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MÍSTNÍ AGENDA 21 

 

 

1.1 Místní Agenda 21 

Agenda 21 (neboli program pro 21. století) je programem rozvoje obce či regionu, který 

zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Zohledňuje přitom konkrétní místní problémy. 

Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí 

v určitém území. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat na Konferenci OSN 

o životním prostředí a rozvoji v  Rio de Janeiru v roce 1992. Na následných světových 

konferencích vznikaly další globálně přijaté dokumenty, vycházející z Agendy 21 

a zohledňující nové zkušenosti a výzvy. Tím posledním, aktuálním, je Agenda 2030 a s ní 

související Cíle udržitelného rozvoje – SDGs (Sustainable Development Goals). Českým 

dokumentem, vycházejícím z Agendy  2030  a  SDGs  je Strategický rámec Česká republika 

2030.  V rámci něj je zakotvena podpora místní Agendy 21 - jako nástroje pro udržitelný 

rozvoj na místní úrovni a její kvalitativní i kvantitativní rozvoj/růst (specifický cíl 20.3). 

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. 

MA21 je rovněž zařazena mezi oficiální metody kvality územní veřejné správy v ČR, které 

doporučuje Ministerstvo vnitra. Věcně gestorství přitom zůstává na Ministerstvu životního 

prostředí. 

 

 

Vysvětlení pojmů: 

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

de Janieru 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 
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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). 

 

 

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, 
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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". 

 

 

 

 

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. 



 

6 

 

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.1 

 

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.2 

 

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 

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

http://metodika.zdravamesta.cz/czz/metodicky-list/otazka/jake-ma-koordinator-odpovednosti 
2 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.  

 

 

1.2 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 a setkávání se maximálně 6x 

ročně. 

V rámci pracovní skupiny jsou členové informováni o akcích a novinkách, které jsou 

připravovány nejen ze strany Národní sítě Zdravých měst ČR (konference, semináře, Výroční 

zpráva NSZM, atp.).  

S ohledem na celosvětovou pandemii se členové Pracovní skupiny místní Agendy 21 města 

Karlovy Vary v roce 2021 nesetkali osobně, komunikace proběhla 2x on-line setkáním a za 

pomoci e-mailové korespondence. Na on-line setkáních se rekapituloval rok 2020 a 

především příprava akcí, které se měly konat v roce 2021 – 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. Většina těchto kampaní a 

akcí byla zrušena s ohledem na nastalá opatření. 

 

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

magistratu.  

 

 

 

https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu
https://mmkv.cz/cs/pracovni-skupiny-pri-magistratu
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1.3 Plán zlepšování MA21 

Akční plán místní Agendy 21 Karlovy Vary 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. Akční plán zlepšování místní 

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

města. 

 

 

1.4 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.cz (https://kvprojekty.cz/cs/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
https://kvprojekty.cz/cs/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 2021 

2.1 Kampaň Den Země – „Chceme čisté město“ 

Jedenáctý ročník celosvětové kampaně „Den Země“ sice proběhl tradičně v měsíci dubnu, jak 

jsme již několik let zvyklí, ale z důvodu celosvětové pandemie byl program plánovaně 

neorganizovaný. Statutární město Karlovy Vary v letošním roce spojilo síly s Lázeňskými 

lesy Karlovy Vary, p.o. a Správou lázeňských parků, p.o. a vyzvalo občany, aby se zapojili do 

úklidové akce nejen města, ale hlavně lázeňských lesů, kde hledalo útočiště plno návštěvníků 

v době pandemie. Úklidová akce probíhala v termínu 1. – 22. dubna. Pytle a rukavice byly pro 

dobrovolníky připraveny k vyzvednutí na 3 místech (infopult magistrátu města, kavárny 

lázeňských lesů). Naplněné pytle se odevzdávaly v kavárnách a odměnou za pomoc s úklidem 

byla k vyzvednutí sladkost, káva nebo čaj. V rámci úklidové akce připravily Lázeňské lesy 

Karlovy Vary, p.o. pro účastníky úklidu i několik soutěží, do kterých věnovali partneři akce 

výhry v podobě věcných cen.   

  

 
 

Mimo úklidu lázeňských lesů se našli i obyvatelé čtvrtí, kterým není lhostejný nepořádek ve 

svém okolí. Zdárným příkladem šli obyvatelé čtvrti Počerny, kteří si vyzvedli úklidové 

pomůcky a za víkend se jim podařilo nashromáždit neskutečné 4 tuny odpadu, z nichž část 

byla i z černých skládek.  
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Podobně jako v Počernách se do úklidu své čtvrti každoročně zapojují také obyvatelé Sedlece 

pod záštitou Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci. Úklidové pomůcky si vyzvedli 

na Magistrátu města Karlovy Vary a Správě lázeňských parků, p.o. a úklid mohl vypuknout.  

  

 
 

Úklidu se také zúčastnila děvčata čtenářského klubu ze ZŠ Konečná. Na Magistrátu města 

Karlovy Vary si vyzvedly čtenářky pytle na odpadky a rukavice a v sobotu i v neděli po obědě 

zamířily do lázeňských lesů a podél řeky Ohře. 
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Poděkování patří všem zaměstnancům Lázeňských lesů Karlovy Vary, p.o. kteří se podíleli na 

zajištění programu v rámci této kampaně, Správě lázeňských parků, p.o. za pomoc při 

likvidaci odpadků, ale i všem účastníkům úklidové akce, kterým není lhostejná čistota ve 

městě i v lesích. V příštím roce si akce velice rádi všichni zopakujeme a věříme, že se čistota 

ve městě a jeho okolí začne postupně zlepšovat.  
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2.2 Fórum města Karlovy Vary 

Vzhledem k pokračující pandemii covid-19 nebylo možné ani v letošním roce uspořádat 

diskusní fórum, na kterém vedení města diskutuje s občany města Karlovy Vary a společně 

vybírají témata, která vidí občané jako základní předpoklad pro zvýšení kvality života ve 

městě. Ta se následně ověřují anketou. Namísto obvyklého Fóra města Karlovy Vary proběhla 

v měsíci červnu tzv. zjišťovací anketa. Z této ankety vzešlo 29 témat, viz níže. 

 

Podněty do ověřovací ankety (řazeno abecedně): 

Ještě více omezit vjezd do lázeňského území 

Nebudovat další amfiteátr na Rolavě, zrekonstruovat letní kino 

Nedevastovat lázeňské lesy 

Nezadlužovat město 

Omezit zbytečný letecký provoz 

Omezit zbytné projíždění autobusů kolem Smetanových sadů - například meziměstské linky 

Oprava chodníku v Bezručově ulici 

Opravit radikálně chodníky v Horních Drahovicích 

Parkovací dům 

Podpořit nové pracovní příležitosti, nové investory, stávající podnikatele, pronajímatele 

Posílit bezpečnost, omezit drogy a kriminalitu 

Posílit klid v lázeňském centru - méně hlučných akcí, méně dopravy, akce pořádat mimo 

lázně 

Přilákat více turistů a lázeňských hostů 

Rekonstruovat Krymskou ulici 

Řešit brownfieldy, proluky, zanedbané parcely 

Řešit průtah a obchvat města 

Šance mladým a místním kapelám, nejen drahé hostovačky 

Větší pozornost městským částem mimo centrum 

Více košů na cyklostezkách 

Více parkovacích míst v centru a v Charkovské  

Více zapojovat občany do rozhodování města, větší informovanost 

Více zařízení pro obyčejné seniory, ne luxusní nedostupný nový domov ve Staré Roli 

Vybudování veřejných toalet v okolí Tržnice a výrazně označit stávající 

Vyřešit problematické ubytovny - Charkovská, Drahovice 

Vytvořit koncepci rozvoje města 

Zamezit nadměrnému hluku na Rolavě 

Zastavit projekt Náplavky - ohrožuje zeleň 

Zastavit zásobování Billy kamiony ve Smetanových sadech - jsou hlučné a ruší - dříve sem 

zajížděla jen menší nákladní auta 

Zlepšit možnosti cyklistické dopravy 

 

 

Tato témata byla ověřena v měsíci říjnu již standardní formou, tedy ověřovací anketou, v níž 

každý hlasující označil maximálně dva problémy, které považoval za nejzávažnější a které by 

dle jeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. Prvních 10 problémů, které 

obdržely nejvíce hlasů je našich 10P. 
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Po schválení Radou města Karlovy Vary bude s výstupy seznámena veřejnost prostřednictvím 

Karlovarských radničních listů, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a 

facebookových stránek „místní Agenda 21 Karlovy Vary“. 

Obě ankety proběhly jak elektronickou formou, a to na webové stránce Magistrátu města 

Karlovy Vary www.mmkv.cz, tak listinnou, kdy občané mohli vyplnit dotazník zveřejněný v 

Karlovarských radničních listech a odevzdat jej na Informačním pultu Magistrátu města 

Karlovy Vary. Obou anket se zúčastnilo celkem 504 respondentů, 25 z nich bylo neplatných. 
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2.3 Dny bez úrazů 

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

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

„Dny bez úrazů“ neproběhl na základě vyhlášených opatření týkajících se pandemie. 

 

 
 

 
2.4 Kampaň Evropský týden mobility „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.“                    

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 bylo „Cestovat zdravě = cestovat 

udržitelně.“ 

 

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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Evropský týden mobility (dále jen ETM) inspiruje každý rok od 16. do 22. září radnice i 

obyvatele českých měst a obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. Tématem letošního 

roku je „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou a sloganem „Cestovat zdravě = cestovat 

udržitelně.“ Navíc kampaň ETM v letošním roce slaví 20 let. 
Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery čtrnáctý ročník 

aktivit pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost.        
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Pátek 17. září 2021  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ  

Centrum zdraví a bezpečí 

 

V pátek 17. 9. 2021 proběhla ve Světě záchranářů celodenní akce "Evropský den bez aut ve 

Světě záchranářů". Navzdory aktuální situaci byl o akce nebývalý zájem, hlavně ze strany 

školáků. Dopolední program byl primárně zaměřen na žáky II. stupně základních škol a 

studenty středních škol, odpolední program byl přístupný široké veřejnosti.  

Na stanovištích si všichni měli možnost vyzkoušet první pomoc u dopravní nehody – správný 

postup u dopravní nehody, otočný simulátor a dozvěděli se, jaká má být správná výbava kola. 

Také si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti a bylo připraveno mnoho vědomostních kvízů, kde 

hlavním tématem byl BESIP. 

 

 

 

       
 

 

 

      
 

 

 
Sobota 18. září 2021 

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ekofarma Kozodoj 

 

V rámci Kozodojského babího léta proběhla v sobotu 18. 9. 2021 akce Zelenou stezkou na 

Kozodoj – den otevřených dveří pro veřejnost. V průběhu dne byly pro návštěvníky 

pravidelně organizované interaktivní prohlídky farmy Kozodoj s výkladem, součástí 
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programu bylo vystoupení pro děti i dospělé interaktivního divadélka Ondřej, šerifa Sváti, 

tance dětské skupiny Happy Dance a ukázka divokého ptactva Drosera. Bylo zajištěno 

občerstvení, návštěvníci si mohli zakoupit regionální potraviny, ale i drobné upomínkové 

předměty ve stáncích s rukodělnými činnostmi a dílničkami pro děti.  Akce se zúčastnilo na 

1500 návštěvníků.  

 

      
 

 

 

Čtvrtek - úterý 16. – 22. září 2021  
PĚŠKY DO ŠKOLY: Rozejdi se s nudou 

Rodiče s dětmi 
Město Karlovy Vary se zapojilo do celorepublikové kampaně „Pěšky do školy“, která byla 

zaměřena nejen na základní školy, ale i na nižší stupně víceletých gymnázií celé České 

republiky. Součástí akce byla soutěž o třídu, která nejvíce chodí a současně výzva pro rodiče. 

Tématem letošního ročníku bylo duševní zdraví. 

Veškeré informace a výstupy k celorepublikové kampani naleznete zde: 
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/pesky-do-skoly-2021/. 
 

                

    

10 000 kroků – cesta ke zdraví 

"Pojďte s námi cestou ke zdraví" - zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní 

činnosti. 

Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá tématem 

rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství. 

Významným spolupořadatelem akce jsou zapojená města a kraje, která pořádají lokální 

vyhlášení a komunikují se svými účastníky. Město Karlovy Vary se do letošního ročníku 

zapojilo jako propagátor kampaně. Více informací najdete na www.desettisickroku.cz.                

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

podíleli na uspořádání čtrnáctého ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne 

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

 

 

 

 

 

http://www.desettisickroku.cz/
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Partneři kampaně: 

Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů 

AUTOspektrum 2000, s.r.o. 

BESIP 

DiaKar, z. ú. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

kv ryby.cz 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.  

Media a. s. 

Městská policie Karlovy Vary 

Rengl, s.r.o. 

RODOKLUB, žákovský minipodnik  

Varyba dětem 

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

W&P EURONOVA s. r. o. 

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 

Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

10 000 kroků 
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2.5 Kampaň „Dny zdraví“ 

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.  
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.  

 

 

 

   
 
 

 

      

sobota 2. října 2021 

Barometr zdraví – Festival pro veřejnost 

Globus Jenišov 

Barometr zdraví Karlovy Vary – Festival pro veřejnost se konal dne 2. října od 10 do 15 

hodin jako 5. ročník preventivní, osvětové a vzdělávací akce. Akce se zúčastnilo více než 200 

osob všech věkových kategorií, každý návštěvník obdržel tašku s informačními a 
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propagačními materiály partnerů akce. Preventivní část akce zahrnovala měření krevního 

tlaku, glykemie i cholesterolu, měření tuku a nutriční analýzy, vše pod dohledem erudovaných 

osob. Vzdělávací část zahrnovala možnost konzultací s odborníky na základě výsledků 

z naměřených hodnot z preventivní části, ale i s ostatními problémy, dále také konzultace se 

zástupkyní Alliance žen s rakovinou prsu, pro zájemce registrace do seznamu dárců krve a 

kostní dřeně, probíhaly ukázky cviků se zástupci jógového centra, seznámení se s pomůckami 

pro osoby s diabetem, studenti zdravotní školy předvedli poskytnutí první pomoci a Centrum 

pro zdravotně postižené KK prezentovalo nabídku svých služeb. V rámci akce proběhl kvíz 

první pomoci, návštěvníkům byl představen i nový DiaKar magazín a proběhlo dotazníkové 

šetření týkající se zdravotní gramotnosti a eliminace zdraví škodlivého chování.  

 

 

 

              
 
 
 
čtvrtek 14. října 2021 

Den zdraví  

Svět záchranářů Karlovy Vary 

Svět záchranářů připravil na čtvrtek 14. října celodenní preventivně vzdělávací akci „Den 

zdraví“ v rámci kampaně „Dny pro zdraví“. 

Dopoledne bylo připraveno pro žáky základních škol, zejména II. stupně a středním školám, 

odpoledne veřejnosti. I přes aktuální situaci areál navštívilo na 200 zájemců. Zástupci složek 

IZS návštěvníkům předvedli na modelových situacích, jak odmítnout nabídku drogového 

dealera, také si vyzkoušeli jízdu zručnosti či vliv alkoholu při řízení. Diskutovalo se na téma 

drogové závislosti, následcích užívání drog a alkoholu. V souvislosti se záchranou lidského 

života si návštěvníci mohli vyzkoušet manipulaci s hasicími přístroji, jak postupovat u 

dopravní nehody nebo první pomoc člověku v bezvědomí. 
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1. – 30. října 2021 

10 000 kroků – cesta ke zdraví  

Svět záchranářů Karlovy Vary 

"Pojďte s námi cestou ke zdraví" - zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní 

činnosti. Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá 

tématem rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných 

prostranství. Významným spolupořadatelem akce jsou zapojená města a kraje, která pořádají 

lokální vyhlášení a komunikují se svými účastníky.  

Více informací o výzvě, jejích ambasadorech i zajímavostech o chůzi najdete na       

www.desettisickroku.cz. 

 

 

29. září – 1. října 2021 

České dny proti rakovině 

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

státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace se připojila akcí „České dny proti 

rakovině“ do kampaně Dny zdraví 2021. Ve dnech 29. 9. – 1. 10. ve škole probíhala prodejní 

sbírka žlutých kytiček spojená s preventivní osvětou v rámci Českého dne proti rakovině pod 

záštitou Ligy proti rakovině Praha. Získané finanční prostředky se použijí na nádorovou 

prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a 

vybavení onkologických pracovišť. Ve škole se prodalo celkem 260 kytiček, získaná finanční 

částka je celkem 5 375 Kč, 4 eura a 1 dolar. Vše bylo odesláno na účet Ligy proti rakovině. 

Paralelně se sbírkou proběhla ve škole pro všechny první a třetí ročníky osvětová kampaň pod 

vedením PaeDr. Jany Chyškové, zaměřená na základní informace o nemoci, varovných 

signálech, které je třeba nepřehlížet, výskytu onkologických onemocnění v České republice, 

významu účasti ve screeningových programech a hlavních zásadách prevence. 

http://www.desettisickroku.cz/
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Děkujeme všem zúčastněným a partnerům za vydařenou akci. 

 

 

 

 

Partneři akce: Svět záchranářů; Asociace Záchranný kruh; Statutární město Karlovy Vary - 

místní Agenda 21 Karlovy Vary; Policie ČR; Městská policie Karlovy Vary; Capri Sone 

s.r.o.; Autospektrum 2000, s.r.o.; BESIP; Kooperativa pojišťovna, a.s.; 10 000 kroků 

(Partnerství pro městskou mobilitu); DiaKar, z. ú. ; Škoda auto, a.s.; Obchodní akademie, 

vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Karlovy Vary, příspěvková organizace.  
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2.6 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.  

 

Diskusní fóra jsou rozdělena na tyto městské části: 

 Stará Role, Počerny  

 Bohatice  

 Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky  

 Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice  

 Tuhnice, centrum, lázeňská část  

 Rybáře          

 Sedlec, Čankov, 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.  

 

V roce 2021 se z důvodu pandemie neuskutečnilo žádné diskusní fórum. Pokud to situace 

s pandemií v roce 2022 dovolí, uděláme maximum, abychom mohli navázat a pokračovat 

v diskusích s občany města Karlovy Vary. 

 

 

Dne 29. 4. 2021 proběhlo on-line veřejné projednání Územního plánu Karlovy Vary, během 

kterého byly zodpovězeny veškeré obdržené dotazy. Záznam včetně odpovědí na dotazy 

naleznete zde Projednávání ÚP Karlovy Vary 2021 | Magistrát města Karlovy Vary 

(mmkv.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvprojekty.eu/
https://mmkv.cz/cs/projednavani-karlovy-vary-2021
https://mmkv.cz/cs/projednavani-karlovy-vary-2021


 

24 

 

2.7 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. I tato setkání byla 

v roce 2021 ovlivněna nouzovými stavy. 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

2.8 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. První setkání Studentského 

parlamentu v roce 2020 bylo naplánováno na březen, avšak z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu k setkání nedošlo. Další setkání již do konce roku nebyla plánována i z důvodu 

náročnosti a organizace on-line výuky na všech školách.  

V roce 2021 stále nebylo možné se setkat, avšak studenti a žáci byli zapojeni do projektu 

„Plánování města“, který vznikl ve spolupráci absolventa Prvního českého gymnázia Karlovy 

Vary a Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAMKV). Prvním krokem bylo zapojení 

se do připraveného on-line dotazníku zveřejněného KAMKV. V následujícím roce je v plánu 

beseda o vývoji města z různých hledisek, na základě zaslaných odpovědí z dotazníku. 
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2.9 Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (StrategieKV°2040) 

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°2040. 

 

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. V průběhu 

roku 2021 došlo k dokončení návrhové části, tabulky struktury opatření a podoby plánované 

grafické části dokumentu StrategieKV°2040. V prosinci téhož roku došlo ke schválení 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary dokumentu StrategieKV°2040 obsahující úvodní část, 

část týkající se popisu hodnot a vize, strukturu strategie, návrhovou část, analytickou část a 

inspirační odkazy. Implementační část bude dle plánu zpracována následně. 

Dokument bude dostupný na stránkách www.kvprojekty.cz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvprojekty.cz/
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2.10 Partnerství pro mobilitu (www.dobramesta.cz) 

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

měst pro cyklisty.  

 

V roce 2019 došlo k přejmenování Asociace měst pro cyklisty na Partnerství pro mobilitu. 

Jedná se o celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako 

zapsaný spolek. Členy Partnerství jsou obce, města, kraje, neziskové a nevládní organizace 

a místní inciativy a odborné organizace. Seznam jednotlivých členů je k nalezení zde: 

/www.dobramesta.cz/clenove/seznam-clenu/. Členství města Karlovy Vary v Partnerství 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 dlouhodobě usiluje o vznik národní komunikační platformy, která 

má pomoci připravit a implementovat novou vládní koncepci městské mobility. Chce, aby 

národní strategické dokumenty reagovaly na problémy, se kterými se v oblasti mobility 

a dopravy potýkají česká města. Připravuje podklady a přehledy pro státní správu 

i mezinárodní organizace. Jejím cílem je zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, 

financování i znalostí. 

Jsou partnery pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a zprostředkovat zkušenosti 

našich měst v rámci poradních panelů a národních pracovních skupin, kde jsou členy (Smart 

Cities, Partnerství pro městskou mobilitu, Clean Air Dialogue, pracovní skupina pro přípravu 

vládní Koncepce městské mobility, mezinárodní pracovní skupina pro přípravu 

Panevropského plánu rozvoje cyklistiky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

https://www.dobramesta.cz/cms_soubory/rubriky/277.docx
https://www.dobramesta.cz/cms_soubory/rubriky/277.docx
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2.11 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.   

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. s sebou přináší: 

 přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU, 

 možnost zapojení do mezinárodních projektů a získání financí z těchto projektů 

(zpravidla projekty zaměřené na zvýšení znalostí v oblasti městské mobility), 

 zprostředkování vazby na zahraniční města a organizace aktivní v udržitelné městské 

mobilitě prostřednictvím evropské rodiny CIVINETů, 

 možnost účastnit se vzdělávacích aktivit, exkurzí a konferencí pořádaných 

CIVINETem (pokud jsou otevřeny i nečlenům, pak jsou pro členy zdarma nebo za 

snížený poplatek), 

 možnosti výměn a stáží v zahraničí, 

 pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné 

městské mobility, 

 podpora při přípravě plánů udržitelné mobility a plánování mobility obecně, 

 zviditelnění aktivit členů CIVINET.  

CIVINET je skupinou sítí měst, která je založena na „jazykovém principu“. Jednotlivé sítě 

sdružují města států se společným či s podobným úředním jazykem, čímž pomáhají 

překonávat místním úřadům a organizacím překonávat jazykové i kontextové překážky. 

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

v tématech CIVITAS a spolupráce na projektech), tak i na úrovni místních výměn (např. 

exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních). 

Cílem všech sítí CIVINET je zajistit městům dostatečné zázemí pro prosazování 

a realizaci udržitelné mobility a s ní spojená rámcová 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 2021 

 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY                61 588,00 Kč  

publicita                  1 815,00 Kč  

cukrovinky                13 473,00 Kč  

Asociace Záchranný kruh                36 300,00 Kč  

Kozodoj                10 000,00 Kč  

  REKLAMNÍ PŘEDMĚTY                               -   Kč  

  DNY BEZ ÚRAZŮ                               -   Kč  

  DNY ZDRAVÍ                37 661,00 Kč  

publicita                  1 361,00 Kč  

Asociace Záchranný kruh                36 300,00 Kč 

  DEN ZEMĚ                 19 651,00 Kč  

publicita                   2 723,00 Kč  

Lázeňské lesy, p.o.                 16 928,00 Kč 

  FÓRUM MĚSTA KARLOVY VARY                   2 835,00 Kč  

publicita                   2 835,00 Kč 

  

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                20 000,00 Kč  

Partnerství pro městskou mobilitu                10 000,00 Kč  

Civinet                10 000,00 Kč  

  
DISKUSNÍ FÓRA + VEŘEJNÁ 
PROJEDNÁNÍ                                - Kč  

publicita                               -  Kč  

ozvučení                               -  Kč  

občerstvení                               -  Kč  

pronájem prostor                               -  Kč  

  BESIP – Ty to zvládneš!                36 300,00 Kč 

Asociace Záchranný kruh                36 300,00 Kč 

  

NÁKLADY CELKEM          178 035,00 Kč  
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Graf finančního rozboru aktivit 
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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 

Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovarský kraj 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

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 

Policie ČR 

Rengl, s. r. o. 

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

RODOKLUB, žákovský minipodnik  

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 

10 000 kroků 
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5 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ  

 

Akční plán zlepšování místní Agendy 21  

Karlovy Vary na rok 2022 
 

 

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

Termín:   duben 2022 

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:   v průběhu roku 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, primátorka, náměstci 

primátorky, příslušné odbory MMKV 

 

3) Sedmý ročník kampaně „Dny bez úrazů“  

Termín:   květen - červen 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

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

Termín:   září 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

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

Termín:   v průběhu roku 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, primátorka, náměstci 

primátorky, příslušné odbory MMKV 

 

6)  „Studentský parlament“   

 Termín:   v průběhu roku 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, primátorka, náměstci 

primátora, žáci ZŠ, studenti SŠ 

 

 

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

Termín:   říjen 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři, žáci ZŠ, studenti SŠ 
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Zlepšení: 

 

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

Termín:   květen – červen 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři, žáci ZŠ, studenti SŠ 

 

9) Nultý ročník kampaně „Ty to zvládneš“ – BESIP 

Termín:   září 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, Svět záchranářů Karlovy Vary, partneři 

 

 

10) První ročník kampaně „Férová snídaně“ 

Termín:   květen 2022 

Odpovědnost: koordinátor MA21, politik MA21, pracovní skupina 

MA21, partneři 

 

 

 


