy 

ostatních bytostí v prostoru a čase. 

 Místní - odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region. 

 Agenda - slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je 

třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. 

 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším 

časovém horizontu. 

 Udržitelný rozvoj - nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který 

uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací 

naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 

1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a 

přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také v rovnováze 

mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i 

přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a 

přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí). 
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1.1.1 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“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší), 

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.  

 

K 1. 1. 2010 došlo k aktualizaci sady kritérií MA21 tak, aby lépe vyhovovaly rozdílným 

typům municipalit. Nejzávažnější změnou bylo rozdělení registrovaných subjektů do šesti 

skupin dle typu. K 1. 1. 2013 došlo k přeřazení MAS z typu ostatní do samostatného typu 

místní akční skupina, která může v rámci procesu MA21 soutěžit o získání kategorií. 

 

 

Sady Kritérií MA21  

 

 Malá obec - Ve smyslu platných kritérií pro MA21 se jako malé obce mohou 

registrovat obce s počtem obyvatel do 2000. Obce s hraničním počtem obyvatel (těsně 

nad 2000) mohou své zařazení konzultovat se zástupci PS MA21. 

  

 Obec -  je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Statutární města i jednotlivé městské obvody se mohou registrovat také jako Obec. 

  

 Mikroregion - sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým 

rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného 

orgánu nebo ze zákona. 

  

 Kraj - vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní 

korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků. 

 

 MAS - Místní akční skupina - právnická osoba, založená na principech místního 

partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství 

občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, 

svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, 

zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů 

pro svůj region. 

  

 Ostatní - spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, 

které chtějí být registrované v databázi MA21. Tyto organizace zůstávají v MA21 

zařazeni pouze v kategorii "Zájemci". 
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Členění Kritérií 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) 

 

 

1.1.2 Databáze MA21 – nástroj pro evidenci MA21 

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

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

rozvoj. Databáze MA21 představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR a je 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.1  

 

          

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

 

http://www.cenia.cz/
http://www.cenia.cz/
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1 MÍSTNÍ AGENDA 21 MĚSTA KARLOVY VARY 

 

 

1.1 Místní Agenda 21 města Karlovy Vary 

Klíčovým pracovníkem úřadu v oblasti místní Agendy 21 (MA21) je koordinátor MA21. 

Znalosti, dovednosti a aktivita koordinátora značně určují a ovlivňují úspěšnost MA21 ve 

městě. Koordinátor procesy MA21 komplexně sleduje, vyhodnocuje a přináší potřebné 

podněty a inovace. Podmínkou kvalitní práce koordinátora 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.  

 

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.2 

 

Politik místní Agendy 21 (MA21) zastřešuje základní procesy v rámci MA21 navenek. Je 

doporučeno, aby byl členem politického vedení města. Aktivní spolupráce politika je 

nezbytnou podmínkou úspěšného fungování MA21. Je doporučeno zapojit politika MA21 do 

činnosti pracovní skupiny MA21 (jako jejího předsedu), zapojit jej do realizace kampaní a 

akcí pro veřejnost, spolupracovat s ním při realizaci Fóra města atp.3 

 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2014 schválilo ukončení členství 

Statutárního města Karlovy Vary v asociaci Národní síť Zdravých měst, jejíž hlavní úlohou je 

učit samosprávy zapojovat veřejnost do rozhodování, a zajistit tak zodpovědné naplňování 

principů udržitelného rozvoje.  Po několika letech zkušeností a účasti v NSZM se ukázalo, že 

metodické vedení NSZM je vhodné pro menší obce, které s těmito přístupy nemají velké 

zkušenosti. Po říjnových volbách Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém zasedání dne 

11. 12. 2018 pověřilo  náměstka primátorky města, Mgr. Tomáše Trtka, zástupcem města 

(politikem - garantem) pro místní Agendu 21 Karlovy Vary. 

 

Statutární město Karlovy Vary má dlouhodobě dobré zkušenosti s aktivním zapojováním 

občanů do veřejného života. Kromě tzv. velkého diskusního fóra realizuje město každoročně 

                                                 
2 Metodika: Jaké má koordinátor ZM a MA21 odpovědnosti? [online]. Dostupné z: 

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

list/otazka/kdo-je-politik-zm-a-ma21 
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sérii diskusních fór s občany v jednotlivých městských částech, ve spolupráci s místními 

školami založilo „Studentský parlament“, který je osvědčenou platformou pro vzájemnou 

výměnu informací mezi vedením města a cílovou skupinou z řad dětí a mládeže, a tradičně se 

připojuje k vybraným kampaním na podporu zdravého životního stylu (Dny zdraví, Evropský 

týden mobility apod.). Ve všech těchto zmíněných aktivitách město pokračuje.  

 

Veškeré výše jmenované aktivity jsou však součástí MA21 a s tím i souvisejících povinností -  

proškolení koordinátora, zapojování veřejnosti v rámci aktivit pořádaných městem (Velké 

fórum, diskusní fóra městských částí, Evropský týden mobility a další) apod., které se řeší 

prostřednictvím agentury Cenia (česká informační agentura životního prostředí), bez ohledu 

na členství v NSZM. MA21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na 

místní úrovni, 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. Udržitelný 

rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Ke sledování stavu MA21 v ČR, porovnávání s ostatními i 

k inspiraci k dalším krokům a aktivitám slouží oficiální Databáze MA21 v ČR, kterou 

spravuje Cenia. Statutární město Karlovy Vary se i nadále hlásí k principům místní Agendy 

21.  

 

 

2.2 Pracovní skupina MA21 

Do pracovní skupiny města 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 jako oficiální pracovní skupina Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 se od roku 2008 scházela jedenkrát měsíčně a z každého setkání byl 

pořizován zápis obsahující informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování 

očekávaných výsledků včetně posouzení do jaké míry vedly dosažené výsledky k účelu 

projektu. Současně s ukončením členství v NSZM v roce 2014 došlo k přejmenování pracovní 

skupiny PZM a MA21 na Pracovní skupinu místní Agendy 21. 

V roce 2019 se členové Pracovní skupiny místní Agendy 21 města Karlovy Vary sešli celkem 

čtyřikrát. Na společných setkáních probíhala především příprava akcí, které v roce 2019 

proběhly – Fórum města Karlovy Vary, Dny bez úrazů, Den Země, Evropský týden mobility a 

Evropský den bez aut, Dny pro zdraví, Studentský parlament a diskusní fóra jednotlivých 

městských částí. 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.).  

Seznam členů Pracovní skupiny MA21 naleznete na https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-

magistratu.  

 

 

 

2.3 Plán zlepšování MA21 

Akční plán místní Agendy 21 Karlovy Vary na rok 2020, jehož realizace byla předložena ke 

schválení Radě města Karlovy Vary dne 18. 2. 2020, 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 

https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu
https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu


 

8 

 

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. Akční plán zlepšování 

místní Agendy 21 Karlovy Vary samozřejmě koresponduje s kritérii místní Agendy 21 pro 

statutární města. 

 

 

2.4 Prezentace činností a výstupů MA21 

Přehled prezentace činností a výstupů MA21 naleznete na webových stránkách Magistrátu 

města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/mistni-agenda-21), dále na webových stránkách 

KV°projekty.eu (http://kvprojekty.eu/mistni-agenda-21) a také na facebooku „Místní agenda 

21 Karlovy Vary“ (https://www.facebook.com/Místní-Agenda-21-Karlovy-Vary-

165115690232943/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mmkv.cz/cs/mistni-agenda-21
http://kvprojekty.eu/mistni-agenda-21
https://www.facebook.com/Místní-Agenda-21-Karlovy-Vary-165115690232943/
https://www.facebook.com/Místní-Agenda-21-Karlovy-Vary-165115690232943/
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2 ZHODNOCENÍ AKTIVIT ROKU 2019 

 

3.1 Kampaň Den Země – „Chceme čisté město“ 

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se svými partnery připravilo v letošním roce 

desátý ročník světové kampaně "Den Země“, která vrcholí každoročně 22. dubna. V termínu 

12. - 30. dubna 2019 připravilo město program pro děti z mateřských, základních a středních 

škol. 

 

 

SBĚRNÝ DVŮR Žižkova ul. 

V rámci kampaně "Den Země" navštívili žáci 7. A ze ZŠ Konečná sběrný dvůr v ul. Žižkova 

ve Staré Roli. Donesli vyřazené elektrospotřebiče, které správně zařadili a poslechli si 

informace nejen o třídění odpadu od p. Hoffmanové ze Správy lázeňských parků, ale i o 

kompostárně. Dozvěděli se, že existují kontejnery na jedlé oleje, které jsou novinkou pro 

občany Karlových Varů, a že pro občany s trvalým pobytem v K. Varech je sběrný dvůr 

zdarma, až na vývoz sutě, která je zpoplatněna. Počasí bylo mrazivé, ale žáci vydrželi a se 

zájmem diskutovali na dané téma.  

 

 

                
       
   
 
ÚTULEK PRO PSY KARLOVY VARY 

Každý rok se do kampaně zapojuje i útulek pro psy. Pan Čermák, který má na starost chod 

karlovarského útulku, seznamuje studenty s jeho provozem, financováním, ale i s aktuálními 

příběhy pejsků a s podmínkami adopce zvířat z útulku. Na závěr je vždy prostor k diskusi na 

dané téma, což studenti vždy rádi využijí.  

 

 
EKOFARMA KOZODOJ 

Každoročně se do kampaně zapojuje Ekofarma Kozodoj, která připravila program pro děti 

z MŠ a ZŠ. V letošním roce se programu zúčastnilo cca 120 dětí z MŠ Mozartova, ZŠ 

Vančurova a ZŠ Wlaštovka. Děti cestou na ekofarmu sbíraly odpadky a povídaly si o tom, co 

všechno do přírody nepatří. V cíli jim byla odměnou prohlídka farmy a povídání si o 

aktuálním tématu. Všichni zúčastnění si užili krásné dopoledne s odměnou.  
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LESNÍ PEDAGOGIKA 

Lesní pedagogika patří mezi velice oblíbené aktivity v rámci kampaně „Den Země“. 

V letošním roce měli štěstí žáci ZŠ Vančurova a SZŠ a VOŠZ. Pěší výlet lesem k Lanovému 

centru Sv. Linhart strávili sběrem odpadků a v cíli je již vyhlížela Ing. Adamcová s kolegyní 

z Lázeňských lesů, které pro ně měly připraveny hádanky, soutěže a otázky týkající se 

přírody. Program lesní pedagogiky je velice zábavná a naučná forma seznámení se s přírodou. 

V letošním roce byl velmi vydařený a pečlivě připravený, žáci neměli šanci se nudit.  

 

 

               
 

 

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART 

Tak jako v loňském roce byla letošní návštěva lanového centra pro žáky domluvena až na 

květnový termín.  

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění programu pro děti v rámci této kampaně.  

 

Součástí kampaně „DEN ZEMĚ“ je fotografická soutěž „Chceme čisté město“. Statutární 

město Karlovy Vary vyzvalo mateřské, základní a střední školy a nepodnikající právnické 

osoby ke spolupráci na úklidu města. V termínu od 1. do 30. dubna 2019 se uklízelo v celém 

městě. Odbor technický tradičně zájemcům poskytl úklidové prostředky a zajistil následný 

svoz odpadu. Do 13. května měli všichni účastníci odevzdat své prezentace. Následně 

hodnotící komise, schválená Radou města Karlovy Vary dne 26. 2. 2019, vybírala nejlepší 

prezentace ve čtyřech vyhlášených kategoriích, přičemž vítězové prvních tří míst v každé 

kategorii získávají finanční dary. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 18 účastníků, ale 

jen 13 z nich splnilo požadované podmínky. V kategoriích č. 1 (mateřské školy) a 2 (základní 

školy) byly uděleny finanční výhry u 1. až 3. místa, v kategoriích č. 3. (střední školy) a 4. 

(nepodnikající právnické osoby) byly uděleny finanční výhry pouze u 1. a 2. místa. 
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Vítězové jednotlivých kategorií byli pozváni v úterý 11. června 2019 do zasedací místnosti v 

5. patře Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21), kde jim byly předány radním 

města Karlovy Vary, panem Martinem Duškem, symbolické šeky. 

 

 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

 

Kategorie 1- mateřské školy: 

1. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Mládežnická, 360 05 Karlovy Vary 

 

2. místo: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, odloučené 

pracoviště MŠ Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary 

 

3. místo: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště MŠ Fibichova 5, 360 17 Karlovy Vary  

 

    

     

Kategorie 2 - základní školy: 

1. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 

Karlovy Vary 

 

2. místo: Základní škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Truhlářská 19, 360 17 

Karlovy Vary  

 

3. místo: Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace, Kollárova 

19, 360 09 Karlovy Vary 

 

Kategorie 3 - střední školy:  

1. místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 

1122/56, 360 01 Karlovy Vary 

 

2. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary  

 

  

 

Kategorie 4 - nepodnikající právnické osoby: 

1. místo: Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary 

 

2. místo: KLUB PATHFINDER, oddíl 13 pramenů, Plzeňská 49, Karlovy Vary 
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Výsledky fotografické soutěže byly zveřejněny prostřednictvím Karlovarských radničních 

listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek „Místní 

Agenda 21 Karlovy Vary“.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této kampaně a pomohli nám udělat naše město čistější a 

krásnější. 
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3.2 Fórum města Karlovy Vary 

 

Deváté Fórum města Karlovy Vary naformulovalo šestnáct témat, ze kterých občané budou 

vybírat „10P“ za pomoci ověřovací ankety. Fórum se konalo ve středu 10. dubna od 17.00 

hod. v sále Alžbětiných lázní a diskutovalo zde zhruba osm desítek účastníků. 

Náměstek Mgr. Tomáš Trtek, garant místní Agendy 21, seznámil účastníky s vypořádáním 

loňských „10P“, poté následovalo rozdělení účastníků do osmi tzv. hnízd a spolupráce 

s jasným cílem, vybrat šestnáct problémů k ověření. 

Lázeňství, chybějící vysoká škola, budoucí podoba Vřídelní kolonády a dopravní terminál, to 

jsou zásadní témata a problémy k řešení. Navržená témata byla prověřena hlasováním široké 

veřejnosti. Anketa, ze které vzešlo 10P, tedy žebříček největších problémů Karlových Varů, 

byla otevřena na internetových stránkách magistrátu města, hlasovat bylo možné také 

prostřednictvím anketních lístků, které byly dostupné na infopultu úřadu v Moskevské ulici, 

v pobočce Infocentra města na třídě TGM a zájemci je také nalezli v květnovém vydání 

Karlovarských radničních listů. Anketa byla uzavřena 12. května 2019. 
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 Výsledky definovaných problémů Statutárního města Karlovy 

Vary 

 

Pořadí Definovaný problém Počet 

hlasů 

1. Lázeňství 14 

2. Vysoká škola v KV včetně ubytování 11 

3.-4. Budoucí podoba Vřídelní kolonády 10 

3.-4. Dopravní terminál 10 

5. Letní kino 9 

6. Kácení v lázeňských lesích 7 

7.-11. Hotel a bazén Thermal 6 

7.-11. Komunitní centra 6 

7.-11. Náplavka – nábřeží Ohře 6 

7.-11. Neudržované objekty + brownfieldy 6 

7.-11. Veřejná prostranství – odpočinkový prostor 6 

12.-.13. Chybějící náměstí 5 

12.-13. Veřejná bytová výstavba 5 

14. Prostory pro koncerty/tanec - nedostatek 4 

15. Infrastruktura pro UNESCO 2 

16. Občanské spolky 0 

 

Výstupy Fóra města Karlovy Vary  byly následně předloženy k ověření občanům města 

Karlovy Vary za pomoci ankety.  

Anketa probíhala v termínu od 24. 4. do 12. 5. Anketní lístek byl součástí Karlovarských 

radničních listů, byl zveřejněn na facebookové stránce „Místní Agenda 21 Karlovy Vary“, 

k vyzvednutí byl v Informačním centru Karlovy Vary a Magistrátu města Karlovy Vary a 

současně hlasování probíhalo elektronicky na webové stránce Magistrátu města Karlovy 

Vary.  Ankety se zúčastnilo celkem 419 respondentů, avšak 21 hlasů bylo neplatných. 

 

Výsledky ankety ověřily výběr desatera problémů (10P) vzešlých z veřejného projednání. 

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

formulovaných v rámci veřejného projednání a v rámci ankety, v obou případech se jedná 

vždy o problémy umístěné v první desítce. 

10P, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti 

v rámci otevřené ankety, je následující (problémy jsou řazeny dle důležitosti): 

1. Hotel a bazén Thermal 

2. Vysoká škola v KV včetně ubytování                                  

3. Budoucí podoba Vřídelní kolonády                     

4. – 5. Dopravní terminál                                              

4. – 5. Letní kino                                                                                                             

6. Náplavka – nábřeží Ohře                                                                        

7. Veřejná prostranství – odpočinkový prostor 

8. Neudržované objekty + brownfieldy 
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Fórum města Karlovy Vary 2019 & anketa Desatero problémů (10P) – průnik 

fórum/anketa 

(řazeno abecedně) 

 

Desatero problémů města Karlovy 

Vary 

Hlasy  

z fóra 

Hlasy  

z ankety 

Pořadí  

fórum/ 

anketa 

Ověřeno 

Budoucí podoba Vřídelní 

kolonády 

10 86 3.-4./3. ano 

Dopravní terminál 10 67 3.-4./5. ano 

Hotel a bazén Thermal 6 148 7.-11./1. ano 

Chybějící náměstí 5 30 12.-13./11. ne 

Infrastruktura pro UNESCO 2 15 15./14. ne 

Kácení v lázeňských lesích 7 29 6./12. ne 

Komunitní centra 6 9 7.-11./15. ne 

Lázeňství 14 23 1./13. ne 

Letní kino 9 68 5./4. ano 

Náplavka – nábřeží Ohře 6 51 7.-11./6. ano 

Neudržované objekty + 

brownfieldy 

6 40 7.-11./8. ano 

Občanské spolky 0 1 16./16. ne 

Prostory pro koncerty/tanec – 

nedostatek 

4 34 14./9.-10. ne 

Veřejná bytová výstavba 5 34 12.-13./9.-

10. 

ne 

Veřejná prostranství – 

odpočinkový prostor 

6 49 7.-11./7. ano 

Vysoká škola v KV včetně 

ubytování 

11 102 2./2. ano 

 

Nové problémy  –  řazeny abecedně Hlasy 

z ankety  

Stav komunikací – silnice, chodníky 1 

Parkování a doprava ve městě, doprava v klidu, 

parkovací domy 

4 

Veřejný prostor před Thermalem 1 

Moderní WC u tržnice 1 
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3.3 Dny bez úrazů 

Pátý ročník kampaně „Dny bez úrazů“ proběhl v Karlových Varech tradičně v měsíci květnu. 

Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů jakéhokoliv druhu, jejímž cílem je informovat 

veřejnost o tom, jak úrazům předcházet a eliminovat veškerá rizika. 

 
15. května 2019 

Den Linky 155 - Centrum zdraví a bezpečí – Svět záchranářů 

Dne 15. 5. 2019 se ve Světě záchranářů uskutečnila rozsáhlá preventivně vzdělávací akce 

s názvem „Den linky 155“ konaná v rámci kampaně „Dny bez úrazů“.  Dopolední část byla 

věnována školám z Karlových Varů a okolí, odpolední část byla pro širokou veřejnost. 

Na akci se podílela Asociace Záchranný kruh, Svět záchranářů, Statutární město Karlovy 

Vary a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.  

V rámci akce byla připravena celá řada preventivně vzdělávacích simulačních stanovišť, při 

kterých se mohli návštěvníci seznámit s prací záchranářů a zejména pak prakticky nacvičit 

poskytování první pomoci při nejrůznějších krizových stavech a hlavně volání na tísňovou 

linku 155.  

O účast na akci byl nebývalý zájem, a to zejména ze strany škol. Kapacita byla naplněna 

během jedné hodiny, v rámci dopoledních hodin se akce zúčastnilo celkem 300 žáků, 

v odpoledních hodinách akci pak navštívilo několik desítek rodin se svými dětmi a několik 

desítek seniorů. Ohlasy byly jen a jen pozitivní, návštěvníci ocenili zejména možnost 

praktických nácviků v téměř reálných situacích. 
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Sobota 18. května 2019 

Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji - Ekofarma Kozodoj 

Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji jsou celodenní zábavně vzdělávací akcí pro širokou 

veřejnost. Letos se konal 12. ročník a jako obvykle byl o akci zájem. Bioslavnosti se konají 

pravidelně v druhé polovině května a jejich součástí je pátým rokem kampaň „Dny bez 

úrazů“, kterou zajišťuje tradičně Červený kříž. V letošním roce měl stánek Červeného kříže 

velkou účast, na 80 zájemců nejen z Karlových Varů si vyzkoušelo v praxi poskytnutí první 

pomoci při úrazech. Účastníci se také dozvěděli, jak úrazy eliminovat na minimum a plno 

dalších odborných rad.  
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V měsíci červnu proběhl ve Volnočasovém areálu Rolava dvanáctý ročník akce „Den 

záchranářů“, který je z velké části věnován také tématu úrazů, prevence apod. Statutární 

město Karlovy Vary a místní Agenda 21 Karlovy Vary jsou tradičně jedněmi z partnerů akce. 
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3.4 Kampaň Evropský týden mobility „Projdi se s námi“                    

Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl 

propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Součástí této 

kampaně je Den bez aut (22.9.). Tématem letošního ročníku je „Projdi se s námi.“ 

 

Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma 

intermodality a odpovídající výzvu k akci. Cílem je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu 

dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby 

kombinovali způsoby dopravy, což může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.  
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Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery dvanáctý ročník 

aktivit pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Sobota 14. září 2019  

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Ekofarma 

Kozodoj 
Sobotní Den otevřených dveří na Kozodoji si užily převážně rodiny s dětmi. Většina 

návštěvníků využila pěkného počasí a dopravila se na kole nebo pěšky, čímž podpořili motto 

kampaně. Přijeli i návštěvníci z jiných měst a obcí z okolí Karlovarska, dokonce několik rodin 

přijelo ze sousedního Ústeckého kraje. Děti si v průběhu dne zasoutěžily a  pro vítěze byla 

připravena nová kniha Kozodojských pohádek. 

Akce se celkově vydařila, všichni zúčastnění si užili pohodový a slunečný zářijový den na 

farmě, někteří si zakoupili drobnosti, občerstvili se v místní Osvěžovně a odcházeli spokojeni 

do svých domovů.  

 

                
    

          

Pondělí 16. září 2019 

HEZKY PĚŠKY S VARYBOU - Vřídlo 

Podtitul pro letošní rok zněl "Projdi se s námi!" Na nevšední procházku s Varybou se 

lázeňským městem proto vydaly děti spolu s rodiči a kamarády. První úkoly plnily děti u 

Vřídla a záleželo jen na nich, jestli odhalí, kudy se vydají dál. Varyba je totiž nevedla jen 

známými ulicemi. Ve městě je přece spousta tajuplných zákoutí, která si zaslouží prozkoumat. 

Co třeba zkratka od Husovky k Puppu? A kolik je ve městě vlastně soch Karla IV.? Kde 

máme Havlovu lavičku? A co znamenají ty cihly se jmény v dlažbě na Mírovém náměstí před 

Puppem? Na to všechno už dokážou odpověď ti, co se v pondělí 16. 9. 2019 vydali Hezky 

pěšky s Varybou. 
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Středa 18. září 2019  

SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU - Multifunkční hřiště ZŠ K. Vary, Konečná 25, p. o. 

Ve středu 18. 9. 2019 proběhlo na multifunkčním hřišti ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 

„Sportování pod lampou“. V netradičních disciplínách si užili podvečer rodiče i děti. Počasí 

akci přálo a celkem se zúčastnilo cca 200 lidí. Těšíme se na akci opět za rok. 
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Pátek 20. září 2019  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ - Centrum zdraví a bezpečí 

Páteční dopoledne ve Světě záchranářů bylo věnováno školám, odpoledne pak široké 

veřejnosti. Návštěvníci si vyzkoušeli průjezd dopravním hřištěm na kolech, koloběžkách, 

šlapacích kárách, ale i jako pěší. Pro děti byla připravena naučná stezka, na jejímž konci byla 

připravena odměna pro každého účastníka. Celodenní akce se velice vydařila a těšíme se na 

návštěvníky opět za rok.    
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Neděle 22. září 2019 
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT – MHD PO CELÝ DEN ZDARMA - Dopravní podnik 

Karlovy Vary a. s. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatnou městskou 

hromadnou dopravou po celý tento den.  

 

 

               
 
 

Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání dvanáctého ročníku Evropského týdne mobility a Evropského 

dne bez aut, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na spolupráci u třináctého ročníku. 

 

Partneři kampaně: 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.  

Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

Varyba dětem 

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 

Městská policie Karlovy Vary 

DiaKar, z. ú. 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů 

BESIP 

Media a. s. 

W&P EURONOVA s. r. o. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

kv ryby.cz 

Rengl, s.r.o. 

AUTOspektrum 2000, s.r.o. 

Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne 
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3.5 Kampaň „Dny zdraví“ 

Tradiční kampaň Dny zdraví probíhá zejména v první polovině října. Tematickou 

různorodostí i zapojením partnerů ve městech se jedná o nejrozsáhlejší akci na podporu 

zdravého životního stylu v Česku. Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou 

informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet 

zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat 

k jejich fyzické i duševní pohodě. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané 

na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v 

krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného 

poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. 

Radnice kampaň každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou 

zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, 

školy apod.).  

Statutární město Karlovy Vary každoročně realizuje v rámci této kampaně akce pod svojí 

záštitou ve spolupráci s partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska 

zabývají.  

 

 

pondělí 21. září 2019 

Barometr zdraví – Víte, jak na tom jste? - Varyáda 

V pondělí 21. září 2019 proběhl 4. ročník preventivní osvětové akce „Barometr zdraví 

Karlovy Vary 2019“ v rámci kampaně „Dny zdraví“. Letošní ročník proběhl v Obchodním 

centu Varyáda. Akce se zúčastnilo přes 300 osob všech věkových kategorií. 

 

Akce byla rozdělena na preventivní a vzdělávací část. V preventivní části se provádělo měření 

krevního tlaku, glykemie, cholesterolu, tuku a nutriční analýzy. V rámci vzdělávací části se 

konzultovalo o naměřených hodnotách  na akci, o stravovacích zvyklostech a možných 

změnách,  o pomůckách pro osoby s diabetem a dentální hygienistka radila, jak správně 

pečovat o chrup. Součástí akce bylo dotazníkové šetření týkající se zdravotní gramotnosti a 

eliminace zdraví škodlivého chování a také ochutnávka zdravých potravin. Každý návštěvník 

obdržel informační a propagační letáky, týkající se zdraví.  

 

Velký dík patří Ing. Mgr. Editě Šimáčkové z DiaKaru Karlovy Vary, která celou akci 

organizačně zaštítila, ale také všem partnerům a zúčastněným.  

 

Partneři akce: DIAKAR Karlovy Vary; Karlovarský kraj; Statutární město Karlovy Vary; 

Živý kraj; Nedoklubko, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Karlovarská krajská 

nemocnice; Triatlet Karlovy Vary; Novartis s.r.o.; REJ – Víte, co jíte; Abbott Diabetes Care, 

Novo Nordisk s.r.o.; Sport studio Prima;  AstraZeneca Czech Republic s.r.o.; Dr. Max; Státní 

zdravotní ústav, Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s., F&N dodavatelé, s.r.o. a místní Agenda 

21 Karlovy Vary.  
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čtvrtek 17. října 2019 

Dny zdraví – závislosti - Svět záchranářů Karlovy  

Ve světě záchranářů proběhla ve čtvrtek 17. 10. 2019 v dopoledních hodinách pilotní 

preventivně vzdělávací akce „Dny zdraví – závislosti“, připravená zejména pro žáky II. 

stupně základních škol a pro studenty středních škol. Akce se zúčastnilo na 300 žáků a 

studentů.  

 

Pro žáky a studenty byly přichystány simulační stanoviště, v rámci kterých si zúčastnění 

osvojili vědomosti týkající se závislostí a návykových látek. U jednotlivých stanovišť se měli 

možnost seznámit s vlivem návykových látek na organismus, zažili na vlastní kůži, jaké to je 

pohybovat se pod vlivem návykových látek, seznámili se s dopadem cigaretového kouře na 

naše orgány, byli seznámeni s rozdílem zdravotních komplikací u diabetiků & alkoholiků a 

absolvovali krátký vědomostní test. Mimo jiné měli možnost si vyzkoušet poskytnutí první 

pomoci u dopravní nehody pod vlivem alkoholu a drog a dalších situací. 

 

O akci byl nebývalý zájem, byla velice kladně hodnocena jak ze stran škol, tak i ze strany 

Světa záchranářů. Veliké plus byla možnost praktických nácviků v téměř reálných 

podmínkách a situacích.  Pro velký úspěch bude akce v rámci kampaně „Dny zdraví“ 

pokračovat i v příštím roce a dojde k jejímu vylepšení rozšířením na odpolední hodiny pro 

veřejnost. 

 

Partneři akce: Svět záchranářů, Asociace Záchranný kruh, město Karlovy Vary - místní 

Agenda 21 Karlovy Vary, Policie ČR, Městská policie Karlovy Vary, Capri Sone s.r.o., Auto 

Spektrum 2000, BESIP.    
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3.6 Veřejná projednání – diskusní fóra městských částí 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 města 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 ve spolupráci s občany a pokračuje v sérii diskusních fór.  

    

Na jednotlivých fórech je občanům vždy sděleno, jaké projekty byly v průběhu aktuálního roku 

dokončeny, jaké projekty jsou v současné době v realizaci a které se připravují v jednotlivých 

městských částech. Poté následuje otevřená volná diskuze s možností prodiskutování jednotlivých 

názorů obyvatel s přítomnými zástupci města Karlovy Vary, ale také se zástupci Dopravního 

podniku Karlovy Vary, a. s., ředitelem Správy lázeňských parků, p. o. a zástupci Městské policie 

Karlovy Vary a nově i Kanceláří architektury města Karlovy Vary.  

 

 

Stará Role, Počerny – 24. dubna 2019 – ZŠ Truhlářská 

 

          
 

 

 

Bohatice – 15. května 2019 – Karlovarská teplárenská, a.s. 
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Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky – 22. května 2019 – ZŠ J. A. Komenského 

 

         
 

 

 

Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice – 29. května 2019 

 

         
 

 

 

Tuhnice, centrum, lázeňská část – 30. října 2019 – ZŠ Dukelských hrdinů (jídelna) 
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Rybáře – 6. listopadu 2019 – ZŠ Konečná (jídelna) 

 

         
 

 

 

Sedlec, Čankov, Rosnice – 13. listopadu 2019 – restaurace U Kaštanů - Rosnice 

 

         
 

Veškeré podněty od občanů si vedení města zaznamenává a průběžně poskytuje občanům 

zpětnou vazbu. Diskutované problémy s reakcemi vedení jsou uveřejněny na webových 

stránkách města www.mmkv.cz a nově i na www.kvprojekty.eu. Diskusní fóra budou 

probíhat i v roce 2020. Na nich občané města zhodnotí, zda se město zabývá problémy, které 

nejvíce trápí občany města a také to, jakým způsobem jsou řešeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvprojekty.eu/
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3.7 Primátorský den 

V tento den mohou lidé bez jakékoliv předešlé domluvy osobně navštívit primátorku města v 

její kanceláři a sdělit jí 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 možností 

primátorky Statutárního města Karlovy Vary a je vždy s dostatečným předstihem občanům 

avizován. Je to již osvědčený model, který občané v hojné míře využívají. 
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3.8 Studentský parlament 

Účast žáků ZŠ Truhlářská na Fóru Zdravého města Karlovy Vary v roce 2012 dala impuls pro 

vytvoření Studentského parlamentu v Karlových Varech. Dne 12. 12. 2012 se uskutečnila 

koordinační schůzka s řediteli a učiteli škol, jejichž žáci měli zájem zapojit se do 

Studentského parlamentu. Schůzky se zúčastnili nejen ředitelé a učitelé, ale i samotní studenti. 

Do parlamentu se zapojilo šest základních škol (Dukelských hrdinů, Truhlářská, 

Krušnohorská, Poštovní, Libušina, J. A. Komenského) a tři střední školy (Střední 

zdravotnická škola, Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Střední škola logistická). První 

zasedání Studentského parlamentu zahájil primátor města Ing. Petr Kulhánek dne 23. 1. 2013.  

 

V roce 2014 se Studentský parlament v Karlových Varech rozrostl, jeho členy se nově stali 

zástupci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do projektu, jehož cílem je mapovat 

názory karlovarských školáků a studentů na dění ve městě se již zapojilo 12 základních a 

středních škol. Studentský parlament se schází převážně jednou za dva měsíce a je jednou 

z mnoha aktivit, v rámci kterých vedou představitelé města přímou debatu s veřejností a 

odpovídají na konkrétní dotazy a podněty. Zasedání od počátku až do první poloviny roku 

2016 probíhala formou losování dotazů a podnětů, které žáci zasílají v průběhu roku 

koordinátorce místní Agendy 21 Karlovy Vary. Ve druhé polovině roku 2016 došlo ke změně. 

Od září každé dva měsíce probíhala zasedání Studentského parlamentu vždy na jedno 

společně vybrané téma, týkající se plánovaných projektů města nebo významných projektů 

soukromých investorů. O tom, že tato mladá generace také vnímá mnoho problémů ve městě, 

avšak z jiného pohledu, nasvědčují i témata, o kterých mají zájem diskutovat. 

 

V roce 2019 se Studentský parlament zabýval tématy týkající se UNESCO, očekávání od 

nového vedení, tradičně MHD, ale také volná témata, která si studenti sami vybrali. Řešil se i 

formát a frekvence setkávání se v dalším kalendářním roce. 
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3.9 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (SPURM) 

Město Karlovy Vary začátkem roku 2013 začalo zpracovávat svůj nový Strategický plán 

udržitelného rozvoje města, které Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9. 9. 2014 

schválilo usnesením č. ZM/298/9/14 jako Strategický plán udržitelného rozvoje města 

Karlovy Vary 2014 – 2020 (dále jen StrategieKV°). Jedná se o klíčový strategický rozvojový 

dokument, jenž zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou 

k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. 

 

StrategieKV° je členěna na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část 

definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž každý bude naplňován 

realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy 

Vary do roku 2020 realizovat, musí být v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°. 

 

StrategieKV° poskytuje základní rámec rozvoje města a je naplňována prostřednictvím 

akčních plánů. Akční plány jsou již konkrétním přehledem aktivit, které budou v daném roce 

realizovány. 

 

StrategieKV° byla schválena v září 2014 a na základě uskutečněné evaluace na jaře roku 2018 

se připravuje nová strategie StrategieKV°2040. Od léta 2018 se setkává pracovní tým, který 

novou strategii připravuje jinak, než bývá u městských rozvojových strategií zvykem. 

Nejdříve vzniká návrhová část strategie, jejíž závěry jsou diskutovány s veřejností na aktuálně 

probíhající sérii workshopů. Zároveň se hledají analytické podklady a analýzy, které návrhy 

opatření mají potvrdit či vyvrátit. Na podzim roku 2019 se uskutečnila Panelová diskuse 

SVĚT 2040 - KV2040°, která potvrdila správný směr nastavení nové strategie. Dokončení 

strategického dokumentu je plánováno na přelom roku 2020/2021. 

Dokument je dostupný na stránkách www.kvprojekty.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvprojekty.eu/
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3.10 Asociace měst pro cyklisty (AMC) 

Statutární město Karlovy Vary se stalo v  roce 2013 jedním z 22 zakládajících členů Asociace 

měst pro cyklisty. Členství města Karlovy Vary v Asociaci má řadu přínosů, zejména transfer 

zkušeností, finanční výhody, propagaci města na poli cestovního ruchu, zlepšení legislativních 

podmínek pro projektování staveb dopravní infrastruktury, které dnes neumožňují realizovat 

řadu elegantních a prostorově nenáročných řešení, a další. 

 

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, 

založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města a 

svazky. Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu 

pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke 

zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Asociace mimo jiné usiluje o změny v legislativě ČR 

ve prospěch procyklistických opatření a o systémové změny ve financování rozvoje dopravní 

infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy. Cílem je také podpora cykloturistiky.   

 

Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. 

Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se 

oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy. Činnost Asociace je založena 

především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad 

rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou.  
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3.11 CIVINET 

Statutární město Karlovy Vary se dne 15. 11. 2014 stalo spolu s Olomoucí a Jihlavou jedním 

ze zakládajících členů CIVINETu. Tato města tvoří zároveň první Řídicí radu spolku, která 

směřuje a rozvíjí aktivity CIVINETu, zastupuje spolek navenek a řídí rozpočet spolku.   

CIVINET Česká a Slovenská republika je jednou z deseti organizací CIVINET, které 

v Evropě fungují na principu jazykovém – sdružují města ze zemí, které používají 

jazyk/jazyky vzájemně srozumitelné. Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je 

integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP). Síť 

CIVINET je podporována Evropskou komisí a evropským projektem CAPITAL. 

Cílem CIVINETů je zprostředkovat zkušenost evropských měst především s iniciativou 

CIVITAS a zaváděním opatření k udržitelné mobilitě v místním jazyce a snížit tak jazykovou 

a kulturní bariéru mezi městy EU, propagovat inovativní řešení k udržitelné mobilitě na 

úrovni měst a zprostředkovat komunikaci mezi místní, národní a evropskou úrovní. 

 

Činnost vyvíjí tyto CIVINETy: Frankofonní, Španělsko a Portugalsko, Velká Británie a Irsko, 

Itálie, Slovinsko a Chorvatsko, Nizozemí a Flandry, Německy mluvící, Maďarský, Polský a 

Česká a Slovenská republika. CIVINETy tak pokrývají 17 členských států EU a mají celkem 

225 členů z celé Evropy. 

 

Náplň všech sítí CIVINET je tvořena se stejným záměrem: zajistit městům dostatečné zázemí 

pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojených rámcových opatření. 

Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jak na evropské úrovni (výměna know-how v 

tématech CIVITAS), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání 

informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních). CIVINET Česká a Slovenská 

republika bude ve velké míře využívat i těchto příležitostí. 
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3 FINANČNÍ ROZBOR AKTIVIT 2019 

 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 72 208,00 Kč          
publicita 6 389,00 Kč                  

cukrovinky 19 519,00 Kč                

Kozodoj 10 000,00 Kč                

Asociace Záchranná kruh 36 300,00 Kč                

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY -  Kč                    

DNY BEZ ÚRAZŮ 43 601,00 Kč          
cukrovinky 9 401,00 Kč                  

Kozodoj 10 000,00 Kč                

Asociace Záchranný kruh 24 200,00 Kč                

DNY ZDRAVÍ 24 200,00 Kč          
Asociace Záchranný kruh 24 200,00 Kč                

DEN ZEMĚ - Chceme čisté město 46 706,60 Kč          
finanční dary výhercům 36 000,00 Kč                

publicita 10 000,00 Kč                

Kozodoj 706,60 Kč                      

FÓRUM MĚSTA KARLOVY VARY 19 027,50 Kč          
publicita 3 085,50 Kč                  

ozvučení 4 000,00 Kč                  

občerstvení 10 142,00 Kč                

pronájem prostor 1 800,00 Kč                  

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 20 000,00 Kč          
ACM + CIVINET 20 000,00 Kč                

DISKUSNÍ FÓRA + veřejná projednání 84 264,00 Kč          
publicita 15 220,00 Kč                

ozvučení 28 000,00 Kč                

občerstvení 32 844,00 Kč                

pronájem prostor 8 200,00 Kč                  

NÁKLADY CELKEM 310 007,10 Kč  
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Graf finančního rozboru aktivit 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský týden 
mobility; 

72 208,00 Kč ; 
23%

Reklamní 
předměty; 

- Kč ;
0%

Dny bez úrazů; 
43 601,00 Kč ; 

14%

Dny zdraví; 
24 200,00 Kč ; 

8%

Den Země -
Chceme čisté 

město; 
46 706,60 Kč ; 

15%

Fórum města 
Karlovy Vary; 
19 027,50 Kč ; 

6%

Diskusní fóra + 
veřejná 

projednání; 
84 264,00 Kč ; 

27%

Členské 
příspěvky ; 

20 000,00 Kč ; 
7%

2019
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4 SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

Nezbytnou součástí fungující místní Agendy 21 (MA21) je kvalitní komunitní základ, který je 

vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery MA21 (instituce, nevládní 

organizace, podniky, školy ap.) i mezi těmito partnery navzájem. Jednou z osvědčených 

forem místní spolupráce mezi radnicí a partnery 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 místní Agendy 21 Karlovy Vary: 

Asociace „Záchranný kruh“, z. s. – Svět záchranářů  

AUTOspektrum 2000, s.r.o. 

BESIP 

DIAKAR Karlovy Vary, z. u. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Fyzioterapie koní, lidí, psů - Jana Röschel 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovarský kraj 

KV City Centrum, s.r.o. 

kv ryby.cz 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. 

Mateřské školy Karlovy Vary 

Media a. s. 

Městská policie Karlovy Vary 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary 

Rengl, s. r. o. 

Resur, spol. s. r. o. Karlovy Vary 

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

Správa lázeňských parků, p. o. Karlovy Vary 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 

Svaz diabetiků ČR – Karlovy Vary 

Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

Varyba dětem 

Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne 

W&P EURONOVA s. r. o. 

Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary 

Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary 

Základní škola jazyků Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní  

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 
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5 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 KARLOVY VARY 2020 

 

1) Jedenáctý ročník akce „Chceme čisté město“ v rámci kampaně „Den Země“  

Termín:   duben 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

2) Desáté veřejné fórum udržitelného rozvoje MA21 k celkovému rozvoji města 

„Fórum města Karlovy Vary“ 

Termín:   1. pololetí 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, náměstci primátorky, 

příslušné odbory MMKV 

 

3) Šestý ročník kampaně „Dny bez úrazů“  

Termín:   květen - červen 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

4) Třináctý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“  

Termín:   16. – 22. září 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

5) Veřejná projednání – diskusní fóra v městských částech města Karlovy Vary  

Termín:   v průběhu roku 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, příslušné odbory 

MMKV, vnější partneři 

 

6)  „Studentský parlament“   

 Termín:   v průběhu roku 2020 

 Odpovědnost:   koordinátor MA21, politik MA21, náměstci primátora, 

     žáci ZŠ, studenti SŠ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zlepšení: 

7) Dvanáctý ročník kampaně „Dny zdraví“ – rozšíření kampaně na celodenní 

Termín:   říjen 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

8) Zkušební ročník kampaně „ETUR“ –  ZŠ a SŠ 

Termín:   květen 2020 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři, žáci ZŠ, studenti SŠ 

 


