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1. Metodologie 

Návrhová část Strategického plánu udržitelného rozvoje města (dále jen SPURM) vychází z 

provedené  analýzy dat, z kvalitativních a kvantitativních analýz, z veřejných projednání 

(diskusních fór, studentských parlamentů, fór Zdravého města…) a zohledňuje také požadavky 

vyplývající z hodnocení vlivu na životní prostředí SEA. 

Návrhová část SPURM je sestavena ve struktuře definovaných prioritních oblastí pro 

střednědobý rozvoj Karlových Varů a jejich spádového území. Znamená to, že neřeší pouze 

potřeby rozvoje města samotného, ale jedná se o šířeji pojatou strategii, zahrnující i obce tvořící 

přirozené zázemí Karlových Varů.  

I když se různé prioritní oblasti SPURM dotýkají obcí v  zázemí Karlových Varů s různou intenzitou, 

i zde je nutným předpokladem pro širokou akceptaci vytýčené strategie konsensus minimálně na 

úrovni místní samosprávy.  

Způsoby implementace SPURM, zodpovědnost za jeho naplňování, frekvence aktualizace a další 

nakládání se SPURM budou součástí implementační části dokumentu.  

 

1.1 Metodický přístup -  intervenční logika  

Proces programování strategických dokumentů je založen na principu Evidence Based Policy. 

Proto je nezbytné definovat základní teorii změny (Co chceme a můžeme změnit?) a již v rámci 

tvorby strategie nastavit mechanizmus jejího plnění (Jak toho chceme dosáhnout?). Nezbytným 

předpokladem je také správné nastavení indikátorové soustavy a její následné vyhodnocování 

(Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?). 

Návrhová část SPURM splňuje podmínku vnitřní koherence a konzistence. Vnitřní koherencí 

intervenční logiky je chápána vzájemná soudržnost a provázanost identifikovaných problémů, 

definovaných cílů a navrhovaných opatření, aktivit a jejich synergických vazeb.  

Vhodně navržená intervenční logika programu je klíčová pro schopnost intervencí naplnit 

očekávané cíle.  

Navržená strategie je konzistentní, pokud: 

- jasně definuje cíle a věrohodně vysvětlí, jakými opatřeními budou tyto cíle naplněny,  

- zajistí vzájemné pozitivní vazby mezi cíli a opatřeními a eliminuje případné rozpory a 
mezery.  
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Nastavení intervenční logiky prostřednictvím teorie změny  

Intervenční logika je nastavena nejen pro SPURM jako celek, ale i pro jednotlivé priority (prioritní 

oblasti), a to prostřednictvím konstrukce teorie změny v  rámci každého specifického cíle.  

Konstrukce teorie změny probíhala v rámci několika daných kroků (otázek): 

1. Jaký je současný stav v řešené oblasti? 

Pro SPURM byla zpracována situační analýza s využitím statistických dat i kvalitativních informací 

ze zpracovaných studií a analýz, která podchytila stav a trendy v klíčových oblastech rozvoje a 

umožnila následně identifikovat hlavní problémy. 

2. Jakými ukazateli budeme sledovat, k jakému vývoji dochází v řešené oblasti? 

Pro sledování vývoje stavu (kontextu) bylo nastaveno omezené množství tzv. kontextových 

indikátorů, které vystihnou nejdůležitější trendy v řešené oblasti a mohou v průběhu realizace 

SPURM upozornit, zda dochází či nedochází k významné změně sledovaného prostředí. Tyto 

statistické / kontextové indikátory byly zvoleny tak, aby  platila podmínka, že pro ně budou 

v pravidelných intervalech dostupná spolehlivá data. 

3. Jaké jsou hlavní problémy, resp. oblasti s potenciálem pro rozvoj, které by měly být řešeny? 

Na základě situační analýzy byla identifikována klíčová slabá místa, která limitují zvyšování 

konkurenceschopnosti a dosažení sociální a územní soudržnosti, a byly odhaleny příčiny těchto 

problémů. U oblastí s potenciálem rozvoje bylo identifikováno, čím lze rozvojový potenciál uvolnit. 

4. Jakých změn (cílů), které povedou k eliminaci problémů, nebo využijí rozvojový potenciál, 

chceme a můžeme dosáhnout? 

Byly stanoveny reálné, avšak dostatečně ambiciózní cíle, kterých by mělo být dosaženo, aby 

významně přispěly k eliminaci problému nebo využily rozvojový potenciál. Cíle jsou konkrétně 

specifikovány a umožňují svou následnou kvantifikaci. Cíle jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo 

změny, a sama „podpora“ není cílem, ale nástrojem.  

5. Jakými ukazateli budeme sledovat, zda ke změně došlo? 

Stanovené cíle bylo nezbytné kvantifikovat a tím zaručit měřitelnost jejich dosahování pomocí tzv. 

indikátorů výsledku. Primárními kritérii pro indikátor výsledku je jeho vypovídací schopnost 

o dosažené změně a přesně definovaný způsob měření a dostupnost, včetně výchozí hodnoty.  

6. Jaká opatření budeme podporovat, abychom dosáhli změny? 

Byla navržena opatření, která budou podporovaná prostřednictvím SPURM a která jsou prioritní 

pro dosažení změny / cíle. Primární snahou je ovlivnit příčiny problémů, nikoliv (pouze) jejich 

následky. Opatření byla navržena s vědomím zkušeností s obdobnými opatřeními z realizace 

minulého Strategického plánu. Pokud se v minulosti realizace obdobných opatření neukázala jako 

účelná a účinná, popř. neměla dostatečnou absorpční kapacitu, byly vyhodnoceny příčiny tohoto 

stavu a bylo přistoupeno ke změnám. 
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7. Jakými ukazateli budeme sledovat, zda se daří tato opatření realizovat? 

Stejně jako cíle, tak i výstupy z navržených opatření musí být měřitelné. Indikátor výstupu 

představuje přímý produkt realizace projektů, kterými je opatření naplňováno a slouží proto jako 

věcný ukazatel realizace opatření respektive aktivit. To předpokládá důkladnou znalost 

problematiky a tedy i představu o konkrétních změnách v území, kterou lze podpořit indikovanými 

výstupy, tedy již reálnou představou o tom, co by mělo být zbudováno, vytvořeno, zajištěno a kde. 

Z toho vyplývá již poměrně realistická představa o způsobu plnění cílů dané strategie a tedy i 

absorpční kapacitě pro plnění daného cíle v území. 

8. Jaké předpoklady musí být splněny, aby tato opatření vedla k  požadovaným změnám? 

V rámci SPURM jsou navrženy specifické cíle a opatření s určitými předpoklady a hypotézami, 

které musí platit, aby podpořená opatření přinesla potřebnou změnu. Týkají se např. chování 

cílových skupin, existence příčinných vazeb aj. Tyto předpoklady je nezbytné pojmenovat a brát je 

v úvahu při následných vyhodnocováních Strategického plánu. Pokud úspěšně realizovaná 

opatření nevedou k očekávané změně, jednou z příčin může být neplatnost těchto předpokladů, 

což vyžaduje změnu opatření. Detailně rozpracovaná analýza rizik je součástí implementační části 

SPURM. 

9. Kdy a jak ověříme, zda se nám požadovaných změn povedlo dosáhnout?  

V rámci implementační části SPURM jsou navrženy konkrétní způsoby ověření plnění stanovených 

cílů (monitoring a hodnocení). 

10. Jaká opatření mimo působnost programu musí být přijata, aby mohlo být změny dosaženo? 

Strategický plán je jedním z nástrojů a tedy i příležitostí pro řešení konkrétního problému / jevu 

vyskytujícího se v socioekonomickém prostředí daného území. Jeho možnosti, jak přispět 

k eliminaci problému, jsou tedy omezené, což vyplývá ze skutečnosti, že na ovlivňování dané 

situace se podílí celý socioekonomický prostor a podléhá jeho vývoji. Jsou proto zvažována i 

opatření podmiňující změnu, která leží mimo kompetence magistrátu statutárního města. Jedná 

se zejména o opatření v kompetenci krajských nebo národních orgánů, případně EK. (Příkladem 

pro SPURM je dostavba rychlostní komunikace R6 do Karlových Varů).  

11. Jaké jsou další vnější faktory, které mohou mít vliv (pozitivní i negativní) na úspěch při 

dosahování změny? 

Kromě opatření Strategického plánu a dalších podmiňujících opatření mohou působit další externí 

faktory, které jsou jen velmi obtížně ovlivnitelné, nebo nejsou ovlivnitelné vůbec. Zjevným 

příkladem je hospodářská krize, která měla dopad na dosahování cílů řady strategických plánů a 

programů. I tyto potenciální faktory musí být uvažovány pro lepší budoucí vysvětlení vývoje 

programu. Vnější faktory jsou popsány formou PESTLE analýzy, která je součástí analytické části 

SPURM.  

Logické schéma pro specifikaci opatření a specifických cílů v rámci dané priority vycházející 

z teorie změny lze znázornit následujícím schématem. 
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Obrázek č. 1 – Aplikace teorie změny ve SPURM  

 

Koherence mezi jednotlivými cíli / prioritami / opatřeními  

Při vytváření intervenční logiky SPURM bylo dodrženo pravidlo koherence mezi cíli na 

jednotlivých hierarchických úrovních strategického plánu, přičemž je zajištěna i existence 

logických vazeb mezi jednotlivými cíli:  

- cíl na nižší hierarchické úrovni musí zajistit plnění cíle na vyšší hierarchické úrovni 
- cíle na vyšší úrovni jsou charakterizovány vyšší významností  
- cíle na stejné úrovni se vzájemně podporují, resp. spolupůsobí  

Součástí intervenční logiky je taktéž konzistence finančních zdrojů ve vztahu ke stanoveným 

cílům.  Strategický plán musí jasně deklarovat, co je prioritou v  daném období, a SPURM tak 

bude jedním z důležitých podkladů při sestavování rozpočtového výhledu a rozpočtů jednotlivých 

let. 

Návrhová část SPURM respektuje zásady transparentnosti, platnou legislativu Evropské komise i 

České republiky a také specifická pravidla, která jsou označována zkratkou  3E. Tato pravidla jsou 

zahrnuta do následné implementace Strategického plánu a zajistí:  

 Hospodárnost (economy), tzn. realizaci takových intervencí, které při minimalizaci výdajů 

splní stanovený cíl; 

 Účelnost (efficiency), tzn. takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální 

míru dosažení zamýšlených výsledků; 

PŘÍČINY PROBLÉMU
---------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

POTENCIÁL ROZVOJE

PRIORITNÍ OBLAST
P

R
IO

R
IT

A

OPATŘENÍ AKTIVITA SPECIFICKÝ CÍL

INDIKÁTOR KONTEXTU INDIKÁTOR VÝSTUPU INDIKÁTOR VÝSLEDKU
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 Efektivnost (effectiveness), tzn. takové použití veřejných prostředků, kdy je dosaženo 

nejlepších možných výstupů při daném objemu vynaložených prostředků. 

Součástí SPURM je také zahrnutí horizontálních principů (témat), jako jsou rovné příležitosti a 

nediskriminace a udržitelný rozvoj. Významnou roli představuje taktéž princip partnerství.  

Uplatnění horizontálních principů 

a) Rovné příležitosti a nediskriminace 

Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů českého práva, 

který je obsažen v ústavním pořádku a v mezinárodních úmluvách. Rovné zacházení a zákaz 

diskriminace upravuje v souladu s právem EU antidiskriminační zákon (Předpis č. 198/2009 Sb.). 

Nejvíce ohrožené diskriminací jsou v praxi osoby ohrožené sociálním vyloučením či jinak 

znevýhodněné nebo zranitelné, které se diskriminaci nedovedou účinně bránit. Jsou to např. 

cizinci, osoby se zdravotním postižením, senioři, ženy, matky s dětmi, příslušníci etnických 

menšin, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni či osoby drogově závislé. Tyto osoby mají 

ztížený přístup na trh práce, k bydlení, ke vzdělání, ke zdravotním a sociálním službám, dopravě a 

dalším službám a informacím o svých právech. V důsledku jejich znevýhodnění je oslabeno 

zastoupení a prosazování zájmů těchto osob ve veřejném životě.  

Při přípravě SPURM i jeho implementaci budou prosazovány a zohledňovány zájmy těchto 

skupin. Významný příspěvek k rovným příležitostem a nediskriminaci lze spatřovat zejména 

v prioritách 2 a 3.   

b) Udržitelný rozvoj 

Koncept udržitelného rozvoje v ČR spočívá v rovnováze tří pilířů – ekonomického (udržení 

stabilního ekonomického růstu a zaměstnanosti), sociálního (sociální rozvoj respektující potřeby 

všech) a environmentálního (účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních 

zdrojů).  

Významný přínos k udržitelnému rozvoji lze spatřovat zejména v prioritách 1, 4, 5, 6 a 8. 

Nicméně zohlednění udržitelného rozvoje prochází napříč prioritními oblastmi/specifickými 

cíli/prioritami, čímž je zajištěna průřezovost sledování  problematiky, tedy zohlednění 

udržitelného rozvoje i u těch intervencí, které nejsou přímo zacíleny na životní prostředí.   

c) Princip partnerství 

Princip partnerství byl zohledněn nejen při zpracování návrhové části, ale bude také prosazován 

v průběhu implementace jednotlivých opatření a jejich následného monitoringu a hodnocení.  

Návrhová část SPURM byla zpracována v širokém konsenzu zainteresovaných subjektů.  

Pro přípravu SPURM ve všech jeho částech byla zahrnuta široká škála partnerů. Byla vytvořena 

interní a externí pracovní skupina. Interní pracovní skupina je složena z  vybraných zaměstnanců 

magistrátu města a zastupitelů, členy externí pracovní skupiny jsou zástupci různých subjektů 

působících ve městě (Regionální hospodářská komora Poohří, zástupci hoteliérů, Krajský úřad 
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Karlovarského kraje, Úřad Regionální rady, Vysoká škola Karlovy Vary, zástupci neziskových 

organizací, Český statistický úřad, Národní památkový úřad, Euregio Egrensis). Členové 

pracovních skupin měli možnost se přiřadit do jedné nebo více tematických skupin, které se 

zabývají odbornými otázkami dané oblasti: 

1. Podnikání, zaměstnanost a nezaměstnanost, cestovní ruch a lázeňství  

2. Školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a sociální podnikání  

3. Demografie a soužití národností, občanská společnost a neziskový sektor  

4. Občanská vybavenost a technická infrastruktura, kvalita života, kultura a sport  

5. Doprava a dopravní infrastruktura 

6. Životní prostředí 

7. Bezpečnost a prevence kriminality, veřejná správa 

Široká veřejnost se do přípravy SPURM zapojovala kontinuálně, zejména prostřednictvím 

organizovaných diskusních fór, zasedání studentského parlamentu a veřejných projednání. 

Proběhlo také Fórum Zdravého města, které bylo speciálně věnováno návrhové části SPURM.   

Do zpracování SPURM byly zahrnuty  

1. výstupy individuálních rozhovorů (11 rozhovorů s vedoucími odborů Magistrátu města 

Karlovy Vary a zástupci Komise lázeňství a cestovního ruchu) 

2. výstupy 4 fokusních skupin dle prioritních oblastí SPURM 

3. výsledky Delphi panelu (22 expertů) 

4. závěry veřejné diskuse v rámci Fóra zdravých měst 

5. výstupy Studentského parlamentu a dalších diskusních fór s  občany města 

Návrhová část byla také projednávána v  komisích Rady města a interní a externí pracovní skupině 

zřízené pro účely zpracování SPURM. Náměty vzešlé z  těchto platforem byly zohledněny a 

zapracovány do finální verze návrhové části, stejně jako připomínky vzešlé ze SEA hodnocení.   

Významný příspěvek k naplňování principu partnerství lze spatřovat zejména v prioritě 7.   

1.2 Prioritní  oblasti SPURM  

Ze všech analyzovaných rozvojových oblastí byl nejvyšší rozvojový potenciál, nejvyšší akcent ze 

strany veřejnosti a nejvyšší předpoklad synergických účinků identifikován v následujících 

prioritních oblastech: 

PO1 - Kvalita života obyvatel  
PO2 - Místní ekonomika 
PO3 - Lázeňství, cestovní ruch a související služby 
PO4 - Správa města a veřejný život 

Struktura prioritních oblastí SPURM vychází ze široké diskuse  k výsledkům problémové analýzy, 

a respektuje i témata projednávaná s občany v rámci diskusních fór. 

Definované prioritní oblasti SPURM pokrývají vyváženým způsobem všechny tři oblasti 

udržitelného rozvoje. 
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Tabulka č. 1 – Prioritní oblasti SPURM  

Pilíře udržitelného rozvoje 

Prioritní oblasti SPURM 
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Ekonomický pilíř  X X  

Sociální pilíř X   X 

Environmentální pilíř X  X  

Prioritní oblasti SPURM rovněž korespondují s ostatními koncepčními a strategickými dokumenty 

města Karlovy Vary, zejména se jedná o: 

 Strategický plán udržitelného rozvoje, aktualizace 2008 

 Územní plán města Karlovy Vary 

 Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech (generel cyklodopravy) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 

 Evaluace Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 

 Statut lázeňského místa 

 Koncepce dopravy ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary 

 Generel bezbariérovosti 

 a další tematické koncepce z oblasti životního prostředí, dopravy atd.  

Prioritní oblasti SPURM korespondují i s dalšími regionálními, národními, evropskými strategiemi, a 

to jak obecnými (PRKK, SRR, DoP…), tak sektorovými. Jejich následné rozpracování a definice 

jednotlivých priorit SPURM napomáhá konkrétnímu strukturování SPURM v rámci prioritních oblastí.  

 

1.3 Vazby prioritních oblastí  na nadřazené dokumenty  

Postavení SPURM v hierarchii rozvojových dokumentů musí respektovat základní soulad a 

provázanost s nadřazenými dokumenty, a to jak na úrovni Karlovarského kraje, tak i České republiky 

a Evropské unie (dále jen EU).   

Soulad s prioritami EU 

Klíčovým rozvojovým dokumentem na úrovni EU je Strategie EU 2020. Cílem strategie Evropa 2020 je 

dosáhnout hospodářského růstu, který by byl inteligentní (prostřednictvím efektivnějšího 

investování do vzdělávání, výzkumu a inovací), udržitelný (díky odhodlání pokročit na cestě směrem 

k nízkouhlíkové ekonomice) a inkluzivní (se silným důrazem na tvorbu pracovních míst a snižování 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_cs.htm


 

 
             Návrhová část SPURM 11 

 

chudoby). Strategie zahrnuje pět ambiciózních cílů týkajících se zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, 

snižování chudoby a také otázek změny klimatu a energetiky. Tyto cíle jsou rozpracovány do 

7 stěžejních iniciativ.  

ČR si na základě hlavních cílů Strategie stanovila své národní cíle, které přispějí k naplnění evropských 

cílů: 

I. Zaměstnanost 

II. Investice do výzkumu a vývoje 

III. Zvyšování energetické účinnosti 

IV. Vzdělání 

V. Sociální začleňování s snižování chudoby 

Uvedené cíle byly promítnuty do Národního programu reforem ČR.  

Nástrojem pro dosažení cílů Strategie EU 2020 jsou mimo jiné i Evropské strukturální a investiční 

fondy (ESIF), což se promítlo do zaměření kohezní politiky 2014-2020 ve formě 11 tematických 

cílů a investičních priorit1.  

Tematické cíle a investiční priority EU byly zohledněny při přípravě Dohody o partnerství ČR, 

jakožto klíčového dokumentu pro čerpání finančních prostředků EU v  období 2014 – 2020.  

Soulad prioritních oblastí SPURM a priorit Dohody o partnerství ukazuje tabulka.  

Tabulka č. 2 – Priority Dohody o partnerství  

Priority Dohody o partnerství 

Prioritní oblasti SPURM 

K
va

lit
a

 ž
iv

o
ta

 o
b

yv
a

te
l 

M
ís

tn
í e

ko
n

o
m

ik
a

 

Lá
ze

ň
st

ví
, 

ce
st

o
vn

í 
ru

ch
 

a
 s

o
u

vi
se

jíc
í s

lu
žb

y 

Sp
rá

va
 m

ěs
ta

 a
 v

eř
ej

n
ý 

ži
vo

t 

Konkurenceschopnost ekonomiky  X X  

Infrastruktura X  X  

Veřejná správa    X 

Sociální začleňování a boj s chudobou, systém péče o zdraví X    

Životní prostředí X    
 
 

                                                           
1
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013  

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
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Soulad s prioritami ČR 

Základním koncepčním dokumentem ČR v oblasti regionální politiky je Strategie regionálního 

rozvoje České republiky 2014-2020 (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 344 ze 

dne 15. 5. 2013. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení 

ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. Strategie je pojata tak, aby propojovala 

odvětvová hlediska a přístupy s územními aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní 

soudržnosti, obsahuje formulace problémových okruhů, priorit a souhrnných cílů, které bude 

třeba v příštím období sledovat. 

Návrhová část SPURM respektuje pojetí a zaměření SRR ČR a svou realizací přispěje k naplnění cílů 

Strategie. Soulad prioritních oblastí SPURM a  prioritních oblastí SRR ČR je uvedeno v tabulce.  

Tabulka č. 3 – Prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR  

Prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR  

Prioritní oblasti SPURM 
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Regionální konkurenceschopnost   X X  

Územní soudržnost X   X 

Environmentální udržitelnost X    

Veřejná správa a spolupráce    X 

Prioritní oblasti SPURM, resp. specifické cíle korespondují také s dalšími regionálními i 

sektorovými strategickými dokumenty ČR, např.: 

 Konvergenční program ČR, aktualizace na období 2013 – 2016 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020  

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

 Politika územního rozvoje ČR 2008 
 a další. 
 

Soulad s prioritami Karlovarského kraje 

Klíčovým dokumentem na krajské úrovni, který do značné míry předurčuje zaměření SPURM, je 

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020. Soulad prioritních oblastí obou 

dokumentů zachycuje tabulka.   
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Tabulka č. 4 – Priority Programu rozvoje Karlovarského kraje  

Prioritní oblasti Programu rozvoje Karlovarského kraje 

Prioritní oblasti SPURM 
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Konkurenceschopnost   X X  

Cestovní ruch a lázeňství   X  

Sociální oblast a zdravotnictví X  X  

Životní prostředí X    

Doprava X    

Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti    X 

Prioritní oblasti SPURM, resp. specifické cíle korespondují také s  dalšími krajskými strategickými 

dokumenty, např.: 

 Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

 Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje 

 Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje  

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje  

 Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání 

 Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji  

 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji na období let 2010 – 2020 

 Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce 
Karlovarského kraje 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje 2012  

 Program rozvoje odpadového hospodářství a kanalizací Karlovarského kraje  
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2. Rámcová vize města a globální cíl  

Rámcová vize města představuje všeobecně přijatelnou formulaci stavu, ve kterém by se město 
mělo v střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu nacházet. Strategický plán je sice 
připravován na úrovni střednědobého časového horizontu, avšak pro zajištění návaznosti 
dlouhodobé koncepce v strategickém plánování je potřeba vizi zaměřit dlouhodobě.  

Primárním účelem vize je určit základní rozvojovou orientaci města. Vize je formulována na velmi 
obecné úrovni a zpravidla neobsahuje žádné kvantifikované údaje. Vize města je tedy p rvním 
článkem návrhové části strategického plánu města, je důležitým vyjádřením nejzásadnějších 
představ o jeho budoucnosti, vyjádřených v podobě jednoduchých a výstižných „hesel“.  

Rámcovou vizi města lze formulovat následovně: 

 
Karlovy Vary jsou 

prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví,  
jsou vstřícné a komunikativní vůči svým obyvatelům a  

vlídné a pohostinné vůči svým návštěvníkům, 

 

 

 

 

 

 

jsou atraktivním a příjemným 
místem pro život, poskytují 
zdravé životní a sociální 
prostředí a vytvářejí 
podmínky pro volnočasové 
aktivity svých obyvatel, 

jsou prosperujícím ekonomickým 
centrem regionu, mají 
konkurenceschopné výrobní 
obory a poskytují vysoce 
kvalitní, znalostně náročné 
služby, 

staví svou image na lázeňství, 
cestovním ruchu a 
světoznámém kulturním a 
historickém dědictví. Kladou 
důraz na pohostinnost, 
kultivují lidské zdroje ve 
službách a vytvářejí 
atraktivní nabídku pro své 
návštěvníky, 

spravují obecní záležitosti s péčí 
řádného hospodáře, jsou 
vstřícné a komunikativní 
vůči svým občanům a 
společně s nimi vytvářejí 
podmínky pro rozvoj města. 
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Na rámcovou vizi města navazuje stejně obecně definovaný globální cíl pro střednědobý až 
dlouhodobý horizont. 

 

Globálním cílem strategického rozvoje,  
vycházejícím z definované vize je: 

zajištění  prosperity a atraktivnosti města 

v budoucím období,  

udržení a posílení pozice Karlových Varů  

mezi nejvýznamnějšími lázeňskými městy  

a  

zařazení města na seznam UNESCO. 

 

 

Obrázek č. 2 – Globální cíl a strategické cíle  
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STRATEGICKÝ CÍL

PRIORITNÍ OBLASTI 2
PRIORITNÍ OBLAST 2 

STRATEGICKÝ CÍL
PRIORITNÍ OBLASTI 3

PRIORITNÍ OBLAST 3 

STRATEGICKÝ CÍL

PRIORITNÍ OBLASTI 4
PRIORITNÍ OBLAST 4 
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3. Strategické cíle  prioritních oblastí  a priority 

Na základě závěrů analytické části, základních socio-ekonomických charakteristik města, 

definovaných rozvojových faktorů a formulované vize města lze stanovit strategické cíle pro 

prioritní oblasti rozvoje města Karlovy Vary. 

Strategické cíle vztažené k prioritním oblastem budou naplňovány prostřednictvím specifických 

cílů, přiřazených jednotlivým prioritám. Cíle vyplývají z identifikovaných problémových oblastí 

nebo oblastí s rozvojovým potenciálem, přičemž důraz bude kladen na maximální provázanost a 

synergii mezi jednotlivými prioritami.  

Specifické cíle a na ně navazující opatření jsou v rámci tohoto strategického plánu chápány jako 

prvořadé úkoly, na jejichž dosažení musí být v souladu s principem koncentrace vynaložena 

převážná většina dostupných prostředků i úsilí.  

 

Obrázek č. 3 – Strategický cíl a specifické cíle (obecné schéma)   

 

  

SPECIFICKÝ CÍL 1.1 OPATŘENÍ 1.1

SPECIFICKÝ CÍL 1.2 OPATŘENÍ 1.2

SPECIFICKÝ CÍL 2.1 OPATŘENÍ 2.1

SPECIFICKÝ CÍL 2.2 OPATŘENÍ 2.2

SPECIFICKÝ CÍL 2.n OPATŘENÍ 2.n

SPECIFICKÝ CÍL 1.n OPATŘENÍ 1.n
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3.1 Kvalita života obyvatel  

Prioritní oblast „Kvalita života obyvatel“ zahrnuje nejen otázky zdravého životního prostředí, ale 

také všechny oblasti infrastruktury ve městě.  

 

Strategickým cílem pro prioritní oblast je 

„Zlepšit životní prostředí a kvalitu života obyvatel města vytvářením podmínek pro udržitelnou 

individuální i hromadnou dopravu, zajištěním dostatečné sociální péče a zlepšením podmínek pro 

vzdělávání,  práci i odpočinek.“ 

 

Prioritní oblast zahrnuje 4 priority pro Strategický plán udržitelného rozvoje města, postavené 

na problémech současnosti nebo rozvojovém potenciálu pro budoucnost. 

 Priorita 1 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ 

 Priorita 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB 

 Priorita 3 - PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 Priorita 4 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

 

3.2 Místní ekonomika  

Prioritní oblast „Místní ekonomika“ zahrnuje s výjimkou lázeňství a cestovního ruchu, které tvoří 

samostatnou prioritní oblast specifickou pro město Karlovy Vary, všechny ostatní ekonomické 

aktivity. Zahrnuje také oblast lidských zdrojů, jako nezbytný předpoklad ekonomického růstu 

města. 

 

Strategickým cílem pro prioritní oblast je 

 „Zlepšit konkurenceschopnost a výkonnost místní ekonomiky, propojit školy a podnikatelský 

sektor, zlepšit podmínky pro podnikání osobám samostatně výdělečně činným a tím zajistit 

tvorbu kvalitních pracovních příležitostí“.  

 

Prioritní oblast zahrnuje 1 prioritu pro Strategický plán udržitelného rozvoje města, 

postavenou na problémech současnosti a současně na rozvojovém potenciálu pro budoucnost. 

 Priorita 5 - POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 
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3.3 Lázeňství, cestovní ruch a související služby  

Prioritní oblast „Lázeňství, cestovní ruch a související služby“ zahrnuje vše, co souvisí 

s lázeňským charakterem Karlových Varů a s jeho image jako historického a turisticky 

atraktivního lázeňského města.  

 

Strategickým cílem pro prioritní oblast je 

„Zlepšit podmínky pro další rozvoj lázeňství a navazujících služeb ve městě a vytvářet 

podmínky pro doprovodné volnočasové aktivity lázeňských hostů i návštěvníků města. “ 

 

Prioritní oblast zahrnuje 1 prioritu pro Strategický plán udržitelného rozvoje města, 

postavenou na problémech současnosti a současně na rozvojovém potenciálu pro budoucnost. 

 Priorita 6 - ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

 

3.4 Správa města a veřejný život  

Prioritní oblast „Správa města a veřejný život“ zahrnuje zejména vytváření občanské společnosti 

a faktickou účast obyvatel na správě města. Patří sem rovněž praktický výkon správních činností 

v samostatné i přenesené působnosti. 

 

Strategickým cílem pro prioritní oblast je 

„Zajistit efektivní správu města a budovat aktivní občanství, podpořit angažovanost obyvatel 

při správě města a při naplňování strategických  cílů.“ 

 

Prioritní oblast zahrnuje 2 priority pro Strategický plán udržitelného rozvoje města, 

postavenou na rozvojovém potenciálu pro budoucnost. 

 Priorita 7 - ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 

 Priorita 8 - SPRÁVA MĚSTA 
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3.5 Přehled priorit  a opatření  

Obrázek č. 4 – Přehled priorit a opatření  

 

SPECIFICKÝ CÍL 1.1

SPECIFICKÝ CÍL 1.4

SPECIFICKÝ CÍL 1.2

SPECIFICKÝ CÍL 1.3

SPECIFICKÝ CÍL 2.1

SPECIFICKÝ CÍL 2.2

SPECIFICKÝ CÍL 2.3

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

SPECIFICKÝ CÍL 3.3

SPECIFICKÝ CÍL 4.1

SPECIFICKÝ CÍL 4.2

SPECIFICKÝ CÍL 5.1

SPECIFICKÝ CÍL 5.2

SPECIFICKÝ CÍL 5.3

SPECIFICKÝ CÍL 6.1

SPECIFICKÝ CÍL 6.4

SPECIFICKÝ CÍL 6.2

SPECIFICKÝ CÍL 6.3

SPECIFICKÝ CÍL 7.1

SPECIFICKÝ CÍL 7.2

SPECIFICKÝ CÍL 8.1

SPECIFICKÝ CÍL 8.2

OPATŘENÍ 1.1 - Regulovat automobilovou dopravu ve městě

OPATŘENÍ 1.4 - Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě a cyklistů po městských komunikacích 

OPATŘENÍ 1.2 - Optimalizovat dopravu v klidu ve městě a zlepšit organizaci parkování

OPATŘENÍ 1.3 - Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou infrastrukturu

OPATŘENÍ 6.1 - Chránit přírodní léčivé zdroje a zajistit jejich efektivní využívání 

OPATŘENÍ 6.4 - Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech 

OPATŘENÍ 6.2 - Zkvalitňovat nabídku a úroveň služeb poskytovaných lázeňským hostům 

OPATŘENÍ 6.3 - Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území

OPATŘENÍ 2.1 - Rozvíjet sociální služby a kapacity pro trvalou péči o seniory ve vazbě na postupné stárnutí populace ve městě 

OPATŘENÍ 2.2 - Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin 

OPATŘENÍ 2.3 - Koncepčně dořešit podmínky pro sociální bydlení ve městě a zřizovat byty se zvláštním určením

OPATŘENÍ 3.1 - Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit bezpečí a pořádku 

OPATŘENÍ 3.2 - Vytvářet příznivé podmínky pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel i návštěvníků města 

OPATŘENÍ 3.3 - Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání 

OPATŘENÍ 5.1 - Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a tvorbu kvalitních pracovních míst 

OPATŘENÍ 5.2 - Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí 

OPATŘENÍ 5.3 - V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro vznik podnikatelských nemovitostí 

OPATŘENÍ 4.1 - Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město  

OPATŘENÍ 4.2 - Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné zeleně 

OPATŘENÍ 7.1 - Budovat aktivní občanství a rozvíjet angažovanost obyvatel při správě města 

OPATŘENÍ 7.2 - Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným 

OPATŘENÍ 8.1 - Zajistit efektivní řízení města jako instituce 

OPATŘENÍ 8.2 - Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města 
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4. Priority SPURM a opatření k  jejich realizaci  

S cílem aplikovat princip koncentrace se soustředil SPURM na pouze 4 prioritní oblasti pro 

rozvoj města v budoucím období, v rámci nichž bylo definováno celkem 8 priorit.  

 

 Priorita 1 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ 

 Priorita 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB 

 Priorita 3 - PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 Priorita 4 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

 Priorita 5 - POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 

 Priorita 6 - ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

 Priorita 7 - ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 

 Priorita 8 - SPRÁVA MĚSTA 

 

V rámci každé priority byla diskutována nejfrekventovanější  témata a tak byly pro každou 

prioritu stanoveny specifické cíle a návazně na ně opatření k jejich realizaci ve střednědobém 

horizontu. Jednotlivá konkrétní opatření reagují na identifikované problémy v  dané oblasti, nebo 

stimulují uvolnění existujícího rozvojového potenciálu.  

V realizační etapě by měla být jednotlivá opatření naplněna konkrétními aktivitami, jejichž 

finanční rozměr by se promítl do finančního výhledu, resp. rozpočtu města a na jejichž realizaci 

by byly připraveny projekty financované z  dalších veřejných zdrojů2. 

Uvedený výčet priorit na jedné straně postihuje celou šíři problematiky rozvoje města Karlovy 

Vary a na druhé straně ještě respektuje princip koncentrace prostředků a aktivit při rozvoji 

města. 

V implementační části SPURM bude navržen systém tvorby akčních plánů, které budou dávat 

jednotlivým aktivitám konkrétní náplň v podobě projektů a akcí navázaných na rozpočet. 

 

  

                                                           
2
 V dalším textu jsou identifikovány možné zdroje financování z ESIF podle aktuálního stavu přípravy operačních programů 

(jaro 2014) 
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4.1 Priorita 1 -  UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ  

Téma: Individuální doprava v širším centru města 

Specifický cíl 1.1: Optimálním způsobem regulovat dopravu uvnitř lázeňského území a zajistit zde odpovídající 
dopravní obslužnost, snížit dopravní přetížení centra města, zvýšit plynulost dopravy a omezit vznik emisí 
na nejexponovanějších místech. Minimalizovat negativní dopady tranzitní dopravy, zejména hlukovou zátěž.  

Zdůvodnění: Ve vazbě na řešení individuální dopravy v centru města a na koncepční řešení 
hromadné dopravy ve městě je nutné koncepčně přistoupit k dopravní obslužnosti lázeňské části 
města a k regulaci individuální dopravy uvnitř lázeňského území.  

Řešení dopravy v lázeňském území by mělo vyváženě reagovat na místy protichůdné požadavky 
lázeňské léčby, provozovatelů ubytovacích zařízení, lázeňských hostů i rezidentů. S ohledem na 
kvalitu léčebného prostředí by se měl minimalizovat vjezd vozidel se spalovacími motory a rozvíjet 
alternativní způsoby ekologické dopravy. Je třeba rozpracovat po stránce environmentální, 
organizační i technické alternativní řešení k individuální motorové dopravě v širším centru města. 

Problémy spojené s individuální dopravou v centru města jsou obecně negativně vnímány ze strany 
obyvatel i návštěvníků Karlových Varů a objektivně s sebou přináší negativní důsledky pro životní 
prostředí. Na nejexponovanějších místech narůstá hluková zátěž a omezením plynulosti dopravy pak 
dochází k lokálně zvýšené tvorbě emisí do ovzduší.  

Opatření 1.1   
Regulovat automobilovou dopravu ve městě 

Typické aktivity:  Budování infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy 

 Budování systémů řízení městského silničního provozu  

 Budování napájecích stanic alternativních energií na silniční síti 

 Budování systémů pro sledování kvality ovzduší 

 Posílení ekologické MHD ve vnitřním lázeňském území 

 Posílení vertikální dopravy ve vnitřním lázeňském území  

 Legislativní změny v oblasti umožnění vjezdu do vnitřního lázeňského území (VLÚ) 

 Realizace protihlukových opatření podél komunikací 

Indikátory 
výsledku: 

 intenzita dopravy na vybraných měrných místech 

 kvalita místního ovzduší 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

 dopravci 

Vazba na OP:  Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) (PO1) 
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Operační program Doprava (dále jen OPD) (PO1) Infrastruktura pro 
železniční a další udržitelnou dopravu a (PO2) Silniční infrastruktura na síti 
TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 

 Operační program Životní prostření (dále jen OPŽP) (PO2) Zlepšování kvality 
ovzduší v lidských sídlech 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor dopravy 

Spolugestor: Odbor životního prostředí 
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Téma: Technická vybavenost pro dopravu v klidu (parkování)  

Specifický cíl 1.2: Přiblížit se rovnovážnému stavu mezi počtem veřejných parkovacích míst a 
potřebami obyvatel a návštěvníků na tato místa.  

Zdůvodnění: Ačkoliv jsou vybudovány hromadné parkovací kapacity, obyvatelé Karlových Varů i 
návštěvníci v převážné míře preferují neorganizované, volné parkování v centru města, čímž 
komplikují dopravní situaci a průjezdnost ulic. 

Automobilisty vjíždějící do širšího centra města je nezbytné motivovat pozitivními i negativními 
stimuly k disciplinovanému a organizovanému parkování (motivace cenou, službami, návazností 
MHD a v krajním případě i sankcemi). 

V oblastech mimo centrum (zejména na sídlištích) se problém parkování dotýká zejména místních 
obyvatel a i zde přináší problémy s průjezdností ulic, zejména pro případ zásahu složek IZS. 

Opatření 1.2   
Optimalizovat dopravu v klidu ve městě a zlepšit organizaci parkování  

Typické aktivity:  Zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) na městské silniční síti  
(systém chytrého parkování) 

 Budování nových ploch pro parkování v  širším území 

 Budování parkovišť a parkovacích domů ve vazbě na MHD  

Indikátory 
výsledku: 

 absolutní počet disponibilních parkovacích míst 

 podíl parkovacích míst v systému „chytrého parkování“ 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

 podnikatelé 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor rozvoje a investic 

Spolugestor: Odbor dopravy 
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Téma: Infrastruktura pro hromadnou dopravu 

Specifický cíl 1.3: Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou 
infrastrukturu. 

Zdůvodnění: Koncepční řešení hromadné dopravy, a to místní i dálkové, je dlouhodobým 
problémem. U dálkové dopravy a s ní souvisejícím dobudováním terminálů a navazující 
infrastruktury je situace více kritizována a její řešení by se dotklo i situace v MHD. 

Zejména rozhodnutí o tom, jak bude řešen terminál, jak bude dobudován integrovaný systém, bude 
mít pro obyvatele města i návštěvníky dalekosáhlé důsledky. 

Linky MHD jsou průběžně upravovány podle vývoje potřeb a požadavků, ale četnost, frekvence a 
návaznost spojů, zejména v okrajových částech města, je přesto terčem neustálé kritiky. Výhrady 
obyvatel se také koncentrují na vybavenost zastávek a na úroveň městského mobiliáře. 

Opatření 1.3   
Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat návaznou 
infrastrukturu 

Typické aktivity:  Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury  

 Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy  

 Výstavba a modernizace železničních tratí 

 Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy 

 Modernizace dopravních terminálů 

 Rekonstrukce a úpravy zastávek MHD, vybavení mobiliářem  

 Prověření dosažitelnosti MHD pro obyvatele dle platných předpisů 

Indikátory 
výsledku: 

 počet ročně přepravených osob MHD 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 dopravci a provozovatelé železničních sítí 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 OPD (PO1) Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor dopravy 

Spolugestor: Dopravní podnik Karlovy Vary 
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Téma: Pěší a cyklistické trasy ve městě 

Specifický cíl 1.4: Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě, vybudovat bezbariérové 
přístupy všude tam, kde je to účelné, a dobudovat plánované cyklotrasy a cyklostezky. 

Zdůvodnění: Ve vazbě na řešení infrastruktury pro hromadnou dopravu a urbanistické řešení centra 
města je nezbytné řešit i podmínky pro pohyb chodců a cyklistů. Při organizaci pěších koridorů je 
třeba zohlednit potřebu bezproblémového přesunu chodců mezi zastávkami hromadné dopravy i 
potřeby bezbariérového přístupu a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech. 

Ve vazbě na řešení individuální dopravy v širším centru města je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj 
nemotorové dopravy. Postupnou realizací cyklogenerelu vzniknou ve městě komunikace částečně 
nebo zcela vyčleněné pro bezmotorovou dopravu, Tato může v podmínkách města částečně 
substituovat ostatní typy dopravy.   

Opatření 1.4   
Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě a cyklistů po městských 
komunikacích  

Typické aktivity:  Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných  forem dopravy 

 Budování cyklotras a rozvoj cyklodopravy po městě 

 Budování bezbariérových pěších komunikací 

 Energeticky úsporné osvětlení přechodů 

 Budování chodníků a přechodů na nových komunikacích 

Indikátory 
výsledku: 

 délka cyklotras a cyklostezek 

 podíl bezbariérově upravených chodníků 

 počet nehod na přechodech pro chodce 

 počet nehod na přechodech u škol 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 obyvatelé okolních obcí 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

 motoristé 

Realizátor:   samospráva 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 OPŽP (PO5) Energetické úspory 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor technický 

Spolugestor: Odbor rozvoje a investic, Cyklokoordinátor 
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4.2 Priorita 2 -  ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB  

Téma: Podmínky pro důstojný život seniorů 

Specifický cíl 2.1: Přizpůsobit zaměření sociálních služeb a kapacity pro trvalou péči o seniory 
postupnému stárnutí populace ve městě. 

Zdůvodnění: Stárnutí populace je obecným trendem a významně se již v současnosti dotýká i 
Karlových Varů. Demografické studie a prognózy naznačují, že problémy s tím související se budou 
nadále prohlubovat. 

Situace v terénních službách v daném okamžiku sice pokrývá poptávku, ale pro budoucnost je třeba 
se připravit na nárůst požadavků od obyvatel Karlových Varů. V souvislosti s tím je třeba řešit i nové 
typy sociálních služeb, které v budoucnosti odlehčí požadavkům na trvalou péči v domovech pro 
seniory. 

I za těchto předpokladů budou současné kapacity pro trvalou péči o seniory zjevně nedostatečné a 
s předstihem je nutné rozšíření míst v domovech pro seniory. 

Opatření 2.1   
Rozvíjet sociální služby a kapacity pro trvalou péči o seniory ve vazbě na postupné 
stárnutí populace ve městě  

Typické aktivity:  Budování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb  

 Budování kapacit pro trvalou i dočasnou péči o seniory 

 Posilování kapacity terénních služeb v závislosti na zvyšující se poptávce 
po těchto službách 

 Přizpůsobování nabídky služeb očekávané poptávce 

Indikátory 
výsledku: 

 kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory vztažená na 1000 obyvatel 

 počet pracovníků poskytujících terénní služby vztažený na 1000 obyvatel  

Cílová skupina:  obyvatelé města, zejména senioři 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO2) Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů 

 Operační program Zaměstnanost (dále jen OPZ) (PO 2) Sociální 
začleňování a boj s chudobou 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor sociálních věcí 

Spolugestor: Odbor rozvoje a investic, Odbor majetku města 
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Téma: Začleňování ohrožených skupin 

Specifický cíl 2.2: Zlepšit podmínky pro sociální i ekonomické začleňování specifických skupin 
obyvatel. 

Zdůvodnění: Trvalá podpora opětovného začleňování specifických skupin obyvatel (sociálně 
slabých, zdravotně postižených, drogově závislých nebo neadaptovaných cizinců) je jedním 
z předpokladů pro předcházení sociálnímu napětí ve městě. 

V zájmu lázeňského města je v maximální možné míře předcházet sociálně patologickým jevům, 
vyplývajícím z podcenění problematiky začleňování ohrožených skupin. 

Opatření 2.2   
Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin   

Typické aktivity:  Rozvoj systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 
navazujících služeb podporujících sociální začleňování  

 Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu 
začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením  

 Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 Podpora účasti studentů ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin ve 
středním a vysokoškolském vzdělávání 

 Rozvoj inkluzívního vzdělávání 

 Podpora zaměstnanosti mladých osob ve věku 15-24 let 

 Podpora zaměstnanosti starších osob ve věku 50+ let 

 Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených na trhu práce 

Indikátory 
výsledku: 

 počet uchazečů o zaměstnání (15 – 24) 

 počet uchazečů o zaměstnání (absolventi škol) 

Cílová skupina:  obyvatelé města, zejména sociálně slabší nebo ohrožení vyloučením 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO2) Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OPVVV)  (PO2) 
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj  a  (PO3) Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

 OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

 OPZ (PO2) Sociální začleňování a boj s chudobou 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor sociálních věcí 

Spolugestor: Odbor kultury, školství a tělovýchovy 

 



 

 
             Návrhová část SPURM 27 

 

Téma: Prostupné bydlení 

Specifický cíl 2.3: Rozvinout koncept prostupného bydlení ve městě a zřizovat byty se zvláštním 
určením. 

Zdůvodnění: Vedle seniorů se formují i další skupiny znevýhodněných osob, jejichž sociální situace 
se pohybuje na hranici únosnosti a v některých případech i za ní.  

Vedle přístupu ke vzdělání a následně k pracovním příležitostem je pro tyto znevýhodněné skupiny 
osob klíčové mít i cenově dostupnou příležitost bydlet. Sociální bydlení se netýká pouze sociálně 
vyloučených skupin, ale i osamocených starých lidí, nebo naopak mladých, ekonomicky slabých 
rodin.  

Specifickým případem je nabídka ubytování osobám zcela bez přístřeší, přebývajícím bez domova 
na ulici.  

Situace v kapacitách ubytoven v daném okamžiku sice pokrývá poptávku, avšak institut ubytovny 
nemůže nahradit startovací byty pro ekonomicky slabší obyvatele Karlových Varů. 

Opatření 2.3   
Koncepčně dořešit podmínky pro sociální bydlení ve městě a zřizovat byty se zvláštním 
určením 

Typické aktivity:  Zlepšování podmínek pro sociální bydlení 

 Zřizování bytů se zvláštním určením 

 Zřízení azylového domu pro matky s dětmi 

 Zřízení bezbariérových obecních bytů 

Indikátory 
výsledku: 

 počet sociálních bytů na 1000 obyvatel 

Cílová skupina:  obyvatelé města, zejména sociálně slabší a mladé rodiny 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO2) Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů 

 OPZ (PO2) Sociální začleňování a boj s chudobou 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor sociálních věcí 

Spolugestor: Odbor majetku města 

 

  



 

 
             Návrhová část SPURM 28 

 

4.3 Priorita 3 -  PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ  

Téma: Podmínky pro život, bezpečnost a pořádek ve městě  

Specifický cíl 3.1: Omezit projevy asociálního chování, vandalismu a poškozování veřejného majetku 
a zvýšit pocit bezpečí obyvatel i návštěvníků města. 

Zdůvodnění: Bezpečnost a zajištění pořádku ve smyslu příznivého prostředí pro život se v Karlových 
Varech významně neodlišuje od porovnatelných měst. Přesto však je atmosféra ve městě důležitá i 
s ohledem na lázeňský charakter a navazující ekonomické aktivity. Situaci by zlepšila možnost 
investovat další prostředky do technické infrastruktury (technika pro sběr dat, kamerové systémy 
apod.), což by technickými prostředky zvýšilo účinnost a efektivnost činnosti městské policie, 
případně dalších institucí, podílejících se na zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty ve městě. 

Investice do technické infrastruktury musí doprovázet vzdělávání, osvěta a preventivní činnost na 
všech úrovních. Zejména v oblastech a u skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením je třeba 
dále rozvíjet prevenci a předcházet tak vzniku sociálně patologických jevů ve městě. 

Opatření 3.1   
Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit bezpečí a pořádku   

Typické aktivity:  Rozvoj připravenosti obyvatel k řešení a řízení rizik a katastrof 

 Vzdělávání příslušníků městské policie 

 Zkvalitňování technické vybavenosti městské policie  (sběr dat, kontrola, 
propojení s ostatními odbory magistrátu, kvalitní kamerový systém)  

 Budování a rozvoj nízkoprahových center, mobilních i stacionárních 

 Prevence bezdomovectví a omezování negativních dopadů na město  

Indikátory 
výsledku: 

 roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel 

 objasněnost trestných činů 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

 Městská policie 

Realizátor:   samospráva 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 OPZ (PO2) Sociální začleňování a boj s chudobou 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Městská policie 

Spolugestor: Odbor technický 

 
 
 



 

 
             Návrhová část SPURM 29 

 

Téma: Kultura, sport a volný čas 

Specifický cíl 3.2: Rozvíjet infrastrukturu pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb a zájmů 
obyvatel města i návštěvníků. 

Zdůvodnění: Investicím do infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas věnuje město nemalé 
prostředky. Možnosti aktivně využívat volný čas, věnovat se sportu a kultuře zkvalitňují podmínky 
pro život obyvatel Karlových Varů, a mohou tak sehrát určitou roli v rozhodování, zda hledat lepší 
místo pro bydlení. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nejen samotným investicím do infrastruktury, ale také podpoře 
společenského a kulturního života ve městě a kulturní nabídce ve všech jejích formách. 

Pozitivní dopad široké kulturní nabídky bude nejen na obyvatele Karlových Varů, ale i návštěvníci 
vyžadují určité standardy pro využití volného času, který se rozhodli v Karlových Varech strávit. 

Opatření 3.2   
Vytvářet příznivé podmínky pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel i návštěvníků 
města  

Typické aktivity:  Budování infrastruktury pro sportovní aktivity obyvatel města i 
návštěvníků 

 Budování školních hřišť přístupných i pro veřejnost  

 Budování infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 Rozvoj nabídky kulturního vyžití obyvatel města i návštěvníků 

 Podpora spolkové činnosti 

 Podpora alternativní a klubové kultury 

Indikátory 
výsledku: 

 roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních zařízeních 

 roční počet návštěvníků ve vybraných sportovních zařízeních 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 IROP (PO2) Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro  obyvatele 
regionů 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kultury, školství a tělovýchovy 

Spolugestor: Odbor rozvoje a investic 

 
 
 
 



 

 
             Návrhová část SPURM 30 

 

Téma: Školní a předškolní vzdělávání 

Specifický cíl 3.3: Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání. 

Zdůvodnění: Infrastruktura a vybavenost základních škol a mateřských škol částečně zcela chybí a 
částečně si vyžaduje modernizaci. Zejména se jedná o revitalizaci zahrad mateřských škol a jejich 
vybavenost herními prvky a sportovišť u základních škol. Dále je zřejmý deficit ve vybavenosti 
technických učeben a ve všech případech není dořešena ani otázka energetických úspor.   

Vedle infrastrukturních potřeb je třeba věnovat pozornost také otázkám inkluzivního vzdělávání, 
péči o děti s logopedickými vadami nebo specifickými poruchami učení nebo projektům na 
vzdělávání učitelů. Důležité je přizpůsobovat kapacitu očekávanému demografickému vývoji. 

Opatření 3.3   
Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání   

Typické aktivity:  Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí 
na ZŠ 

 Podpora mimoškolních aktivit (výuka plavání, školy v  přírodě apod.) 

 Budování a revitalizace zahrad mateřských škol 

 Budování technických učeben ZŠ 

 Energeticky úsporná opatření v provozu škol 

Indikátory 
výsledku: 

 podíl MŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou městskému standardu  

 podíl ZŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou městskému standardu  

Cílová skupina:  obyvatelé města, zejména mladé rodiny 

Realizátor:   samospráva 

 školy 

Vazba na OP:  OPVVV (PO3) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání 

 IROP (PO2) Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů 

 OPŽP (PO5) Energetické úspory 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kultury, školství a tělovýchovy 

Spolugestor: Odbor rozvoje a investic, Odbor majetku města 

 

  

  



 

 
             Návrhová část SPURM 31 

 

4.4 Priorita 4 -  KVALIZNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  VE MĚSTĚ  

Téma: Čistota a nakládání s odpady ve městě 

Specifický cíl 4.1: Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město. 

Zdůvodnění: Pro pozitivní image města je nezbytné cílevědomě omezovat negativní faktory snižující 
pozitivní vnímání města ze strany obyvatel i návštěvníků. Jedním z takových faktorů je čistota ve 
městě a údržba komunikací. 

Z hlediska udržitelnosti je pak nezbytné zavést a reálně udržovat systém efektivního nakládání 
s odpady, třídění a využití bioodpadu.  

Opatření 4.1   
Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město   

Typické aktivity:  Snižování množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší z 
vytápění domácností 

 Odstraňování černých skládek a rekultivace starých skládek 

 Zlepšení vybavenosti technickými prostředky pro úklid komunikací a svoz 
odpadu 

 Zlepšení nakládání s odpady (vybavenost odpadkovými koši a kontejnery, 
technické předpoklady pro třídění domovního odpadu, separace 
bioodpadu, výstavba překladiště, podzemní kontejnery apod.) 

 Doplnění a rekonstrukce systémů čištění odpadních vod v  okrajových 
částech města. 

Indikátory 
výsledku: 

 podíl tříděného domovního odpadu 

 roční objem separovaného bioodpadu 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

 občané 

 podnikatelé 

Vazba na OP:  OPŽP (PO2) Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 OPŽP (PO3) Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor technický 

Spolugestor: Odbor životního prostředí 

 

 

 



 

 
             Návrhová část SPURM 32 

 

Téma: Městská zeleň a veřejný prostor 

Specifický cíl 4.2: Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné zeleně. 

Zdůvodnění: Pro pozitivní vnímání města je nezbytné cílevědomé rozvíjení atraktivity městského 
parteru, údržba a zakládání městské zeleně, revitalizace zeleně na sídlištích, péče o vodní toky a 
vytváření zelených pásů okolo města. Nezanedbatelný není ani pozitivní vliv zeleně na ovzduší. 

V tomto smyslu je pak nezbytné dále rozvíjet péči o lázeňské lesy a jejich infrastrukturu – opěrné zdi, 
cesty, altány atd. 

Opatření 4.2   
Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné zeleně  

Typické aktivity:  Vytváření a kultivace zeleného pásu okolo města 

 Revitalizace veřejných prostranství a zeleně na sídlištích 

 Oživení komunikací a chodníků výsadbou zeleně 

 Revitalizace lázeňských lesů – opěrné zdi, altány, rozhledny 

 Saturace veřejných prostranství městským mobiliářem 

 Pasportizace městské zeleně 

 Preventivní protipovodňová opatření 

Indikátory 
výsledku: 

 podíl opěrných zdí, vyžadujících sanaci 

 celková plocha zeleně v širším centru města 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

 lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

Vazba na OP:  OPŽP (PO1) Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

 OPŽP (PO4) Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor technický 

Spolugestor: Odbor rozvoje a investic, Odbor životního prostředí, Odbor 
majetku města, Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy 
Karlovy Vary 

 
 

  



 

 
             Návrhová část SPURM 33 

 

4.5 Priorita 5 -  POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 

Téma: Podpora podnikání a tvorba kvalitních pracovních míst  

Specifický cíl 5.1: Vytvářet podmínky pro zvýšení ekonomické aktivity obyvatel a ekonomické 
výkonnosti města. 

Zdůvodnění: Při klesající ekonomické aktivitě obyvatel a nedostatku kvalifikovaných pracovních 
příležitostí ve středních a velkých podnicích je nezbytné podporovat rozvoj drobného podnikání a 
stabilizaci mikropodniků a malých provozoven. 

Jakkoliv jsou podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit v Karlových Varech složité, lze pro jejich 
rozvoj využít standardní nástroje, jakými jsou zejména informační podpora začínajícím i reálně 
fungujícím podnikatelům.  

Prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit je i v oblasti sociálního podnikání, ve veřejné službě a 
veřejně prospěšných pracích nebo při péči o skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí.  

Současně je třeba podpořit tvorbu nových pracovních příležitostí v Karlových Varech 
koordinovaným postupem města a podnikatelů. 

Opatření 5.1   
Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a tvorbu kvalitních pracovních 
míst  

Typické aktivity:  Poradenství pro vstup do podnikání ve městě (poradenství lidem, kteří 
chtějí začít podnikat) 

 Informační podpora drobného řemesla, malých firem, drobných služeb 

 Pobídky pro podnikatele („inovační vouchery“) 

 Podpora sociálního podnikání 

 Zřízení průmyslové zóny s dobrou dopravní obslužností a dostupností 

 Podpořit přednostně využívání stávajících nevyužívaných nebo málo 
využívaných ploch pro podnikání.  

Indikátory 
výsledku: 

 počet registrovaných živnostníků 

Cílová skupina:  podnikatelský sektor 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  OPPIK (PO1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

 OPPIK (PO4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií 

 OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor rozvoje a investic 

Spolugestor: Odbor financí a ekonomiky, Odbor majetku města, Odbor 
obecní živnostenský úřad 



 

 
             Návrhová část SPURM 34 

 

Téma: Příležitosti pro vysokoškolské a odborné vzdělání  

Specifický cíl 5.2: Usilovat v dlouhodobém horizontu o větší příležitost k odbornému růstu 
vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných mladých lidí. 

Zdůvodnění: Otázka zřízení veřejné vysoké školy v Karlových Varech není pro časový horizont 
SPURM relevantní, avšak z dlouhodobého hlediska je nezbytné tuto myšlenku vytrvale prosazovat. 
Případný rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Karlových Varech by měl reflektovat specifické 
potřeby města a formovat se na základě spolupráce s již existujícími vysokými školami. 

Pro zpomalení trendu v migraci mladých lidí s vyšším vzděláním a omezení jejich odchodů za 
vzděláním do jiných měst je třeba hledat a nabízet příležitosti pro odborné působení mladých 
v oborech typických pro místní ekonomiku (balneologie, jazyky nebo cestovní ruch), a to 
posilováním spolupráce škol a firem působících ve městě.  

Opatření 5.2   
Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních 
příležitostí  

Typické aktivity:  Vytváření podmínek pro spolupráci místních podniků a škol ve výzkumu, 
vývoji a inovacích 

 Vytváření podmínek pro získávání praktických zkušeností studentů 
v místních podnicích 

 Vytváření podmínek pro umístění regionálních pracovišť VŠ ve městě   

 Zapojení městských zdravotních a lázeňských institucí do systému 
vzdělávání ve zdravotnictví a různých akreditací pro fyzioterapeuty 

Indikátory 
výsledku: 

 počet realizovaných stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních podnicích a 
lázeňských zařízeních 

Cílová skupina:  podnikatelský sektor 

 školy 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 akademická sféra 

Vazba na OP:  OPPIK (PO1) Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kultury, školství a tělovýchovy 

Spolugestor: Balneologický institut 

 
 

 

 



 

 
             Návrhová část SPURM 35 

 

Téma: Plochy pro podnikání  

Specifický cíl 5.3: Usilovat v dlouhodobém horizontu o územní připravenost města poskytovat 
podnikatelům vhodné plochy a nemovitosti pro podnikání. 

Zdůvodnění: Rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí je podmíněno vedle 
intenzivnějšího využívání stávajících podnikatelských nemovitostí také vytvářením nových ploch 
vhodných pro podnikání, případně přímo budováním podnikatelských nemovitostí usnadňujících 
začínajícím podnikatelům vstup do podnikání.   

Jde nejen o podporu nových podnikatelských investic pro výrobu, služby a obchod cestou obnovy či 
rozšíření stávajících provozů, ale i o budování nových provozů na zelené louce. Dále jde o podporu 
stávajícím a zejména nově příchozím investorům (např. cestou koordinace či přímé účasti 
veřejnoprávních subjektů na budování dopravní a síťové infrastruktury).  

Opatření 5.3   
V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro vznik 
podnikatelských nemovitostí  

Typické aktivity:  Vytváření podmínek pro vyšší využitelnost infrastruktury města pro 
podnikatelské aktivity 

 Vytváření ploch a prostorů vhodných pro podnikání s přednostním 
využitím stávajících dnes nevyužívaných nebo málo využívaných ploch 
pro podnikání.  

 Zřizování podnikatelských inkubátorů (v nevyužívaných nemovitostech 
města) 

 Vytváření podmínek pro rozvoj služeb pro podnikatele  

Indikátory 
výsledku: 

 plochy v majetku města, určené pro rozvoj podnikání 

Cílová skupina:  podnikatelský sektor 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

Vazba na OP:  OPPIK (PO2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
firem 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor rozvoje a investic 

Spolugestor: Odbor majetku města 
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4.6 Priorita 6 -  ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

Téma: Ochrana a efektivní využívání přírodních léčivých zdrojů  

Specifický cíl 6.1: Zachovat pro budoucí období potenciál pramenů vřídelní vody a minimalizovat 
potenciální antropogenní rizika. Zajistit způsobilost provozu léčivých pramenů a rozvodů vřídelní 
vody po technické stránce. 

Zdůvodnění: Přírodní léčivé zdroje jsou jedinečným přírodním bohatstvím a jsou určující pro 
budoucnost lázeňství ve městě. Pro zachování lázeňského potenciálu je nezbytná jejich efektivní 
ochrana a péče o technickou infrastrukturu od jímání vřídelní vody až po její distribuci. 

Pro efektivní využívání vřídelní vody je důležitý také koncepční přístup k vlastní distribuci a pokrývání 
požadavků a potřeb jednotlivých lázeňských zařízení. 

Opatření 6.1   
Chránit přírodní léčivé zdroje a zajistit jejich efektivní využívání  

Typické aktivity:  Zpracovat (aktualizovat) koncepci města k udržitelnému využívání 
přírodních léčivých zdrojů 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů z hlediska zemních úprav a stavebních 
prací 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů z hlediska technické správy městských 
komunikací 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů z hlediska negativních dopadů na 
podzemní vody 

 Pravidelná obnova infrastruktury - kolonády, vrty, rozvody vřídelní vody 

 Zlepšení podmínek pro pitný režim lázeňských hostů 

Indikátory 
výsledku: 

 počet využívaných pramenů termominerální vody 

 vydatnost pramenů termominerální vody 

Cílová skupina:  podnikatelský sektor 

 neziskový sektor (NNO) 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:   IROP (PO3) Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  
(IP 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví) 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor technický 

Spolugestor: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Balneologický 
institut 
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Téma: Kvalita služeb v lázeňství 

Specifický cíl 6.2: Budovat image „lázeňského města“, poskytujícího lázeňské služby na nejvyšší 
úrovni, doprovázené nabídkou kulturního a společenského vyžití. 

Zdůvodnění: Lázeňské služby musejí odpovídat nejvyšším standardům a využívat balneologický 
výzkum. Vysoká kvalita lázeňských služeb, vč. oblasti výběrového (komerčního, placeného) 
zdravotnictví v oblasti péče o tělo, je nezbytný, nikoliv však postačující impuls pro trvale rostoucí 
úroveň lázeňství v Karlových Varech.  

Musejí je doprovázet komplexní a kvalitní služby cestovního ruchu, poskytované lázeňským hostům 
s navazující nabídkou kulturního a společenského vyžití. Pokud mají mít Karlovy Vary prestiž 
jedinečného místa, samozřejmě s převahou lázeňských služeb,  musí se město snažit dohlížet na 
některé poskytované služby a kde je možné podezření z poškozování image města vytvářet 
prostřednictvím vyhlášek a nařízení města regulativy provozování služeb. 

V tomto smyslu má město i poskytovatelé lázeňských služeb společný zájem na koordinovaném 
přístupu k rozvoji lázeňství v Karlových Varech. 

Opatření 6.2   
Zkvalitňovat nabídku a úroveň služeb poskytovaných lázeňským hostům   

Typické aktivity:  Zpracovat (aktualizovat) koncepci města k  rozvoji lázeňství a služeb 
poskytovaných lázeňským hostům 

 Rozvoj služeb ve vnitřním lázeňském území 

 Rozvoj lázeňské infrastruktury 

 Vybudování veřejného termálního koupaliště 

 Vybudování kvalitního navigačního systému pro pěší i autodopravu  

 Podpora subjektů poskytujících kvalitní služby (certifikace průvodců, fair 
play taxi apod.) 

Indikátory 
výsledku: 

 roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních 

 počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 počet přenocování v lázeňských zařízeních 

Cílová skupina:  lázeňští hosté a návštěvníci města 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 poskytovatelé lázeňských služeb 

Vazba na OP:  IROP (PO1) Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kanceláře primátora 

Spolugestor: Infocentrum, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
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Téma: Urbanistická hodnota vnitřního lázeňského území  

Specifický cíl 6.3: Dosáhnout toho, aby bylo vnitřní lázeňské území pro svoji unikátní 
architektonickou hodnotu zapsáno na světové listině UNESCO. 

Zdůvodnění: Image města by významně posílila skutečnost, že světově unikátní lázeňská 
architektura a urbanistická hodnota vnitřního lázeňského území byla akceptována světovou 
organizací a zapsána na světové listině UNESCO.  

Je třeba pečovat o zachování jedinečné historické, architektonické a urbanistické hodnoty města. 
Způsob rekonstrukce památkových objektů by měl nejenom ochránit historickou hodnotu, ale také 
počítat se smysluplným využitím těchto objektů.  

Opatření 6.3   
Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území 

Typické aktivity:  Zachování a obnova kulturního dědictví města 

 Pasportizace památek a architektonicky hodnotných staveb města  

 Rekonstrukce památkových objektů  

 Rekonstrukce a revitalizace kolonád 

 Regulace stavební činnosti ve vnitřním lázeňském území  

Indikátory 
výsledku: 

 zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

Cílová skupina:  podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

Realizátor:   samospráva a přenesená státní správa 

 stavební úřad 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor 

 vlastníci nemovitostí 

Vazba na OP:  IROP (PO3) Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor rozvoje a investic 

Spolugestor: Odbor majetku města 
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Téma: Propagace lázeňství a cestovního ruchu 

Specifický cíl 6.4: Šířit mezi obyvateli města i potenciálními návštěvníky pozitivní obraz Karlových 
Varů jako jedinečného lázeňského města, vstřícného ke svým obyvatelům i návštěvníkům. 

Zdůvodnění: Konkurence mezi lázeňskými místy a nabídkou jejich služeb je natolik silná, že pokud si 
Karlovy Vary mají minimálně zachovat svoji pozici, musí efektivním způsobem provádět prezentaci 
svého potenciálu. Při tom je nezbytná efektivní spolupráce města a poskytovatelů lázeňských služeb 
a cestovního ruchu, včetně jejich participace na propagačních akcích. 

Současně s prezentací směrem k potenciálním návštěvníkům se musí prezentovat společenské i 
ekonomické přínosy poskytování lázeňských služeb a rozvoje cestovního ruchu i směrem 
k obyvatelům města. 

Udržení „genia loci“ Karlových Varů je v zájmu jak obyvatel města, tak i podnikatelského sektoru. 
Propagace by se proto měli účastnit i hoteliéři a podnikatelé, ale také neziskový sektor. 

Opatření 6.4   
Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech  

Typické aktivity:  Zpracovat (aktualizovat) koncepci k systém propagace města - destinační 
management 

 Propagace destinace vhodnými marketingovými nástroji, zejména na 
potenciálně nových trzích (diverzifikace národnostního portfolia hostů) 

 Poskytování kvalitních informačních služeb návštěvníkům města  

 Realizace aktivit ve vztahu k občanům města za účelem zlepšení vnímání 
pozici lázeňství pro život KV (prezentace, akce, soutěže, informovanost)  

 Informační podpora podnikatelským subjektům, vč. podpory při 
jednáních s národními orgány  

 Aktivní spolupráce s profesními organizacemi  

 Rozvoj elektronické prezentace města a jeho kulturně historických 
hodnot (internetové stránky, aplikace pro chytré telefony)  

 Organizace kulturně společenských akcí k prezentaci města ku příležitosti 
700. výročí narození Karla IV. (1316) 

Indikátory 
výsledku: 

 roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních 

 počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 

 počet přenocování v lázeňských zařízeních 

 index struktury návštěvníků 

Cílová skupina:  lázeňští hosté a návštěvníci města 

 obyvatelé města 

Realizátor:   samospráva 

 podnikatelský sektor 

 neziskový sektor (NNO) 

Vazba na OP:  --- 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kanceláře primátora 

Spolugestor: Infocentrum města Karlovy Vary 
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4.7 Priorita 7 -  ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA  

Téma: Budování aktivního občanství 

Specifický cíl 7.1: Udržet a dále posilovat angažovanost obyvatel při správě města a při naplňování 
strategických cílů rozvoje města. 

Zdůvodnění: Angažovanost obyvatel při správě města je jedním ze základních atributů, rozvíjených 
městem v posledním období. Na tento proces je třeba navázat i v budoucnosti a dále podporovat 
aktivní postoje zájmových skupin obyvatel, ať již definovaných lokálně podle městské části, 
profesně, nebo na základě věkových či sociálních charakteristik dané skupiny. 

Opatření 7.1 
Budovat aktivní občanství a rozvíjet angažovanost obyvatel při správě města  

Typické aktivity:  Rozvoj neformálních kontaktních míst v každé městské části (kontaktní 
osoba pro zajištění informovanosti a přenos požadavků mezi Městem a 
občany) 

 Rozvoj systému elektronických kontaktů mezi Městem a občany 

 Diskusní fóra 

 Studentský parlament 

 Primátorské dny 

 Zapojení odborné veřejnosti do práce komisí  

Indikátory 
výsledku: 

 celkový počet diskusních fór a setkání s občany města 

 počet účastníků diskusních fór a setkání s občany města 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

Realizátor:   samospráva 

 neziskový sektor 

 občané 

 školy 

Vazba na OP:  OPZ (PO3) Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor strategií a dotací 

Spolugestor: Odbor kanceláře primátora  
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Téma: Budování sounáležitosti občanů s městem 

Specifický cíl 7.2: Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným. 

Zdůvodnění: Do občanského života ve městě je třeba zapojit co nejvíce jeho obyvatel a budovat 
jejich vzájemnou sounáležitost bez ohledu na příslušnost k sociální nebo národnostní skupině. 
Současně je třeba působit na obyvatele města a posilovat jejich identifikaci se „svým“ městem. 

Opatření 7.2   
Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem samotným   

Typické aktivity:  Inovativní projekty v oblasti veřejné správy 

 Organizace kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost 
občanů města a zaměřených proti segregaci vybraných skupin obyvatel  

 Podpora výuky regionální historie ve školách 

 Podpora místních kulturních aktivit v městských částech 

Indikátory 
výsledku: 

 počet kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost  

Cílová skupina:  obyvatelé města 

Realizátor:   samospráva 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  OPZ (PO3) Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kultury, školství a tělovýchovy 

Spolugestor: Infocentrum města Karlovy Vary 

 

 

  



 

 
             Návrhová část SPURM 42 

 

4.8 Priorita 8 -  SPRÁVA MĚSTA  

 

Téma: Řízení města 

Specifický cíl 8.1: Řídit město a hospodařit s obecními prostředky transparentním a 
udržitelným způsobem a zachovávat finanční stabilitu města 

Zdůvodnění: Udržitelný rozvoj města a naplňování strategických záměrů rozvoje je podmíněno 
finanční stabilitou města a jeho dostatečným ekonomickým potenciálem. Prvořadým úkolem při 
řízení města je proto zachovávání standardních parametrů hospodaření města a transparentní 
nakládání s finančními prostředky. 

Opatření 8.1   
Zajistit efektivní řízení města jako instituce  

Typické aktivity:  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy  

 Zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
veřejné správy 

Indikátory 
výsledku: 

 parametry finančního zdraví města podle indikátorů MF (poměr cizích 
zdrojů k celkovým aktivům a celková likvidita) 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

Realizátor:   samospráva 

Vazba na OP:  IROP (PO3) Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  

 OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 OPZ (PO4) Efektivní veřejná správa 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor financí a ekonomiky 

Spolugestor: Odbor kanceláře tajemníka 
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Téma: Partnerské vztahy 

Specifický cíl 8.2: Profilovat město jako respektovaného partnera 

Zdůvodnění: Image města závisí také na tom, jak jej vidí a respektují partneři.  

Poměrně širokou zahraniční spolupráci a partnerství je nutné efektivně směrovat k posílení prestiže 
města a jeho prezentování v zahraničí. 

Rovněž v rámci tuzemských platforem, kterých je město účastno (Svaz města a obcí, Sdružení 
lázeňských míst, Euroregio apod.) je nutné zajistit, aby město bylo respektováno jako silný a 
významný partner. 

Opatření 8.2   
Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města  

Typické aktivity:  Organizace kulturně společenských akcí s oficiální účastí partnerského 
města  

 Podpora partnerství na úrovni společenských a neziskových organizací  

Indikátory 
výsledku: 

 počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí partnerského města 

Cílová skupina:  obyvatelé města 

Realizátor:   samospráva 

 neziskový sektor 

Vazba na OP:  IROP (PO3) Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  

 OPZ (PO1) Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 OPZ (PO4) Efektivní veřejná správa 

Gesčně příslušný útvar MMKV: Odbor kanceláře primátora 

Spolugestor: - 
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5. Kvantifikace cílů a indikátory  

5.1 Indikátory kontextu  

Pro sledování vývoje širších souvislostí, v nichž naplňování strategických cílů SPURM probíhá, je 

nezbytné nastavit omezené množství tzv. kontextových indikátorů. Ty mají popisovat nejdůležitější 

trendy v prioritních oblastech a mohou v průběhu realizace SPURM upozornit na to, zda dochází či 

nedochází k významné změně sledovaného prostředí.  

Tabulka č. 5 – Indikátory kontextu (Karlovy Vary / ČR)  

indikátor kontextu (Karlovy Vary / ČR) 
Měrná 

jednotka 
výchozí stav  Zdroj dat 

Index stáří (65+/15-) (2012) % 154,4 / 113,3 ČSÚ 

Index závislosti II (65+/15-65) (2012)  % 28,7 / 24,6 ČSÚ 

Průměrný věk (2012)  roky 43,9 / 41,3 ČSÚ 

Míra nezaměstnanosti (2011)  % 8,4 / 8,6 ČSÚ 

Počet uchazečů na 1 volné místo (2011) osoby 7,7 / 14,2 ČSÚ 

Migrační saldo (2013) osoby -178 / -1 297 ČSÚ 

Přirozená změna počtu obyvatel (2013) osoby -130 / -2 409 ČSÚ 

Tabulka č. 6 – Indikátory kontextu (Karlovarský kraj / ČR)  

indikátor kontextu (Karlovarský kraj / ČR) 
Měrná 

jednotka 
výchozí stav  Zdroj dat 

HDP na obyvatele (2010) Kč/osob 260 065 / 360 444 ČSÚ 

ČDDD na obyvatele (2010) Kč/osob 171 342 / 190 446 ČSÚ 

Průměrná hrubá měsíční mzda (2012) Kč 22 122 / 26 133 ČSÚ 

5.2 Indikátory výsledku  

Specifický cíl, stanovený ve SPURM pro každé opatření je nezbytné kvantifikovat jedním nebo více 

indikátory výsledku a tím zaručit měřitelnost jeho dosahování. Primárními kritérii pro indikátor 

výsledku je jeho vypovídací schopnost o dosažené změně a přesně definovaný způsob měření a 

dostupnost, včetně výchozí hodnoty.  

Indikátor výsledku může být konkrétním projektem nebo akcí realizován přímo (např. počet míst 

v domovech pro seniory na 1000 obyvatel) a pak je nezbytné kvantifikovat očekávaný přínos 

daného projektu nebo akce předem, nebo je realizován nepřímo (intenzita dopravy na vybraných 

komunikačních uzlech) a pak je přínos realizovaných projektů a akcí předmětem následné 

evaluace. 

Indikátory výsledku SPURM jsou základním přehledem konkrétních parametrů prostředí, které 

mají být ve střednědobém horizontu zlepšeny. Sledování vývoje parametrů prostředí bude 

prováděno s roční periodicitou. 
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Zdrojem dat pro průběžnou evaluaci bude u dat sledovaných na krajské nebo národní úrovni 

Český statistický úřad (ČSÚ). U indikátorů sledovaných na úrovni města budou vývoj indikátorů 

sledovat a data pro evaluaci shromažďovat věcně příslušné odbory Magistrátu města Karlovy 

vary (MMKV) – gestoři příslušného opatření. 

Tabulka č. 7 – Indikátory výsledku  

Indikátor výsledku 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 
(2012) 

Cílový 
stav 

1.1.1 Kvalita místního ovzduší viz tabulka 8. 

1.1.2 Intenzita dopravy na vybraných měrných místech viz tabulka 9. 

1.2.1 Absolutní počet disponibilních parkovacích míst počet 4 677 zvýšení 

1.2.2 Podíl parkovacích míst v systému „chytrého parkování“ % 0 zvýšení 

1.3.1 Počet ročně přepravených osob MHD počet 13 436 zvýšení 

1.4.1 Délka cyklotras a cyklostezek km 57,19 zvýšení 

1.4.2 Podíl bezbariérově upravených chodníků % 30 zvýšení 

1.4.3 Počet nehod na přechodech pro chodce za rok počet 15 snížení 

1.4.4 Počet nehod na přechodech u škol za rok počet 1 snížení 

2.1.1 Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory  na 1000 obyvatel počet 0,42 zvýšení 

2.1.2 Počet pracovníků poskytujících terénní služby  na 1000 obyvatel počet 1,42 zvýšení 

2.2.1 Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) (2011) osoby 418 snížení 

2.2.2 Uchazeči o zaměstnání (abs. škol) (2011) osoby 128 snížení 

2.3.1 Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel počet 3,42 zvýšení 

3.1.1 Roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel počet 331,26 snížení 

3.1.2 Objasněnost trestných činů % 57,41 zvýšení 

3.2.1 Roční počet návštěvníků ve vybraných sportovních zařízeních počet 347 000 zvýšení 

3.2.2 Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních zařízeních počet 662 007 zvýšení 

3.3.1 Podíl MŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou měst.  standardu % 42 zvýšení 

3.3.2 Podíl ZŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou měst.  standardu % 60 zvýšení 

4.1.1 Podíl tříděného domovního odpadu % 21 zvýšení 

4.1.2 Roční objem separovaného bioodpadu t 242 zvýšení 

4.2.1 Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci % 45 snížení 

4.2.2 Celková plocha zeleně v širším centru města ha 38 zvýšení 

5.1.1 Počet registrovaných živnostníků osoby 9 744 zvýšení 

5.2.1 Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních podnicích týden 448 > 0 

5.3.1 Plochy v majetku města, určené pro rozvoj podnikání ha 13,3 > 0 

6.1.1 Počet využívaných pramenů termominerální vody počet 15 15 

6.1.2 Vydatnost pramenů termominerální vody l/min. 2000 2000 

6.2.1 (6.4.1) Roční počet návštěvníků v hromadných ubyt. zařízeních 
celkem (2013) 

počet 259 665 zvýšení 

6.2.2 (6.4.2) Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních (2013) počet 159 689 zvýšení 

6.2.3 (6.4.3) Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 
celkem (2013) 

nocí 1 806 917 zvýšení 

6.2.4 (6.4.4) Počet přenocování v lázeňských zařízeních (2013) nocí 1 462 539 zvýšení 

6.3.1 Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO A/N ne ano 

6.4.5 Index struktury návštěvníků hodnota 5 zvýšení 

7.1.1 Celkový počet diskusních fór a setkání s občany města počet 8 > 0 

7.1.2 Počet účastníků diskusních fór a setkání s občany města počet ---- > 0 

7.2.1 Počet kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost počet 99 > 0 

8.1.1 Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům  % 2,93 < 25 % 

8.1.2 Finanční zdraví města - celková likvidita  - 2,03 > 1 

8.2.1 Počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí part. města počet 3 > 0 
 



 

 
             Návrhová část SPURM 46 

 

Tabulka č. 8 – Indikátory výsledku v  kvalitě místního ovzduší  

Parametr ovzduší Měrné místo 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(2012) 

Zdroj 
dat  

Cílový stav 

Průměrná roční imisní 
koncentrace polétavého 
prachu PM10 

Automatická 
stanice imisního 

monitoringu 
ČHMÚ – 

autobusové 
nádraží 

ųg/m3 25,5 ųg/m3 

ČHMÚ  

< 40 ųg/m3  

snížení  
proti roku 

2012 

Počet překročení 
denního imisního limitu 
pro koncentrace 
polétavého prachu PM10 

dny 26 dní 

< 35 dní/rok 

snížení  
proti roku 

2012 
Zdroj: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_KKVMA_CZ.html  

Tabulka č. 9 – Indikátory výsledku v  intenzitě dopravy  (referenční sčítání 2010)  

Měrné místo (sčítací úsek) 
Celková 
hodnota 

(voz/24h) 

Z toho  
osobní auta 

Z toho 
nákladní auta 

Zdroj 
dat  

Cílový 
stav 

ulice Západní (3-4675) 10 284 9 238 1 013 

ŘSD  

snížení 

ulice Sokolovská (3-0355) 13 448 12 060 1 352 snížení 

ulice Vítězná (3-3001) 8 652 7 731 891 snížení 

Chebský most (3-4671) 12 334 11 009 1 300 snížení 

Ostrovský most (3-4673) 5 963 5 261 680 snížení 

ulice Bezručova (3-0352) 6 690 6 073 600 snížení 
Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 

5.3 Indikátory výstupu  

Indikátor výstupu popisuje přímý produkt realizace projektů, kterými je dané konkrétní opatření 

naplňováno.  Slouží jako věcný ukazatel realizace opatření respektive aktivit.  Proto je výchozí 

hodnota indikátoru vždy nula a výsledná hodnota udává kolik věcných jednotek bylo realizováno 

- počet (vybudovaných) km, počet (vyškolených) osob, počet (propagačních) brožur atp.  

Indikátor výstupu je nezbytné kvantifikovat pro každý financovaný projekt nebo akci samostatně 

a tvoří základní kriterium pro vyhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků.  

S ohledem na rozmanitost předpokládaných projektů a akcí k  realizaci SPURM budou konkrétní 

indikátory charakterizovány v návrhu na realizaci (financování) projektu či akce, včetně cílových 

hodnot, jichž bude realizací dosaženo. 

  

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_KKVMA_CZ.html
http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Seznam zkratek 

 

zkratka text 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 
DoP Dohoda o partnerství 
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 
IROP Integrovaný regionální operační program 

ITS Inteligentní dopravní systém 
IZS Integrovaný záchranný systém 

MHD Městská hromadná doprava 
MMKV Magistrát města Karlovy Vary 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ Mateřská škola 
NNO Nevládní neziskové organizace 
OPD Operační program Doprava 

OPPIK Operační program Podnikání, inovace a konkurenceschopnost 
OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPZ Operační program Zaměstnanost 
OPŽP Operační program Životní prostředí 

PESTLE 
Analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního 
prostředí organizace 

PM Charakteristika polétavého prachu 
PO Prioritní osa 

PRKK  Program rozvoje Karlovarského kraje 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
SEA Strategic Environmental Assessment 

SPURM Strategický plán udržitelného rozvoje města  
SRR Strategie regionálního rozvoje 

TEN-T Trans-European Transport Networks (Transevropská dopravní síť)  
VLÚ Vnitřní lázeňské území 

ZŠ Základní škola 

  

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/organizace
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