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1. Projekt Zdravé město WHO  

 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl inciován a je dále 

od roku 1988 podporován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí municipalit 

v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN. V 

rámci Evropy je do projektu zapojeno 1400 Zdravých měst. (NSZM ČR)  

Projekt představuje iniciativu místní samosprávy v rozvoji zdraví prostřednictvím politického závazku, 

institucionálních změn, budování kapacit, partnerství založeném na plánování a inovativních projektech. 

Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy místních 

samospráv. Zdraví je problematika společná všem sektorům a místní samosprávy mají jedinečnou 

vedoucí pozici se schopností chránit a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu jejich života. 

Projekt podporuje komplexní a systematickou politiku a plánování pro zdraví se zaměřením na:  

 potřebu řešení nerovností ve zdraví a chudobě  

 potřeby ohrožených skupin obyvatel  

 participativní řízení  

 sociální, ekonomické a environmentální determinanty zdraví.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že iniciativa se netýká pouze zdravotnictví, ale hlediska zdraví obyvatel 

promítá také do ekonomických a obecně rozvojových iniciativ měst.  

Hlavní cíle projektu:  

 zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst  

 podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdůrazňující 

zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro všechny a Zdraví 

2020  

 podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví  

 sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

 podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních organizací 

a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

 zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  
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2. Místní Agenda 21  

 

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování 

místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi 

a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního 

prostředí na daném místě.  

Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v 

praxi. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu Země v Rio de Janeiru 

v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní roli v procesu MA21 

hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, který iniciuje spolupráci s 

ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován prostřednictvím 

zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním 

všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

MA21 lze zavést v rámci:  

 výkonu a provozu místní správy směřující k udržitelnosti  

 začleňováním principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů  

 

nebo provádět dalších aktivity v rámci širších společenství a celků:  

 zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova  

 poradenství, konzultační a informační činnost  

 zapojování veřejnosti do rozhodování  

 spolupráce, partnerství  

 vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu  

 měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku  

 sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI). (CENIA)  

 

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná správa, 

která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na 

rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, 

efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. 

Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s konkrétními 

aktivitami úřadů územní veřejné správy. (NSZM ČR)  
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Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012 – 2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje 

ČR na období 2010 – 2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje 

Libereckého kraje 2006 – 2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního 

města Liberec na roky 2014 – 2020 jsou tyto principy zakotveny). 
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3. Národní síť Zdravých měst ČR  

 

NSZM ČR je zastřešující asociací pro zdravá města, obce a regiony. 

Je certifikovaná ze strany Světové zdravotní organizace jako kvalitní 

realizační platforma v rámci ČR. Síť představuje pro členy možnost 

sdílení zkušeností a dobré praxe v nejrůznějších oblastech jejich 

rozvoje.  

Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve veřejné správě 

místní Agenda 21. Většina obcí a regionů úspěšných v uplatňování metody kvality ve veřejné správě 

místní Agenda 21 je členy NSZM. 

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci 

v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na 

místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

Členstvím v NSZM ČR její členové vyjadřují vůli podporovat, propagovat, realizovat a rozvíjet 

dlouhodobé programy „Projekt Zdravé město WHO“ a „místní Agenda 21“, které vycházejí z 

dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN „Agenda21“.  

NSZM ČR má v současné době 130 členů, s regionálním vlivem na 2 152 měst a obcí, ve 

kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52% populace ČR). 

Kraje: Hlavní město Praha, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Vysočina.  

Města, obce: Adamov, Benešov, Benešov nad Ploučnicí, Bolatice, Bory, Boskovice, Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, Břeclav, Březina, Brno, Chelčice, Chrudim, Český Brod, Dačice, Dobříš, 

Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Humpolec, Jesenice, Jihlava, Jilemnice, Kácov, Karlovice, 

Kladno, Klatovy, Koleč, Kopřivnice, Kouřim, Krásno, Krhová, Křídla, Křižánky, Křižany, Krnov, 

Kroměříž, Letovice, Liberec, Lípa, Litoměřice, Lomnice nad Popelkou, Mariánské Lázně, Mladá 

Boleslav, Moravská Třebová, Mšeno, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Okříšky, Opava, Orlová, 

Pelhřimov, Pištín, Počátky, Poděbrady, Prachatice, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Praha 12, 

Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha – Dolní Počernice, Praha – Libuš, Praha – 

Slivenec, Přeštice, Příbram, Prostějov, Říčany, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Rožmitál pod 

Třemšínem, Rudíkov, Sázava, Skotnice, Slaný, Strakonice, Strančice, Strašín, Strážek, Šlapanice, 

Šternberk, Štětí, Tábor, Telč, Telnice, Třebíč, Třeboň, Turnov, Týnec nad Sázavou, Uherské 

Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Velký Beranov, Věžnice, Vítkov, Vřesina, Vsetín, Vyžlovka, Zákolany, Zbyslavice, Zlaté 

Hory, Znojmo. 
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Mikroregiony: Drahanská vrchovina, Kroměřížsko, Letovicko, Novoměstsko, Podralsko, 

Prácheňsko, Střední Vsetínsko, Telčsko, Třebíčsko, Třemšín, Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 

Velkomeziříčsko-Bítešsko, sdružení obcí Hlučínska, svazek obcí Hamr, svazek obcí regionu 

Třeboňsko – SORT, svazek obcí Větrník.  

MAS: Blanský les – Netolicko, Opavsko, Rozkvět, Vodňanská ryba.  

 

NSZM svým členům nabízí možnost získat více finančních prostředků na své aktivity 

prostřednictvím:  

 vzdělávání a poradenství zdarma  

 aktuálních a včasných informací ke zdrojům  

 podpory projektů prostřednictvím konzultací projektu s relevantním odborným partnerem  

 internetového „projektového zásobníku“ DataPlán, který umožňuje vkládání a správu 

námětů ze strany úřadu i dalších partnerů.  

 

Dále nabízí školení pro úřady v oblasti strategického řízení a mezinárodních standardů, mediální 

podporu a propagaci, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v rámci řízení města, 

strategického plánování, zavádění metod kvality a zapojování veřejnosti 
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4. Statutární město Liberec – Zdravé město  

 

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitelstvo města 

schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu Deklarace 

Zdravého města. 

 

A. Naplňování Plánu zlepšování MA21 na rok 2016 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2016 byl schválen radou města na jejím 6. zasedání dne 22. března 

2016 usnesením č. 220/2016. 

Naplňování jednotlivých bodů plánu: 

1. Pracovní skupina pro MA 21  

V listopadu 2015 byla ustanovena neformální pracovní skupina pro MA 21 složená dle požadavků na 

tuto skupinu ze zástupců všech tří sektorů. 

Cíle pro rok 2016: 

Neformální pracovní skupina pro MA 21 vedená odpovědným politikem zdravého města 

v brainstormingu rozhodne o novém zaměření MA 21 pro další roky. Rozhodne, jakým způsobem 

pokračovat ve zlepšování místní správy v kategoriích D - A, a podle zaměření vytipuje vhodné členy 

pro novou formální pracovní skupinu.  

Formální pracovní skupina pro MA 21 – Komise pro MA21  představuje orgán ustanovený RM pro 

sledování postupu MA 21, složeného ze zástupců veřejné správy, komerční správy a neziskového 

sektoru. Tato skupina projednává všechny záležitosti týkající se projektu Zdravé město a MA 21 před 

předložením RM/ZM.  

Indikátor: ustanovení ANO 

Odpovědnost: zodpovědný politik zdravého města 

Dne 15. listopadu 2016 byla usnesením rady města č. 992/2016 zřízena Komise pro místní Agendu 21 

v níže uvedeném složení. 

Veřejný sektor 

Mgr. Jan Korytář   

Ing. Karolína Hrbková  

Ing. Michaela Putíková  

Bc. Lucie Blažková  

Daniela Jansíková  
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Neziskový sektor 

Pavel Matějka  

Mgr. Květa Morávková  

 

Podnikatelský sektor  

PhDr. Oldřich Čepelka  

 

2. Udržování a informování o aktivitách MA 21 v samostatné sekci webových stránek města 

„Zdravé město Liberec“ 

V roce 2014 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA 21, NSZM a projektu 

Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-

informace/zdrave-mesto 

Cíle pro rok 2016: 

Cílem pro rok 2016 bylo vytvoření nové koncepce a struktury těchto stránek tak, aby byl jejich obsah 

pro návštěvníky stránek dostatečně aktivizující, motivující a informující.  

Indikátor:  uveřejňování informací:  ANO 

 SPLNĚNO 

Informace v dané sekci webových stránek města byly průběžně aktualizovány.  Byla aktualizována a 

zpřehledněna struktura stránky.  Nová koncepce webové stránky Zdravého města Liberec se stále 

připravuje, včetně nového vizuálního ztvárnění. 

 

3. Vzdělávání koordinátora 

Cílem pro rok 2016 bylo dokončit vzdělávací cyklus a získat tak základní certifikát (podmínky pro 

kategorii C). Podmínkou pro získání certifikátu je však i plnění dalších kritérií kategorie C MA21.  

Koordinátorka se zúčastnila jarní a letní školy NSZM a složila zkoušky pro získání základního „zlatého“ 

Certifikátu. Byla tak splněna podmínka pro přiznání kategorie C. 

Indikátor:  doložená účast ANO 

SPLNĚNO 

 

Koordinátorka se zúčastnila jarní školy NSZM v Litoměřicích, která se konala v termínu 16. – 18. března 

2016, letní školy NSZM 2016 v Chrudimi, která se konala 15. - 17. června 2016. Tohoto školení se 

zúčastnila i Lucie Blažková, jako specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování a asistent 

koordinátora MA21. V příloze přikládáme osvědčení o účasti koordinátorky a asistentky na těchto 

školách. 

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto
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4. Plánování s veřejností 

Cílem MA21 je aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – kulaté stoly, fórum 

UR/ MA 21 a tím realizace dvou plánovacích akcí za rok.  

Plánem bylo realizovat kulaté stoly (např. na téma cyklodopravy, participativního rozpočtu), uspořádání 

veřejného fóra... 

 

Indikátor:  realizace 2 plánovacích akcí s veřejností ANO/NE 

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

Spolupráce: koordinátorka, politik ZM, odbor rozvoje a dotací, případně další odbory 

SPLNĚNO 

V průběhu roku 2016 byla realizována veřejná projednávání a diskuse s občany např. 

 Veřejné fórum k rozvoji města – účast 105 občanů  

 Diskusní setkání k participativnímu rozpočtu 

 V průběhu roku rovněž probíhala veřejná projednávání územních studií, setkání s občany 

k plánování lokalit jako např. parky s občany. 

 

5. Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji.  

Cílem pro rok 2016 byl realizovat 2 kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram mezinárodních 

kampaní, do kterých bylo možno se zapojit, byl následující: 

a) Světový den zdraví (duben 2016) 

b) Den Země (duben 2016) 

c) Den bez tabáku (květen 2016) 

d) Dny bez úrazu (červen 2016) 

e) Evropský týden mobility (září 2016) 

f) Dny zdraví (říjen 2016) 

 

Preferovány byly kampaně b) a e), které byly také realizovány. 

 

1) Den Země 

 

Kampaň zrealizovalo město Liberec ve spolupráci s neziskovými organizacemi a podnikatelskými 

subjekty. Aktivity ke Dni Země probíhaly v průběhu týdne od 17. do 27. 4. 2016. 

Proběhly i vzdělávací a osvětové akce, např. 

 Kompostování a recyklace – chyby, možnosti, výzvy, komunitní kompostování 

 Odborný seminář – palmový olej 

 Soutěž o kompostér 

 Komunitní zahrady 

 Sázení sazenic 

V rámci oslav proběhla ve čtvrtek 21. 4. 2016 na náměstí Dr. E. Beneše prezentace organizací, které se 

věnují ochraně přírody, třídění odpadů nebo ekologii. Proběhla i propagace sdílení aut. Na náměstí se 
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přišlo podívat více než čtyři sta návštěvníků, pro které byly připraveny rukodělné dílny, ukázky 

správného třídění odpadů a sazenice užitkových i okrasných rostlin. Nikdo z účastníků tedy neodcházel 

s prázdnou. 

  

Na Lazebnickém vrchu v první městské komunitní Zahradě v  rámci oslav Dne Země probíhaly 

prohlídky zahrady spolu s workshopem „Vyrob si svůj vermikompostér“ vedený zástupci organizace 

Kokoza. Zahradu navštívily desítky lidí a kompostér osazený žížalami, které z bioodpadu „vyrobí“ 

vynikající hnojivo, si účastníci workshopu odnesli domů. 

 

V pátek 22. dubna 2016 v Krajské knihovně v Liberci proběhl seminář na téma „Palmový olej a my“. 

Po projekci dokumentárního filmu „Zelená poušť“ o kácení deštných pralesů a úskalích pěstování 

palmového oleje desítky účastníků diskutovali s pracovníky organizace Lestari o tomto velice aktuálním 

tématu, jeho vlivu na globální prostředí na planetě a možnostech náhrady palmového oleje. 

V neděli 24. dubna proběhlo tradiční setkání na Libereckém cvičáku pořádané organizací 

ZO ČSOP Armillaria. Dopoledne proběhl úklid lokality, odpoledne pak program pro veřejnost a rodiny 

s dětmi. 

http://zahradaliberec.cz/
http://www.kokoza.cz/
http://www.lestari.cz/
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Akcím ke dni země předcházela kampaň „Ukliďme Česko – Ukliďme Liberec“, uklízet bylo možno 

v různých lokalitách ve spolupráci s městem či neziskovými organizacemi. 

Náklady celkem: 53 361,- Kč 

Náklady: workshop na vermikompostéry, služby spojené se seminářem a diskusí na téma „Palmový olej 

a my“, akce na náměstí E. Beneše, pomůcky pro kampaň Ukliďme Liberec, doprovodné akce ZO ČSOP 

Armillaria a medializace. 

 

 

Evropský týden mobility 

 

V rámci evropského týdne mobility Statutární město Liberec (SML) v roce 2016 podpořilo akce a 

aktivity, které se zaměřovaly na zvýšené povědomí o mobilitě (přepravě osob) a rizicích, které s tím 

souvisí. Zejména však prevence bezpečného pohybu chodců a cyklistů na pozemních komunikacích. 

Dalšími podpořenými akcemi byly akce zaměřené na propagace zdravého pohybu – Seniorská míle 

pořádaná Komunitním střediskem Kontakt a lekce nordic walkingu – Chodíme pěšky. Pro cílovou 

skupinu dětí byly uspořádány závody na dopravním hřišti na všem co má kola. 

Seniorská míle 

"Seniorská míle" proběhla 14. září 2019, jednalo se o devátý ročník. V letošním roce si závod nenechalo 

ujít 78 seniorů. Závod byl dlouhý přesně 1,6 km, nejrychleji trať zvládnul Karel Mudra z Frýdlantu, 

který do cíle dorazil za pouhých 12 minut a 40 vteřin a zlepšil svůj čas z minulých ročníků. Na druhém 

místě došla Anna Železná a na třetí příčce se umístila Pavla Vitvarová, obě z Jablonce nad Nisou.  

Na hladký průběh závodu dohlíželi pracovníci Českého červeného kříže a strážníci Městské policie 

Liberec. V rámci doprovodného programu měli senioři možnost otestovat své zdraví díky 

projektu Liberec – Zdravé město formou měření tlaku, spirometrie a fyzické kondice, tento program pro 

ně připravilo Statutární město Liberec ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. 

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
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Chodíme pěšky 

Akce „Chodíme pěšky“ se uskutečnila v pátek 16. září v posledních hodinách, zúčastnilo se 13 zájemců 

o zdravý pohyb. Před samotnou vycházkou proběhla instruktáž, ve které byly vysvětleny rozdíly mezi 

trekovými a nordic walkingovými holemi a jejich užitím. Následovala instruktáž s nácvikem správně 

chůze a poté se účastníci vydali na procházku do okolí lesního koupaliště. Po návratu byl připraven 

program Zdravotního ústavu v Liberci spolu s občerstvením. 

 

Akce „Chodíme pěšky“ proběhla za podpory Libereckého kraje v rámci projektu Týden mobility 2016 

v Liberci.  

 

Týden mobility na náměstí 

Pondělí 19. září patřilo na náměstí Dr. Edvarda Beneše a na Soukenném náměstí tradičnímu Týdnu 

mobility. Statutární město Liberec se do této evropské kampaně připojilo již potřetí a i letos přichystalo 

bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Tentokrát s mottem "Chytrá mobilita, silná 

ekonomika". 

Kromě tradičního dějiště, kterým je náměstí Dr. Edvarda Beneše, se akce v rámci Týdne mobility 2016 

poprvé konaly také na Soukenném náměstí, kde bylo Liberečanům k dispozici stanoviště věnované 

ekologické dopravě budoucnosti. Návštěvníci zde měli příležitost přemýšlet o alternativních způsobech 

dopravy po městě a mohli si vyzkoušet jízdu na elektrokolech a koloběžkách. 
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Na náměstí před radnicí mohli návštěvníci otestovat své schopnosti v jízdě zručnosti, nasadit si "opilé" 

brýle, zjistit novinky v oblasti ekologicky šetrné dopravy a vidět v akci složky integrovaného 

záchranného systému. Nechyběli ani zástupci České červeného kříže a Tým silniční bezpečnosti, který 

připravil bezpečnostně-preventivní program se soutěžemi pro děti i dospělé. Celodenní program 

zpestřila návštěvníkům biketrialová show a koncert Jakuba Děkana. 

Týden mobility v Liberci neopomenul svými ukázkami ani Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou, který se zapojil do celostátní kampaně zaměřené na zbavení se předsudků o MHD a zlepšil 

tak povědomí o výborné návaznosti spojů a méně finančně náročné dopravě. 

Akce k evropskému Týdnu Mobility na náměstí Dr. Edvarda Beneše a na Soukenném náměstí proběhla 

za podpory Libereckého kraje. 

 

 

Závody na dopravním hřišti 

Poslední aktivitou v rámci evropského Týdne mobility byly v sobotu 24. září závody na Dětském 

dopravním hřišti v Liberci. Sešly se tu desítky dětí, které si chtěly zasoutěžit na překážkové dráze na 

čas. Trasu pro ně připravilo sdružení SpinFit a byla rozdělena podle věku nebo dopravního prostředku 

na několik kategorií, ve kterých nechyběl kočárek nebo trojkolka. 

Kromě cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích byly připraveny i drobné odměny pro všechny děti. 

Získaly je po absolvování šesti stanovišť, které si pro malé sportovce připravili kromě organizátorů také 

Státní zdravotní ústav, projekt čisté mobility EKOMOB a Tým silniční bezpečnosti. Odměny vydával 

kouzelník Pavel Soukup, který svými kouzly a triky rozesmál tváře nejen dětí, ale i dospělých.  

Úspěšný sportovní den podpořilo i nádherné počasí. Akci připravilo statutární město Liberec ve 

spolupráci s Městskou policií Liberec. 
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Termín: září 2016 

Rozpočet:  97 683,- Kč 

Náklady: Chodíme pěšky – 1435 Kč, Náměstí: preventivní program, technické zajištění akce, propagace, 

upomínkové předměty pro účastníky – 77 148 Kč, závody na dopravním hřišti -  19 100 Kč.  

Týden mobility byl hrazen částečně z dotace Libereckého kraje ve výši 49 000 Kč. 

 

Indikátor:  realizace 2 kampaní ANO 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM, pracovní skupina pro MA21 

SPLNĚNO 

V příloze č. 2 a 3 přikládáme plakáty z obou kampaní. 

 

6. Realizace 1 osvětové kampaně (akce) 

Pro rok 2016 byla naplánována osvětová kampaň o vybrané oblasti udržitelného rozvoje  - na téma 

indikátory udržitelného rozvoje pro vybranou cílovou skupinu  - pracovníky magistrátu, či zastupitele, 

vedenou odborníkem. Vzhledem k posunu termínu realizace projektu z NFŽP byl v rámci dne země 

v oblasti trvale udržitelného rozvoje zrealizován seminář „Palmový olej a my“. 

 

Indikátor: realizace 1 školení (osvětové akce) na udržitelný rozvoj 

Odpovědnost: koordinátorka 

SPLNĚNO 

7. Pořádání fóra pro veřejnost celkovému rozvoji města podle podmínek 

Z hlediska kritérií MA21 by mělo být realizováno veřejné fórum, které by mělo být následováno anketou 

největších problémů ve městě, přičemž výsledky fóra a ankety by měly být dále porovnány. 

 

Indikátor:  realizace ANO/NE 

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM 

Spolupráce:  koordinátorka 

SPLNĚNO 

Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 22. listopadu 2016 v Galerii Lázně. Na základě 

hlasování přítomných bylo formulováno 10 významných problémů města v jednotlivých oblastech tak, 

jak je vidí občané.  
 

Diskuse probíhala v těchto oblastech: 1. Veřejný prostor a životní prostředí, 2. Kultura, volný čas, sport, 

cestovní ruch, 3. Školství a sociální služby, 4. Zdraví a zdravý životní styl, 5. Ekonomika a rozvoj města, 

6. Doprava a parkování, 7. Stůl mladých. Z diskuse u stolů dle jednotlivých oblastí vyplynulo 14 

problémů, vždy dva za danou oblast. Z nich pak ve společném, veřejném hlasování, kdy měl každý z 

účastníků dva hlasy, přítomní určili Desatero problémů Liberce aktuálních v roce 2016 (TOP 10P).  
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Všech 14 problémů, o kterých bylo na fóru hlasováno, bylo ještě ověřeno veřejnou anketou, ve které 

bylo pro jednotlivé problémy sebráno celkem 2358 hlasů. Cílem ankety bylo ověřit, zda respondenti cítí 

jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru. Anketa probíhala od 24. listopadu 2016 

do 6. ledna 2017, a to na webu statutárního města Liberec a dále prostřednictvím Libereckého 

zpravodaje.  

 

Výsledky ankety potvrdily výběr 9 problémů uvedených v Desateru vzešlém z Fóra. Statutární město 

Liberec tak získalo ověřené problémy statutárního města Liberec 2016 - tj. průnik problémů 

formulovaných v rámci veřejného projednávání i v rámci ankety. 

 

1. Celkové řešení lokality Papírového náměstí 

2. Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav 

3. Upravit okolí nádrže Harcov 

4. Využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství, pečovat o ně 

5. Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova 

6. Více se věnovat romské problematice 

7. Dokončit městský okruh, upravit křižovatky 

8. Vystavět nové cyklostezky 

9. Zřídit azylový dům pro ženy 

 

Velkou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém:  

10. Zabývat se nevyužitým prostorem po areálu Textilany 

 

 

K jednotlivým bodům by měli být dále přiřazeni garanti z úřadu nebo příslušných městských institucí, 

kteří budou zodpovídat za jejich plnění. Výsledky řešení a postupů budou vyhodnoceny na veřejném 
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fóru v roce 2017. O stavu řešení problémů bude informováno Zastupitelstvo města a Rada města a budou 

zaneseny do databáze Národní sítě zdravých měst ČR. 

 

8. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

 

Z finančních prostředků vyčleněných pro projekt Zdravé město Liberec by měla být podpořena jedna 

veřejná iniciativa, která je v souladu s principy MA21. 

 

Indikátor: podpora akce, která navazuje na konkrétní zjištěný problém v rámci ankety 10 P ANO/NE 

Odpovědnost: koordinátorka 

SPLNĚNO 

Souběžně s hlasováním o problémech města probíhalo i hlasování o podpoře předložených projektu 

neziskových organizací. Do soutěže projektu o podporu z městského ho rozpočtu s tématem Lepší 

Liberec se  zapojily dvě neziskové organizace – Šance zvířatům, z. s. a Občanské sdružení D.R.A.K. 

z. s.. V hlasování přítomných občanů získala organizace Šance zvířatům 24 hlasů, D.R.A.K. pak 22 

hlasů. Obě organizace byly podpořeny částkou 5 000 Kč. 

 

V průběhu roku 2016 byly z rozpočtu města financovány a realizovány další aktivity, které vznikly 

z požadavků občanů. 

 

 

9. Medializace projektu v médiích 

 

Kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé město budou medializovány prostřednictvím 

Libereckého zpravodaje, webových stránek města a dalších relevantních médií v souvislosti se 

zaměřením akce a cílovou skupinou. V Libereckém zpravodaji by se měly objevit min. 2 informace. 

 

Indikátor:  ke každé akci (kampaň, fórum) min. 1 informace na webových stránkách města a min. 1 

informace v Libereckém zpravodaji, kde bude zřízena pravidelná rubrika pro informace 

Zdravého města 

Odpovědnost: koordinátorka, specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

SPLNĚNO 

1) Medializace Dne Země: 

Propagace Dne Země a kampaně Ukliďme Česko – Ukliďme Liberec: 

 Propagace na webových stránkách: 

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/dvoudenni-

oslavy-dne-zeme-prilakaly-desitky-lidi.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-

dotaci/zdrave-mesto/aktuality/liberec-se-zapoji-do-kampane-zdravych-mest-den-

zeme.html 

 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/dvoudenni-oslavy-dne-zeme-prilakaly-desitky-lidi.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/dvoudenni-oslavy-dne-zeme-prilakaly-desitky-lidi.html
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 Plakátovací plochy   

 Městské informační centrum 

 Liberecký zpravodaj 04/2016, 05/2016 

 

2) Medializace Dne mobility: 

Před akcí byly zvoleny rozmanité formy propagace akce tak, aby se dostala do povědomí co nejširší 

veřejnosti:  

 Plakátovací plochy 

 Městské informační centrum 

 Přímé oslovení mateřských a u základních škol 

 Liberecký zpravodaj – 09/2016, 10/2016 

 Facebook 

 Propagace na webových stránkách:  

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/tyden-

mobility-dopravnim-hristi-aneb-zavody-vsem-co-ma-kola.html 

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/tyden-

mobility-nabidl-moznosti-alternativni-dopravy.html 

 

3) Medializace veřejného fóra 

 Plakátovací plochy 

 Městské informační centrum 

 Liberecký zpravodaj – 10/2016, 11/20163, 12/2016 

 Facebook 

 Propagace na webových stránkách:  

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/deset-

nejvetsich-problemu-liberce-ocima-verejnosti.html 

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/liberecane-

pojmenovali-deset-nejvetsich-problemu-mesta.html 

o http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-

mesto/aktuality/seniorskou-mili-zvladlo-78-akteru.html 

 

10. Partnerská spolupráce (napříč sektory) 

 

Cíle pro rok 2016: 

 

V rámci kampaní a aktivit Zdravého města Liberec bude i nadále probíhat spolupráce s NNO, 

organizacemi zřizovanými městem, podnikatelskými subjekty, především v souvislosti s organizací 

kampaní. Cílem je navázat spolupráci s dalšími organizacemi a to v souvislosti se zaměřením 

plánovaných kampaní na letošní rok  - na udržitelný rozvoj a životní prostředí.  Město bude 

komunikovat/spolupracovat s Libereckým krajem, který je rovněž členem Národní sítě Zdravých měst 

ČR s cílem koordinace aktivit na území města a dosažení synergických efektů. 

 

Indikátor:  spolupráce s min. 1 NNO nebo organizací zřizovanou městem a s 1 podnikatelským 

subjektem na min. 2 akcích za rok.  

Odpovědnost:  koordinátorka 

Spolupráce:  pracovní skupina pro MA21 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/tyden-mobility-nabidl-moznosti-alternativni-dopravy.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/tyden-mobility-nabidl-moznosti-alternativni-dopravy.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/seniorskou-mili-zvladlo-78-akteru.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/seniorskou-mili-zvladlo-78-akteru.html


19 
 

SPLNĚNO 

 

Partnerská spolupráce na Dni Země: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

 ZO ČSOP Armillaria 

 Nová Akropolis 

 Sdružení Tulipan z.s. 

 Cyklisté Liberecka  

 Lestari 

 Kokoza 

 Komunitní zahrada Liberec 

 ANNOLK 

Podnikatelské subjekty (obecně instituce fungující v soukromém sektoru) 

 FCC Liberec   

Další:  

 ZOO Liberec 

Partnerská spolupráce na Týdnu mobility: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

 BESIP 

 Tým silniční bezpečnosti  

 Nadační fond pro všeobecný rozvoj člověka 

Organizace zřizované městem: 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

Další subjekty: 

 Hasičský záchranný sbor 

 Policie ČR 

 ZOO Liberec 

 Městská policie Liberec 

 Komunitní středisko Kontakt 

 Státní zdravotní ústav 

 Homeport  

 Městská policie Liberec 
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11. Pravidelná aktualizace informací v Databázi MA21 

 

Cíle pro rok 2016: 

 

Koordinátorka bude pravidelně zveřejňovat informace o realizovaných aktivitách týkajících se místní 

Agendy 21, respektive aktivit z Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační 

agenturou životního prostředí. Plánem je rozšíření využívání Dataplánu - portál pro strategické řízení a 

udržitelný rozvoj obcí a regionů (dle aktuálního stavu strategických dokumentů a definovaných priorit 

rozvoje města). 

 

Indikátor:  zveřejňování informací – ANO/NE 

Odpovědnost:  koordinátorka 

SPLNĚNO 

SML bylo do databáze registrováno a koordinátorka doplňovala průběžně požadované informace, aby 

mohl být sledován pokrok města v MA21. Za rok 2016 získalo Zdravé město Liberec kategorii C 

v hodnocení NSZM ČR. 

12. Partnerská spolupráce s městy 

 

Cíle pro rok 2016: 

Pro rok 2016 bude navázána bližší spolupráce s partnerskými městy v oblasti MA21 a životního 

prostředí – např. s městem Amersfoort, a spolupráce s městy, které aplikují metodiku MA21 na vysoké 

úrovni – např. Litoměřice. Cílem je sdílení zkušeností formou exkurzí do těchto měst, či naopak realizací 

semináře zkušenostech MA21 v Liberci. 

 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 

 

Spolupráce s ostatními městy byla navázána na akcích NSZM ČR, exkurze do těchto měst prozatím 

nebyly uskutečněny. 

NESPLNĚNO 

 

 

13. Nastavení indikátorů udržitelného rozvoje 

 

Cílem pro rok 2016 bylo nastavení prvotní (pracovní) sady indikátorů udržitelného rozvoje. S touto 

sadou se bude nadále pracovat a bude diskutována i v rámci vzdělávacích akcí a kampaní. 

 

Indikátor:  sada indikátorů 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 

NESPLNĚNO 

Vzhledem k posunu realizace projektu z NFŽP je přesunuta tvorba sady indikátorů na rok 2017. 
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Financování aktivit Zdravého města 2016: 

 

Na aktivity Zdravého města byly pro rok 2016 vyčleněny prostředky ve výši 200 tis. Kč, v lednu 2016 

byl zaplacen členský příspěvek do NSZM ve výši 99 tis. Kč. 

 

Další zdroje financování aktivit Zdravého města na rok 2016: 

 Dotační fond Libereckého kraje – dotace na aktivity MA 21, výše přiznané dotace 49 tis. Kč  

 Dotace pro činnosti MA 21 v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje z Národního 

programu Životní prostředí ve výši 398 tis. Kč. 
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B Naplňování kritérií MA21 

Z hlediska kritérií MA21 byl Liberec v roce 2013 v nejnižší kategorii „zájemci“, cílem města bylo 

postupovat výše. V roce 2014 byla naplněna kritéria pro kategorii D, a některá kritéria pro kategorii C. 

Cílem pro rok 2016 bylo splnit kritéria pro kategorii C a postoupit tak o kategorii výše. 

Tabulka 1: Naplňování kritérií MA21 v roce 2016 

Zájemci  

Č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2016 Komentář  

I  Zájem o zápis do 

evidence MA21  

Vyplnění registračního 

formuláře do Databáze 

MA21  

ANO/NE  ANO -  

II  Kontaktní osoba 

MA21  

Stanovení kontaktní osoby –  

zástupce právnické osoby  

ANO/NE  ANO -  

III  Zpětná vazba o stavu 

MA21  

Pravidelné potvrzení zájmu 

o evidenci v Databázi MA21  

ANO/NE  ANO -  

Kategorie D  

č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2016 Komentář  

1  Organizační 

struktura MA21 

Ustanovení zodpovědného 

politika pro MA21  

ANO/NE  ANO  -  

Ustanovení koordinátora 

MA21 

ANO/NE ANO -  

Existence neformální 

skupiny pro MA21 

 ANO/NE ANO  

2  Aktivní zapojování 

veřejnosti do oblasti 

plánování, a 

rozhodování (kulaté 

stoly, fóra, ...)  

Plánování s veřejností (akční 

plán nebo komunitní 

plánování)  

min. 2 

plánovací 

akce za rok  

ANO V roce 2016 bylo 

naplňováno veřejným 

fórem, projednáváním 

plánování lokálních akcí 

s veřejností  

3  Prezentace činností a 

výstupů MA21  

Aktualizace webové stránky 

s informacemi o MA 21  

Informace 

o 

aktuálních 

aktivitách 

v daném 

roce na 

webu  

ANO  Na webových stránkách 

města byly zveřejněny 

informace o plánovaných 

a realizovaných 

kampaních – Den Země, 

Týden mobility, kampaň 

Ukliďme Česko, Veřejné 

fórum, úklidové akce 

Uveřejňování zpráv o MA21 

v místních/regionálních/celo

-státních médiích 

Minimálně 

2 zprávy v 

médiích za 

každé 

pololetí 

ANO Bylo splněno – informace 

o projektu Zdravé město 

Liberec a dvou 

kampaních – webové 

stránky, Liberecký 

zpravodaj… 

4  Spolupráce/partnerstv

í sektoru veřejné 

správy, občanského 

sektoru a 

podnikatelského 

sektoru  

Společné zapojení zástupců 

občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru do 

aktivit v rámci MA21  

min. 2 

společné 

aktivity za 

rok  

ANO  Byly realizovány 2 

kampaně – Den Země, 

Týden mobility  
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Kategorie C 

č. Kritérium Ukazatel Limit 2016 Komentář 

5 Oficiální orgán 

samosprávy pro 

MA21  

Ustanovení/existence orgány 

RM/ZM pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupců 

veřejné správy, neziskového 

sektoru a komerčního sektoru 

Min. 1  

zástupce  z 

každého 

sektoru 

ANO ustanovení formálního 

orgánu 2016 - Komise 

MA21 

6 Oficiálně schválený 

dokument k MA21 - 

schválení 

zastupitelstvem 

Schválení dokumentu k MA21 

zastupitelstvem města/obce 

ANO/NE ANO pozn.: byla podepsána 

deklarace, už v roce 2013, 

patří mezi vstupními 

dokumenty 

7 Informace, 

vzdělávání a osvěta 

k UR a MA21 

Pořádání osvětových kampaní 

k UR 

min. 1 

kampaň za 

rok 

ANO Den Země, Týden mobility 

Realizace osvětových akcí k 

UR, MA21 a souvisejícím 

tématům pro úřad nebo 

veřejnost 

min. 1 

osvětová 

akce za rok 

ANO Palmový olej - seminář 

pro veřejnost 

8 Sledování a 

hodnocení procesu 

MA21 

Projednání roční pravidelné 

zprávy o MA21 nebo akčního 

plánu zlepšování MA21 RM 

nebo ZM 

ANO/NE ANO schváleno usnesením rady 

9 Finanční podpora 

aktivit MA21 ze 

strany samosprávy  

Schválení finanční podpory 

aktivit MA21 vyplývajících z 

kom. plánování radou nebo ZM 

min. 1x za 

rok 

ANO akce financované na 

základě podnětu občanů a 

komunitního plánování 

sociálních služeb 

10 Pravidelné veřejné 

fórum UR/MA21 k 

celkovému rozvoji 

města  

Pořádání veřejného fóra 

UR/MA21 k celkovému rozvoji 

města/obce 

min. 1x za 

rok 

ANO Veřejné fórum k prioritám 

města – 22. listopad 2016 
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C  Přínosy projektu pro Liberec v roce 2016 

  

Pro město Liberec mělo členství v NSZM ČR v roce 2016 následující přínosy:  

 Deklarace podpory zdraví a kvality života občanů, a to zejména prostřednictvím realizace 

kampaní a medializace projektu.  

 Sdílení dobré praxe, kromě aktivit přímo souvisejících s Plánem zlepšování MA21 i pro 

strategické plánování, tvorbu projektových žádostí… Inspirace projekty a aktivitami 

realizovanými v jiných městech.  

 Projekt sloužil k PR města, byl medializován prostřednictvím webových stránek města, 

Libereckého zpravodaje, plakátů atd.  

 Školení zdarma: koordinátorka se zúčastnila jarní a letní školy NSZM ČR, čímž absolvovala 

kompletní vzdělávací cyklus týkající se metodiky Zdravého města a MA21, medializace a PR, 

projektového řízení a sdílení dobré praxe.  

 Informace o možnostech získání grantů a dotačních prostředků z různých zdrojů, které, 

pokud byly využitelné, byly přeposlány relevantním subjektům, případně uveřejněny na 

stránkách města. Včasné a relevantní informace o zdrojích využitelných pro financování aktivit 

souvisejících s MA 21 ve městech.  

 Informační systém DataPlán NSZM, který slouží pro přehledné řízení strategického rozvoje: 

je zde přehled o strategických cílech, projektech a finančních prostředcích, k čemuž se následně 

dostane široká veřejnost (s ošetřenými přístupovými právy pro vkládání informací). 

 

 

 

 

Poděkování  

Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci 

kampaní – Dne Země a Týdne mobility, a občanům města za jejich účast. 
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Seznam zkratek: 

 

ECI  Společné Evropské indikátory  

MA21  místní Agenda 21  

NNO  nestátní neziskové organizace  

NSZM ČR  Národní síť Zdravých měst ČR  

OSN  Organizace spojených národů  

RM  Rada města  

ZM  Zastupitelstvo města  

UR  udržitelný rozvoj  

WHO  Světová zdravotnická organizace  
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Příloha č. 1 
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Příloha č.2 – Plakát kampaně Den Země 
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Příloha č.3 – Plakáty kampaně Týden Mobility 
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Příloha č. 4 – Plakát Veřejné fórum Zdravého města 
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