
 

 

 Strana 1 (celkem 12)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRUM 
Zdravého města a MA21 

 
JIHLAVA 

 
15. dubna 2015, 16.30 – 19.00 hodin 

DIOD, Tyršova 12, Jihlava 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

ZÁPIS 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Strana 2 (celkem 12)   
 

Přítomni: 
- dle prezenční listiny 
 

 
 

Úvodní část 

koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – Ing. Soňa Krátká 

Přivítala přítomné a seznámila přítomné s programem Fóra.  

 

primátor a politik Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 

Přivítal přítomné a pohovořil o stavu řešení nejpalčivějších problémů z roku 2014, které byly ověřeny 
anketou.  

 
ředitel asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) – Ing. Petr Švec 

 

Vysvětlil, že výsledkem Fóra Zdravého města Jihlavy budou náměty obyvatel města, jak docílit toho, 
aby se jim v Jihlavě lépe žilo. Tyto náměty vzejdou z jednotlivých diskusních témat, budou projednány 
v plénu a poté to budou právě účastníci tohoto Fóra, kteří svým hlasem budou moci ovlivnit pořadí 
těchto námětů a vybrat 10 z nich, které považují za nejdůležitější či nejpalčivější. Desatero problémů 
bude následně po Fóru Zdravého města ověřeno anketou a její výsledky budou předány Radě či 
Zastupitelstvu města Jihlavy. Diskutované problémy budou zapracovány do tzv. Plánu zdraví a kvality 
života, komunitního plánu, který bude podkladem pro aktivity města a rozhodování představitelů 
města v následujícím období. Konkrétní problémy budou pak v průběhu roku projednány na kulatých 
stolech. 

Ve své prezentaci představil NSZM ČR jako asociaci sdružující Zdravé municipality, které jsou 
současně i realizátory místní Agendy 21. Představil přítomným mapu Zdravých měst ČR s tím, že 
členy NSZM ČR nejsou jen města, ale i malé obce, mikroregiony, MAS a kraje, mezi nimi i Kraj 
Vysočina. 

Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.zdravamesta.cz nebo na facebookovém 
profilu https://www.facebook.com/NSZM.cz. Podstatou zdravého města je udržitelný rozvoj, tedy 
vyrovnanost 3 oblastí: sociální, ekonomické a oblasti životního prostředí, které spolu vzájemně 
souvisí. 

Zdravé město je mezinárodní program WHO a nabízí nepřeberné množství inspirací a příkladů dobré 
praxe. Pokud jde o příklady dobré praxe v ČR, pak mohou být inspirací například webové stránky 
www.dobrapraxe.cz, kde lze nalézt to nejlepší z oblastí jako je např. doprava, školství, životní 
prostředí, sociální oblast, atd. 

 

koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – Ing. Soňa Krátká 

Vysvětlila první pracovní část – 10 minutovou diskusi u stolů k „Top 10 akcím ve městě“. Přítomní 
měli možnost pobavit se o akcích, aktivitách města, které se jim líbí a napsat je na flipchartový papír. 
U každého stolu se dohodnout na 2 akcích. Účastníci vytipovali u 8 stolů 16 akcí, o kterých později 
hlasovali prostřednictvím kuliček. Navržené akce/aktivity a výsledek hlasování viz. níže. 

 

ředitel asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) – Ing. Petr Švec 

 

Zopakoval informaci, že každý tematický stůl by měl vybrat 2 největší problémy z dané oblasti, které 
bude zástupce stolu prezentovat v plénu a ze kterých budou mít všichni občané možnost zvolit právě 
desatero problémů města Jihlavy. Upozornil na to, že pokud bude chtít někdo např. od tématického 
stolu B navrhnout problém, který se týká stolů C, může si během diskuze přejít k jinému stolu a svůj 
problém připsat mezi ostatní problémy. Poté vyzval občany k diskuzi u jednotlivých stolů a vymezil na 
tuto diskuzi čas 30 minut. V průběhu diskuse mohli účastníci také hlasovat o „Top akcích“. Další 
možnost, jak vyjádřit svůj názor bylo umístění pozitivních/negativních pocitů do „Pocitové mapy“. 

http://www.zdravamesta.cz/
https://www.facebook.com/NSZM.cz
http://www.dobrapraxe.cz/
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Pracovní část 

moderátor akce, ředitel NSZM ČR a národní koordinátor PZM – Ing. Petr Švec  

Vysvětlil přítomným, jak bude probíhat pracovní část setkání a zahájil diskuzi u jednotlivých 
pracovních stolů: 

 

A: Udržitelný rozvoj města a plánování  

B: Životní prostředí 

C: Kultura a cestovní ruch  

D: Sport, volný čas  

E: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost  

F: Vzdělávání a výchova 

G: Podnikání a zaměstnanost 

H: Doprava, udržitelná mobilita 

 

 

souběžná diskuze u jednotlivých stolů 

a zapisování námětů na flipchartový blok (30 minut) 

Moderátor ukončil diskuzi u jednotlivých stolů a vyzval zástupce k prezentaci námětů dané oblasti 
před fórem. 

 

A: 

Výsledky diskuze k tématu UDŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA A PLÁNOVÁNÍ  

1. Radnice nenaslouchá občanům a rozhoduje o společných financích bez nich (7) 

2. Kultivace veřejného prostoru (22) (tento problém už byl vybrán v rámci stolu B, který 
prezentoval svou oblast jako první, proto byly vybrány další dva problémy s nejvyšším počtem 
hlasů) 

3. Revitalizace sídlišť (12) 

4. Hlavní architekt (16) 

5. Řešení Prioru (10) 

 

Náměty: 

1. Zajistit trvalou udržitelnost architektury 

 

 

      Výběr 2 prioritních problémů: 

Bod. Č. 3. Revitalizace sídlišť (12), bod. Č. 4. Hlavní architekt (16) 

 

B: 

Výsledky diskuze k tématu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

1. Nastavení pravidel pro developery (souvislé zelené plochy + separ) (13) 

2. Čistota města – psí exkrementy, nedopalky + kontrola (30) 
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3. Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kultivace veřejného prostoru (B1) (34) 

4. Více ptačích budek (2) 

5. Zavedení papírových sáčků na psí exkrementy (2) 

6. Absence ploch k zasakování vody v intravilánu (3) 

7. Český mlýn – zákaz psů (2) 

 

Náměty: 

1. Zásaky dešťových vod – podnikatelé – podpora 

 

      Výběr 2 prioritních problémů: 

bod č. 2 Čistota města – psí exkrementy, nedopalky + kontrola (30), bod. č. 3 Řešení zeleně na 
náměstí, v ulicích a kultivace veřejného prostoru (34) 

 

C: 

Výsledky diskuze k tématu KULTURA A CESTOVNÍ RUCH  

1. Zjednodušení systému grantové podpory (7) 

2. Kultivace veřejného prostoru (10) 

3. Odsunutí poutě z náměstí (16) 

4. Oživit parkán Matky Boží (2) 

5. Prezentace město konkrétněji než „město festivalů“ 

6. Otvírací doba TICu (1) 

7. Neexistence koncepce cestovního ruchu (1) 

8. Oživení náměstí o prázdninách a o víkendech (20) 

9. Vrátit sochu B. Smetany do parku (4) 

10. Revitalizace náměstí (zelené plochy, zákoutí s posezením, dětské hřiště) (25) 

 

Náměty: 

1. Výstavba rozhledny na Šacberk 

2. Absence vyhlášky o hluku 

 

      Výběr 2 prioritních problémů: 
 
bod č. 8 oživení náměstí o prázdninách a o víkendech (20) a bod č. 10. revitalizace náměstí 
(zelené plochy, zákoutí s posezením, dětské hřiště) (25) 

 

 

D: 

Výsledky diskuze k tématu SPORT A VOLNÝ ČAS  

1. Zachování systému podpory sportu a volného času (10) 

2. Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu (11) 

3. Zpřístupnění sportovišť veřejnosti (17) 

4. Správa, modernizace sportovišť, dětských hřišť a sportovních zařízení (všech sportovišť) (4) 
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5. Větší finanční podpora pro minoritní druhy sportů (hokejbal, …) (12) 

6. Maximální podpora dobrovolnické práce (6) 

7. Absence areálu pro malou kopanou (hřiště, zázemí) (4) 

8. Průzkum využitelnosti sportovišť před výstavbou zařízení (ověření zájmu) (7) 

9. Český mlýn – zákaz psů, chybí záchody (normální i bezbariérové) (6) 

 

Náměty:  

1. Český mlýn – chybí záchody (normální i bezbariérové)  

 

 Výběr 2 prioritních problémů: 

bod č. 3 zpřístupnění sportovišť veřejnosti (17) a bod č. 5 větší finanční podpora pro minoritní 
druhy sportů (hokejbal, …) (12) 

  

 

E: 

Výsledky diskuze k tématu SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST 

1. Absence noclehárny (13) 

2. Podpora terénních sociálních služeb (5) 

3. Dostupné (soc.) bydlení (11) 

4. Azylový dům pro rodiny (8) 

5. Vytvoření chráněných pracovních míst (pro lidi s postižením + lidé se změněnou pracovní 
schopností) (8) 

6. Podpora pobytové odlehčovací služby (pro těžce zdravotně postižené) (9) 

7. Absence vyhlášky o hluku (10) 

8. Absence vyhlášky o pití alkoholu mimo místa tomu určená (6) 

9. Zlepšení bezbariérovosti míst kde se konají kulturní akce (5) 

10. Revitalizace povrchu Masarykova náměstí (viz. Havlíčkův Brod) (14) 

11. Zrušit bariéru jednoho schodu (1) 

12. Absence informací o seniorské exekuci (1) 

13. Absence chráněných pracovních míst pro sociální vyloučené 

14. Odstranění bariér (reklamních stojanů na pěší komunikaci) (2) 

15. Zaměstnat invalidy na radnice (2) 

 

Náměty: 

1. Žebrání na veřejnosti  

 

 

Výběr 2 prioritních problémů: 

bodu č. 1 Absence noclehárny (13) a bod č. 10 Revitalizace povrchu Masarykova náměstí (viz. 
Havlíčkův Brod) (14) 

 

F: 
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Výsledky diskuze k tématu VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  

1. Schází kapacita zařízení jeslového typu (děti 2-3 roky) (6) 

2. Schází kapacita ve školních družinách v ZŠ (19) 

3. Velké počty dětí v oddělení MŠ 

4. Vybudování hřišť a tělocvičen (13) 

5. Velké počty dětí ve třídách 1. Stupně ZŠ (4) 

6. Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích (přístup psů, vysoké prolézačky), 
sociopatologické jevy, kontroly (26) 

7. Zastavit separaci romských dětí na zvláštní školu (3) 

 

 

      Náměty: 

1. Návazné magisterské studium na místní VŠ 

2. Uplatnění absolventů 

 
      Výběr 2 prioritních problémů: 

bod č. 2 Schází kapacita ve školních družinách v ZŠ (19) a bod č. 6 Zlepšení bezpečnosti na 
dětských hřištích (přístup psů, vysoké prolézačky), sociopatologické jevy, kontroly (26) 

 

 

 

G: 

Výsledky diskuze k tématu PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

1. Rovné podmínky pro všechny (reklamní poutače na fasádách a před obchody) (14) 

2. Dopravní obslužnost pro podnikání v historickém centru (5) 

3. Aktualizace cenové mapy za pronájmy nebytových prostor regulační plán podnikatelské 
činnosti v centru města za účelem oživení (8) 

4. Rozšíření ploch pro podnikání (17) 

– průmyslové zóny 

- Historické centrum 

- Živnostenský dům 

5. Podpora zaměstnávání zdravotně postižených (15) 

6. Podpora zaměstnávání na částečné pracovní úvazky v městem zřizovaných organizacích (5) 

 

Náměty: 

1. Zásaky dešťových vod – podnikatelé – podpora 

 

      Výběr 2 prioritních problémů: 

bod č. 4 Rozšíření ploch pro podnikání (17) a bod č. 5. Podpora zaměstnávání zdravotně 
postižených (15) 

  

 

H: 
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Výsledky diskuze k tématu DOPRAVA A UDRŽITELNÁ MOBILITA 

1. Parkování + P + R (G) (9) 

2. Křižovatka u ONO (7) 

3. MHD -  pravidelné intervaly (10 – 15 min.) 

- Časové jízdné 

- Mimořádné spoje 

- Linka 6 – úprava 

- Zdarma od 65 

4. Obchvat města (19) 

5. Lávka přes HEULOS (8) 

6. Průjezd nám. Ve dne jednosměrně (8) 

7. Řešení dopravy na Masarykově náměstí (zrušit „P“ dolní náměstí) (20) 

8. Oživení náměstí – zpřístupnění pro pěší (10) 

9. ZELENÁ VLNA, hlavní tepna (1) 

10. Sjezd z I/38 na R.Havel. (6) 

11. Okružní křiž. – Brněnská (ZOO) (2) 

12. Problematika pěších 

13. Bezbariérové přechody (Romana Havelky od Starky) 

 

 

Náměty: 

1. Průjezdnost náměstí v noci 

2. Ul. Vrchlického – stání, zrcadlo u odboru sociálních věcí 

3. Sms jízdenky 

4. Myslet na chodce 

 
 
Výběr 2 prioritních problémů: 
14. bod č. 4 Obchvat města (19) a bod č. 7 Řešení dopravy na Masarykově náměstí (zrušit 

„P“ dolní náměstí) (20) 

 

 

 

moderátor akce, ředitel NSZM ČR a národní koordinátor PZM – Ing. Petr Švec  

Moderátor nakonec upozornil přítomné, že se budou v průběhu příštího roku konat další veřejná 
setkání, kde bude mnohem více prostoru a času každou problematiku prodiskutovat podrobněji. 

 

Vysvětlil přítomným způsob hlasování, znovu zopakoval všechny naformulované prioritní body. Poté 
spustil hlasování. V čase sčítání hlasů u jednotlivých bodů vylosoval pan primátor tombolu a 15 
šťastným účastníkům rozdal ceny. 
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Přehled prioritních problémů z jednotlivých oblastí, které si občané přejí řešit 

 

A1 Revitalizace sídlišť  

A2 Zřízení instituce hlavního architekta  

B1 Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kultivace veřejného prostoru  

B2 Čistota města – psí exkrementy a nedopalky  

C1 Oživení náměstí o prázdninách a víkendech  

C2 Revitalizace náměstí  

D1 Zpřístupnění sportovišť veřejnosti  

D2 Finanční podpora minoritních sportů  

E1 Absence noclehárny  

E2 Revitalizace povrchu Masarykova náměstí  

F1 Schází kapacita školních družin  

F2 Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích  

G1 Živnostenský dům – podpora podnikání  

G2 Podpora zaměstnávání ZTP  

H1 Řešení dopravy na Masarykově náměstí  

H2 Obchvat města  
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Přítomným byly představeny výsledky hlasování: 

 

Problémy města Jihlavy, o kterých se hlasovalo 

Pořadí Problém 
Počet 
hlasů 

1. Čistota města – psí exkrementy a nedopalky (B2)     33 

2. Obchvat města (H2)  21 

3. Revitalizace náměstí (C2) 14 

4. Absence noclehárny (E1)  11 

5. – 6.    

Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kultivace veřejného prostoru 

(B1)  10 

5. – 6.  Oživení náměstí o prázdninách a víkendech (C1)  10 

7.  Zpřístupnění sportovišť veřejnosti (D1)  8 

8. - 10. Finanční podpora minoritních sportů (D2) 5 

8. - 10. Schází kapacita školních družin (F1)  5 

8. - 10. Podpora zaměstnávání ZTP (G2)  5 

11. - 
13. Revitalizace sídlišť (A1)  4 

11. - 
13. Zřízení instituce hlavního architekta (A2)  4 

11. - 
13. Řešení dopravy na Masarykově náměstí (H1) 4 

14. - 
15. Revitalizace povrchu Masarykova náměstí (E2)  2 

14. - 
15. Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích (F2) 2 

16.  Živnostenský dům – podpora podnikání (G1)  0 

 

Výsledky budou následně ověřeny formou ankety. Možnost hlasovat tak dostanou i občané města 
Jihlavy, kteří se Fóra Zdravého města a MA21 nezúčastnili. Přítomní byli informováni o tom, jak bude 
s výsledky jednání naloženo. 

 

„Top akce/aktivity ve městě“ 

Výsledné počty hlasů u jednotlivých akcí/aktivit jsou uvedeny v závorce.  

 

Top akce / aktivity ve městě: 

1.         Havíření (14) 
2.         Mezinárodní festival dokumentárních filmů (10) 
3.         Festival Gustava Mahlera (10) 
4.         Svatý Martin (7) 
5.         Kulturní pivovarské léto (6) 
6.         Rozšíření kamerového systému (5) 



 

 

 Strana 10 (celkem 12)   
 

7.         Den Seniorů (3) 
8. - 9.    24 MTB (2) 
8. - 9.     Bezbariéry (2) 

     10. – 12.  Den památek (1) 
     10. - 12.  Jazzové koncerty (1) 
     10. - 12.  Fórum Zdravého města (Desatero problémů města Jihlavy) (1) 

 

 

Veškeré akce/aktivity, které se občanům ve městě líbí: 

(Počty hlasů jsou napsány dle jednotlivých stolů, u kterých danou akci/aktivitu zapsali na 
flipchartový papír. Pokud je uvedeno více čísel, znamená to, že aktivita byla zapsána právě u 
tolika stolů, kolik čísel je uvedeno. Čísla pak znamenají: 0 – aktivita byla napsána, ale nebylo pro 
ni u stolu hlasováno,1 - 5 – aktivita byla napsána a bylo pro ni u daného stolu 1x – 5x hlasováno). 
Tučně napsané aktivity jsou ty, které u jednotlivých stolů získaly jako první a druhá nejvíce hlasů a 
o nichž měli možnost občané následně hlasovat. 

 

Kufrování (pořádá DDM) – 1 + 2 

24 MTB vysočina fest – 4 + 0 + 0  

Vysočina fest – 2 + 1 + 2 

Havíření (havířský průvod)  – 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 

Novoroční ohňostroj 0 + 0 

Svatý Martin – 4 + 5 + 0 +1 

MFDF - 1 + 2 + 3 + 4 

Akce v ZOO - 3 

Besedy v knihovně - 2 

Předvánoční koncerty - 2 

Koncerty před kavárnou „MUSEUM“ 

Den Ježka – 2 

Kulturní pivovarské léto – 3 

Festival Gustava Mahlera – 0 + 3 + 2 + 2 

Eurojack – 2 + 3 

Desatero problémů Jihlavy (Fórum NSZM) – 4 + 1 

Volby 

Jednání ZM 

Motivační program 

Závod kočárků – 1  

Vánoce na Radnici – 2 

Den evropského dědictví – 3 

Jihlavský půlmaratón – 2 + 1 

Týden ke dni země – 2 

Podpora cyklostezek – 3 

Bezbariérová úprava zastávek a chodníků – 5 

Přednášky zdarma – 3 

Den památek – 6 
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Zlaté utkání (a podobně) – 2 + 1 

Euro Chalange Cup ČR – Slovensko - 1 

Pouť ke Svatému Jánu – 3 + 0 

Noční prohlídky v ZOO – 4 

Dechovky na náměstí 

Čarodějnice na náměstí – 1 

Koncerty filharmonie 

Akrobacie na šálách – 1 

Letní kino 

Jazzové koncerty (jazz na náměstí) – 4 + 0 

Balet a opera v Dukle 

Filmový klub 

Vánoce na náměstí  

Tanec Praha v DIODu – 1 

Celostátní přehlídka folklorních souborů – 1 

Jihlavské jarmarky – 3 

Den seniorů – 5 

Evropský týden mobility – 3 

Rozvoj kamerového systému – 6 

Každotýdenní trhy (měsíční) – 1 

Týden Romské kultury – 3 

Farmářský trh 

Fans day (den fanoušků) 

 

Závěrečná část 

Na závěr jednání poděkoval všem přítomným ředitel Národní sítě Zdravých měst Ing. Petr Švec a 
primátor PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Koordinátorka PZM a MA21 Ing. Soňa Krátká poděkovala i 
všem, díky nimž se akce mohla účast – NSZM, Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava a Pivovar 
Jihlava. 

 

 

Jihlava, 27. 4. 2015 

 

 

Zápis zpracovala:  

Ing. Soňa Krátká 
Koordinátorka PZM a MA21 
sona.kratka@jihlava-city.cz 
tel. 567 167 125 
web: www.jihlava/zdravemesto 
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Pojmy 
 
Místní Agenda 21 (MA21) – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, 
regiony).  Je zakotven v dokumentu OSM – Agenda 21, k jehož naplňování se na Summitu Země v roce 1992 zavázala  
i Česká republika. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také 
život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Více informací na www.ma21.cz. 
 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní 
Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, strategického 
plánování a řízení v souladu s principy udržitelného rozvoje a podpory zdraví a ptají se aktivně na názory svých obyvatel. 
Více informací na www.zdravamesta.cz nebo  www.nszm.cz. 
 
Mezinárodní Projekt Zdravé město  - iniciovala a dále rozvíjí OSN – Světová zdravotnická organizace (WHO) od roku 
1988. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN – 
Zdraví 21 (Health 21) a Agenda 21. Česká zdravá města na mezinárodní úrovni reprezentuje NSZM ČR. 
 
Zdravé město Jihlava – člen NSZM od 24. 10. 2007, zapojení do mezinárodních kampaní Den Země, Světový den bez 
tabáku, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, do národní kampaně Dny zdraví. Více informací na 
www.jihlava.cz/zdravemesto 
. 
 

http://www.ma21.cz/
http://www.zdravamesta.cz/
http://www.nszm.cz/
http://www.jihlava.cz/zdravemesto

