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1. Projekt Zdravé město WHO v Evropě 

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities 
Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých 
měst, obcí a regionů ve více než 30 evropských zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně 
udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta). 

 

2. Projekt Zdravé město WHO a místní Agenda 21 v ČR - Národní síť Zdravých měst ČR  

NSZM ČR sdružuje obce, regiony i kraje, které se vážně zajímají o témata související se zdravím obyvatel  
a udržitelným rozvojem na místní úrovni.  

NSZM ČR má 119 členů, s regionálním vlivem na 2654 měst a obcí, ve kterých žije 6,018 milionu obyvatel 
(57% populace ČR). 

Přehled členů NSZM je k nahlédnutí na webu http://nszm.cz/index.shtml?apc=r2087231t 

 
Zdravá města, obce a regiony promyšleně utváří město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na 
základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu  
i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.  

Přínos členství v asociaci pro Město Litoměřice 

 označení „Zdravé město“ je prestižní známkou – dobrou vizitkou vůči zahraničí a návštěvníkům 

 jsme zastřešeni významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO) 

 umíme lépe komunikovat s občany i partnery města 

 naše ukázkové aktivity dokážeme nyní lépe „prodat“ a medializovat  

 zlepšila se komunikace v rámci úřadu, dokážeme lépe strategicky řídit 

 členství nám přineslo navýšení rozpočtu (dotace EU, granty) – díky informovanosti  
a poskytovaným službám k finančním zdrojům, máme více úspěšných projektů (finanční podpora MA 21 – projekt 
MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích, MAESTRO – Místní Agenda, energetika  
a strategický rozvoj) 

 máme dosah na řadu tuzemských a zahraničních odborníků a partnerských organizací 

 spolupracujeme s ostatními členy z ČR i zahraničí (síťová spolupráce, ukázkové postupy a inspirace jsou veřejně 
přístupné v internetové databázi - DobráPraxe - a dále pak prezentovány prostřednictvím tematicky zaměřených 
celostátních akcí) 

 využíváme unikátní informační systém DataPlán pro strategické řízení, který nám umožňuje přehledně spravovat 
strategické cíle, ukazatele rozvoje, projekty a rozpočty. Dále využíváme Databázi strategií (www.databaze-
strategie.cz), která je přehlednou knihovnou národních dokumentů, Metodiku NSZM ČR 
(http://metodika.zdravamesta.cz/) a databázi Dobrá praxe (http://dobrapraxe.cz/) . 

 máme možnost bezplatně absolvovat semináře a školení pro koordinátory a politiky PZM a MA21 (akreditované 
vzdělávání, metodické a konzultační semináře NSZM ČR) 

 je nám poskytována bezplatná facilitace veřejných projednání – např. „Desatero problémů města Litoměřic – 
Řešme je společně“ 

 NSZM ČR zajišťuje pravidelný informační e-mailový servis k zajímavým grantům či dotacím, nabídkám tuzemských  
i zahraničních partnerů v projektech, pozvánkám na konference apod.  

 NSZM ČR mediálně podporuje a propaguje naše úspěšné aktivity – prezentace na zahraničních akcích, webových 
stránkách NSZM ČR, prostřednictvím Zpravodaje NSZM ČR, Facebooku atd. 

 NSZM ČR nám poskytuje osobní, telefonické a nově i pravidelné webináře 

 

 

 

 

http://nszm.cz/index.shtml?apc=r2087231t
http://www.databaze-strategie.cz/
http://www.databaze-strategie.cz/
http://metodika.zdravamesta.cz/
http://dobrapraxe.cz/
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3. Zdravé město a místní Agenda 21 v Litoměřicích  
 

Místní Agenda 21 (MA 21) je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí  
k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Přináší s sebou kromě 
kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy i spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného 
života i do spolurozhodování o věcech veřejných, ale také promyšlený přístup ke strategickému plánování.  

Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která shrnují základní aspekty, které 
musí municipalita prokázat. Sada jednadvaceti kritérií je rozčleněna do čtyř hlavních kategorií dle dosažené úrovně MA21  
(„A“ nejvyšší – „D“ nejnižší).  

 

Kritéria MA 21: 

Pro měření kvality MA 21 je sestavena oficiální sada kritérií MA 21, 
která byla v roce 2006 schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj. 

Kritéria shrnují základní aspekty, které má město postupující 
v rámci MA 21 prokázat. 

 

Město Litoměřice – Zdravé město splňuje všechna kritéria 
kategorie „B“ (pokročilá úroveň s předpokladem zavedení a používání systému řízení dle zásad MA21).  

Postup jednotlivých měst, obcí a regionů v souladu s Kritérii MA21 lze průběžně sledovat v rámci databáze www.ma21.cz.  

Kontrolu dat zajišťuje Pracovní skupina pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Pokročilé kategorie „A“ a „B“ podstupují ještě 
důkladnou kontrolu realizovanou komisí v místě realizace MA21 a následnou obhajobu na půdě Pracovní skupiny MA21 RVUR.  

Zdravé město Litoměřice se prezentovalo a obhajovalo kategorii „B“ MA21 na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR,  
která proběhla 25. listopadu 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně, a to již po sedmé. 

 

Významné mezníky a ocenění v realizaci Projektu Litoměřice - Zdravé město a MA21 

r. 2013 

– obhajoba postupu v rámci místní Agendy 21 do kategorie „B“ se třemi hvězdičkami (nejvyšší možné v této kategorii) 

– ocenění za kvalitní postup v rámci MA 21 Cenou ministerstva vnitra „Zavedení strategického řízení ve vazbě na rozpočet 
a hodnocení socioekonomického přínosu projektů zařazených do Akčního plánu“ 

– obhajoba statusu Fairtradové město 

– získání razítka dobré praxe za akci „Místa v Litoměřicích přátelská seniorům“ 

r. 2014 

– obhajoba postupu v rámci místní Agendy 21 do kategorie „B“ se třemi hvězdičkami 

– obhajoba statusu Fairtradové město 

– sledování a vyhodnocení ECI indikátorů – Spokojenost občanů s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava 
v Litoměřicích, Uhlíková stopa, Ekologická stopa 

– získání certifikátu Místo přátelské rodině od Centra komunitní práce Ústí n/L 

 
 
4. Organizační zajištění Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21: 
 

Politik Zdravého města a MA 21:  

Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik PZM a MA21, předseda NSZM ČR 

Politik zodpovídá za strategickou část PZM a MA 21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních 
aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik PZM a MA 21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným 
aktivitám. 

Kategorie MA 21:  

„Z“…...………………………………….……...…zájemci 

„D“…………………………….……...mírně pokročilý 

„C“…………………………..……. středně pokročilý 

„B“………………..…………..………velmi pokročilý 

„A……………………………………... nejpokročilejší 

http://www.ma21.cz/
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Koordinátorka Zdravého města a MA 21:  

Mgr. Rita Vlčková, MěÚ – Oddělení projektů a strategií 

Koordinátorka PZM a MA 21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem,  
komisí PZM a MA 21, různými subjekty a veřejností.  

 

Komise Projektu Zdravé město a MA 21:  

Komise byla k 31. 12. 2014 složena z 24 členů a schází se jednou za měsíc, vždy v pondělí od 14.00 hod. Zasedání komise jsou 
veřejná a pořízené zápisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice – 
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/zapisy-komise.html .  

Složení komise v roce 2014: 

Předseda: Mgr. Petr Hermann  
Tajemnice: Mgr. Rita Vlčková  

Členové: 

Ing. Lenka Brožová  
(MěÚ - Odbor životního prostředí) 

Mgr. Antonín Tym  
(MěÚ - Oddělení projektů a strategií) 

Ing. Ivana Poláčková  
(SEVER) 

Ing. Andrea Křížová  
(MěÚ - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče) 

npor. Pavla Kofrová  
(Policie ČR) 

Mgr. Zora Berglová  
(zástupce veřejnosti) 

Alena Kuldová  
(Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy) 

Alena Kaiserová  
(Hospodářská komora ČR) 

Mgr. Petra Smetanová  
(NADĚJE o. s.) 

Bc. Miroslava Najmanová  
(MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

MUDr. František Pražák  
(Městská nemocnice Litoměřice) 

Bc. Jana Hanousková  
(MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

Mgr. Blanka Ježková  
(ZŠ Litoměřice, Havlíčkova) 

Veronika Vedejová  
(Dobrovolnické centrum DCH Ltm) 

Ing. Bc. Renáta Jurková  
(MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

Mgr. Petr Krňák  
(ZŠ Litoměřice, Na Valech) 

Bc. Dominik Hanko  
(MěP Litoměřice) 

Jana Pavlasová (ODS) 

Marie Hochbergerová (ČSSD) Lukas Wünsch (Severočeši) 

PhDr. Lenka Simerská (SZ) Kateřina Krňáková (Sport a zdraví) 

Alena Pávková (KSČM) Jaroslav Růžička (KSČM) 

 

Komise je poradním orgánem RM, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji  
ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA 21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, 
zkvalitňováním veřejné správy.  Je významným partnerem koordinátora, ale i politika PZM  
a MA 21.  

 

Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje v tzv. Akčním plánu zlepšování na příští 
kalendářní rok (plán je schvalován RM). Cílem akčního plánu je stanovit dopředu, jakého zlepšení má být v následujícím roce 
dosaženo, jaké kroky k tomu musí být uskutečněny, termíny jejich splnění, odpovědnost a spolupráce při řešení.  
Po ukončení kalendářního roku je plán komisí znovu projednán a vyhodnocen (akční plány a jejich vyhodnocení naleznete na: 
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html). 

http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/zapisy-komise.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html
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5. Hlavní aktivity realizované v r. 2014: 

 zapojování veřejnosti do rozvoje města, aktivizace obyvatel a využívání systémového řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 organizování osvětových kampaní  

 realizace projektů MISTRAL – „Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ a MAESTRO – „Místní Agenda 
21, energetika a strategický rozvoj v Litoměřicích“  

 naplňování kritérií statutu Fairtradové město  

 prezentace města na celostátních a nadnárodních akcích (předávání příkladů dobré praxe) 

 

6. Osvětové kampaně  

Zdravé město Litoměřice se v průběhu celého roku zaměřuje na pět vybraných komunitních kampaní celostátně podporovaných 
NSZM ČR a navíc se aktivně účastní i kampaně zaměřené na podporu neziskového sektoru – „30 dní pro neziskový sektor“. 
Kampaně, které mají především osvětový charakter, jsou každoročně tvořeny desítkami akcí, na jejichž realizaci se podle svého 
zájmu podílí partneři ZM (plakáty k vybraným kampaním viz Příloha č. 1).   

DEN ZEMĚ (duben)  

- zaměřená na zhoršující se stav životního prostředí na Zemi, ekologická kampaň 

 počet akcí:  5 
Den Země pro MŠ 
Ekofilm 2014 
Procházka po Zemi  
Čisté město, je to na nás! 
Ukliďme Litoměřice 

kampaň podpořily tyto organizace: Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy SEVER, zaměstnanci MěÚ Litoměřice, 
MěP Litoměřice, Správa CHKO České středohoří, TOM Litomíci, Technické služby města Litoměřice, Čepička – ekologický zdroje 
vytápění, Naděje o. s., Spolek Ekosmák, OPER o. s., Diecézní charita Litoměřice 
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SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU (květen)  

– připomíná široké veřejnosti zejména zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a zaměřuje se také na aktuální 
témata, jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření mladistvých 

 počet akcí: 4 
Odborná konference s preventivní tématikou pro metodiky na školách 
Beseda na téma „Závislost na tabáku – prevence a léčba“ 
Exkurze do Městské nemocnice v Litoměřicích 
Certifikace nekuřáckých provozoven - Město Litoměřice podporuje provozovatele, kteří zajistí pro své hosty zdravé prostředí, ti 
mají možnost získat certifikát Nekuřácké provozovny města Litoměřice, kterých je v roce 2014 evidováno 25 

kampaň podpořily tyto organizace: Společnost pro léčbu a závislost na tabáku + Městská nemocnice v Litoměřicích,  
Doc. MUDr. Eva Králíková CSc., MUDr. K. Kubát, Společnost pro sexuální a rodinnou výchovu – Alena Kuldová,  
Lingua Universal – soukromá ZŠ a MŠ, s. r. o., SŠPHS Litoměřice, SŠ a MŠ, o. p. s. Litoměřice  

 

 

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ (červen)  
- zaměřuje se na bezpečnost silničního provozu a snížení počtu předvídatelných úrazů u dětí a na zmírnění jejich následků 

 počet akcí: 5 
Bez přilby už nevyjedu 
Dětský den bez úrazů 
Bezpečná cesta do školy 
IZS Tvůj ochránce 
IZS pro MŠ 

kampaň podpořily tyto organizace: DDM Rozmarýn, Policie ČR, Městská policie Litoměřice, Hasičský záchranný sbor, Oblastní 
spolek ČČK Litoměřice, Městská nemocnice Litoměřice, Zahrada Čech s.r.o., Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, 
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, MŠ Eliášova, Pavel Tschakert 
 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (září) – „Naše ulice, naše volba“  

- podporují bezpečnou a udržitelnou dopravu ve městech 

 počet akcí:11 
Cyklohappening pro školy – 7. ročník 
O dopravě hravě zdravě 
Beseda Policie ČR pro seniory 
Nordic Walking s instruktorem 
Městská doprava zdarma 
Bezpečná cesta do školy 
Za oknem kouzelná ulice 
Turnaj v Jukskei – 5. ročník 
Cyklobus zdarma 
BMX kola – dráha s instruktorem 
Naše ulice, naše volba 

kampaň podpořily tyto organizace: Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Městská policie 
Litoměřice, Policie ČR, Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Výletní vláček Litoměřice, Farní charita Litoměřice, Agentura Modrý 
z nebe, Domov U Trati Litoměřice, Oper o. s., DDM Rozmarýn, Tyfloservis, TSM Litoměřice, MěÚ – Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, CANW, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, PEHAM s. r. o., Pavel Tschakert, Unie ovocnářů 
severočeského regionu 
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DNY ZDRAVÍ (říjen)  
– zaměřuje se na zdraví obyvatel v nejširším slova smyslu, od podpory pohybových aktivit přes zdravé stravování až po aktivní 
stárnutí 

počet akcí: 29 
Sportovní jarmark 
Výlet do ZOO Srdov 
Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci (EQ) 
Fotbalové odpoledne pro děti a jejich rodiče 
Mámo, táto, chceme zdravě žít aneb zdravá školní svačina 
Bezplatné vyšetření cholesterolu, cukru a tuku v těle, měření krevního tlaku 
Mladí, starší spolu jdou Terezínskou kotlinou aneb nordic walkingem na golf 
s ukázkami strolleringu 
Stres a jak na něj 
Intuitivní hry 
Barevné saláty Soviček ZŠ a MŠ Lingua Universal a seniorů z Domova na 
Dómském pahorku 
Klub celiaků Litoměřice 
Škola lásky v rodině 
S jídlem si (ne)hrajem 
Zelené potraviny 
Vstupy zdarma do posilovny Beseda – spinning, alpinning 
Vstupy zdarma na zimní stadion – bruslení 
Vstupy zdarma do plaveckého bazénu 

akce na školách: sportovní dopoledne se zdravým obědem; Nemoci a bakterie kolem nás; Vše důležité pro lidské tělo; 
Ochutnávka ovoce a pečení jablečného závinu; Příprava zdravé svačinky; S Paletkou v pohybu; Ve zdravém těle zdravý duch;  
Co k čemu patří; Správné oblečení do lesa a na houby; Hrajeme si s pohybem; Týden zdraví; Jak se (ne)stát závislákem 

kampaň podpořily tyto organizace: Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy – Alena Kuldová, DDM Rozmarýn, Knihovna 
K. H. Máchy, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Městská nemocnice Litoměřice, Diecézní charita, Domov U Trati, Domov 
na Dómském pahorku, Pedagogicko-psychologická poradna, Naděje o. s., Městská sportovní zařízení, Posilovna Beseda,  
Golf Kotlina Terezín, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Český červený kříž, MC Klubíčko, Waldorfská iniciativa  

 

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR (říjen)  

– informuje širokou veřejnost o nezastupitelné úloze neziskových organizací na životě města. Letos zaměřená na rodiny s dětmi  
a seniory: 

Místa v Litoměřicích přátelská rodinám 
počet akcí: 18 
Beseda o náhradní rodinné péči 
Den otevřených dveří v Manželské a předmanželské poradně 
Den otevřených dveří v Pedagogicko-psychologické poradně 
Tvořivá dílna 
Pálení čarodějnic 
Keramická dílna 
Poznáváme zvířata 
Sportovní odpoledne 
Strollering 
Den otevřených dveří 
S knihovnou do pohádky 
Kurz první pomoci pro maminky s dětmi 
Hravé jógování 
Ruční papír vlastnoručně 
Den dětí 
Interaktivní beseda 
Fér piknik Ostrov 
Víkendový výlet 

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům 
počet akcí: 15 
Poznáváme zvířátka 
Alzheimer 
Seniorský trojboj 
Žonglováním k lepší paměti 
Cestopis – Rusko, Mongolsko 
Atelier Kresby a malby 
Prohlídka podzemní expozice Důl Richard 
Prezentace fotografií z činnosti Charity 
Člověče, nezlob se 
přístup do terária DDM Rozmarýn 
Co se v mládí naučíš … 
Turistikou k aktivnímu stáří 
Turnaj v Petanque 
Doplňování pořekadel, úsloví, případně kvíz 
Chraň sebe i svůj majetek 
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kampaň podpořily tyto organizace: Komunitní plánování sociálních služeb, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Sváťovo dividlo, 
Manželská a předmanželská poradna, Pedagogicko-psychologická poradna, Sociálně aktivizační služba, DDM Rozmarýn,  
SKP Klubíčko, Nízkoprahový klub Oáza, Lucie Baudlerová, Diecézní charita Litoměřice, Domov U Trati, Český červený kříž,  
Dílna ručního papíru, Kino Ostrov, Knihovna K. H. Máchy, Centrum cestovního ruchu, Spolek LiPen, Farní charita Litoměřice,  
Klub českých turistů, Policie ČR – PIS 

  

 

Podpora a spoluúčast na dalších akcích: 

Mládež v akci? Ano, v obci! (15. 5.) 

Zasedání tematické sekce organizované pod patronací NSZM představilo postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování 
a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. Odpolední blok byl věnován ukázkám možností získávání zdrojů na mládežnické 
aktivity. Tematické sekce se zúčastnilo více než 50 zástupců obcí, mládežnických parlamentů a studentů, kteří diskutovali a sdíleli 
své zkušenosti ze spolupráce měst a mladých lidí. 

Kampaň o třídění odpadů – pyramida z plastu (září) 

Na Mírovém náměstí vyrostla plastová pyramida z vytříděných lahví, obalů, tetrapaků a fólií, které obyvatelé Litoměřic vytřídili 
zhruba za tři dny. Cílem akce byla ukázka, jak třídit různé druhy odpadů, a že odpad rozhodně nekončí na jedné skládce.  
Uskutečněno ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice.  

Noc venku (20. 11.) 

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí. Vybralo se 
celkem 332 kusů trvanlivých potravin, které Potravinová banka Ústeckého kraje během následujícího týdne rozdělila organizacím 
spolupodílejícím se na přípravách a realizaci Noci venku. Večerní program vyvrcholil přespáním venku. Až do ranních hodin 
vydrželo při zimních teplotách okolo čtyř stupňů 26 lidí. Ráno na všechny čekala ještě společná snídaně a úklid náměstí. Hlavním 
organizátorem byla NADĚJE. 

 

7. Zapojování veřejnosti  

Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně - veřejné diskusní fórum 

9. 4. 2014 od 16.00 hod. v Domě kultury Litoměřice 

Návštěvnost: 200 osob   

TOP 7 problémů Města Litoměřice vytipovaných občany na fóru a následně ověřených anketou mezi občany města:  

1) Úplné zrušení heren a automatů ve městě 

2) Zlepšit cyklodopravu ve městě 

3) Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

4) Zrušit automaty na sladkosti na školách 

5) Vybudovat atletický ovál na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 

6) Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid 

7)  Vybudovat atletický ovál v kasárnách po Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál) 
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Problémy naformulované během veřejné diskuse byly následně ověřeny 
anketou, která probíhala během měsíce dubna a května 2014 na webových 
stránkách Zdravého města (elektronický formulář) nebo v Infocentru 
Litoměřice (listinná podoba). Do ankety bylo zapojeno celkem 543 
respondentů s platným hlasováním. Výsledek ankety potvrdil výběr sedmi 
problémů.  

Naformulované a ověřené problémy byly zapracovány do Dataplánu NSZM ČR 
a rozvojových dokumentů města a byly předloženy radě a zastupitelstvu 
města na vědomí. Rada města uložila garantům – odborům MěÚ 
odpovědným za danou oblast - povinnost řešit problémy vzešlé z veřejného 
projednání.   

          

 Aktivita podpořená z projektu MAESTRO a rozpočtu Města Litoměřice částkou 40 tis. Kč  

Navržené aktivity v pořadí dle počtu získaných hlasů:  

1. Plamínek – pomůcky pro postižené (obdržel dotaci) 

2. Kinoklub Ostrov – herní prvky pro děti 

3. Klokánek – herní prvky na dětské hřiště 

4. Kinoklub Ostrov – cyklostojany, informační tabule 

 

Desatero problémů města Litoměřic očima mládeže 

7. 3. 2014, od 8.30 do 12.30 hod., ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 

Účast: 51 žáků + zástupci města 

Mládež diskutovala o problémech a jejich řešení se starostou Ladislavem Chlupáčem, zastupiteli, tajemníkem a vedoucími 
odborů MěÚ, ředitelem Městské policie, městským policistou a zástupcem Národní sítě Zdravých měst ČR. 

Diskuze probíhala podle tematických oblastí, jako jsou životní prostředí, pořádek a bezpečnost, doprava a parkování, kultura  
a volný čas, sport a sportovní zařízení. Každý stůl měl svého garanta ze zástupců jednotlivých odborů městského úřadu.  

TOP 10 nejpalčivějších problémů Města Litoměřice očima mládeže  

1) Vybudovat startovací byty 

2) Vybudovat lanové centrum (např. na Mostné hoře) 

3) Upravit a zvětšit skatepark 

4) Změnit rozdělení financí do sportu  

5) Renovovat hřiště na Cihelně 

6) Zajistit osvětlení přechodu na Tyršově mostě 

7) Posílit Městskou policii (kamery, kola, strážníci) 

8) Instalovat rychlostní radary ve městě 

9) Vybudovat více podzemních kontejnerů 

10) Instalovat stojan na kola v centru města 

Tyto problémy byly ověřeny anketou na všech litoměřických školách a následně byly Dětským zastupitelstvem předloženy, 
společně se zprávou o řešení problémů, 7. 7. 2014 radě města k vzetí na vědomí. 

 

Veřejná diskuze - „Budoucnost areálu městského pivovaru v Litoměřicích “  

19. 2. 2014, od 17.00 hodin, Hrad Litoměřice 

Setkání bylo příležitostí pro občany, jak se k revitalizaci areálu městského pivovaru vyjádřit a přidat svůj námět či komentář  
k připravené studii. 
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Na dotazy odpovídali především: Ing. Zabilanský – autor ekonomické části studie, Ing. arch. MgA. Sonlajtner – autor projektu  
a Doc. Ing. arch. Mužík – městský architekt. 

 
Veřejná diskuze - „Budoucnost areálu městského pivovaru v Litoměřicích – 2. projednávání“  

6. 5. 2015, od 17.00 hodin, Hrad Litoměřice 

Hlavními cíli druhého veřejného projednávání bylo: 
1. seznámení s vypořádáním námětů/připomínek veřejnosti 
2. informovat o vybraných aspektech revitalizace pivovaru (ubytování, pivovar, provozní náklady apod.) 
3. diskuze o nových námětech/připomínkách 

 
Kulatý stůl s veřejností - „Problematika psích výkalů ve městě“  

21. 5. 2014, od 17.00 hodin, multifunkční prostor Okamžik, Litoměřice 

Organizace přátel ekologického rozvoje (OPER o. s.) a partneři vyzvali občany k účasti na projektu 
"Ukliďme si před vlastním prahem!", podpořeném z IGS. Občané Litoměřic se mohli pobavit  
s veterinářem, lékařem, kynology, zástupci města, městské policie, úředníky a spoluobčany  
o problematice psích výkalů ve městě.  

 

Veřejná diskuze- „Geotermální projekt Litoměřice“  

27. 5. 2014, od 17.00 hodin, Hrad Litoměřice 

Veřejnost měla možnost diskutovat o Geotermálním projektu, jeho současné podobě, přínosech a rizicích a v neposlední řadě  
o financování a realizaci. 

Občané se mohli ptát a debatovat se zástupci Akademie věd ČR, České geologické služby, Přírodovědecké fakulty UK a dalšími 
odborníky. 

 

Veřejná diskuze - „Budoucnost areálu bývalých kasáren pod 
Radobýlem“  

20. 10. 2014, od 17:00 hodin, Hrad Litoměřice 

V rámci projektu MISTRAL proběhlo veřejné diskuzní fórum pro veřejnost  
o budoucnosti areálu bývalých kasáren pod Radobýlem. Zájemci diskutovali  
se zástupci města a architekty o transformaci území kasáren v plnohodnotnou 
charakteristickou část města. 

 
 

Anketa „Kde městu chybí koše? Dejte tip!“  

Nedostatek odpadkových košů či jejich poškozování je problémem, který vyplynul z fóra Desatero problémů Litoměřic 2014. 
Koše jsou každoročně doplňovány a v příštím roce město plánuje nově osadit cca 25 nových nádob. 

Anketa na umístění košů probíhala od listopadu do prosince a celkem bylo nahlášeno 24 tipů. 

 

8. Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice  

Grantový systém byl vytvořen s cílem podpořit naplňování Komunitního plánu zdraví a kvality života města Litoměřice.  
Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života 
jeho obyvatel, ke zdraví občanů a udržitelnému rozvoji. 

Z rozpočtu města bylo na granty Zdravého města Litoměřice pro rok 2014 vymezeno 150.000,- Kč. 

 
Cílem grantového systému pro rok 2014 byla podpora aktivit reagujících na:  

 Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města 
Litoměřice  
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 Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejné diskuse – „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“  

 Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejné diskuse - Desatero problémů města Litoměřic očima mládeže 

 Aktivity reagující na téma roku 2014 vyhlášené Komisí Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – „Čisté město – 
je to na nás“ 

Finančním zdrojem je rozpočet města Litoměřice schválený na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu na jeden projekt 
je 20 000,- Kč, tato částka však může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu.  

 
Projekty podpořené v r. 2014:  

Čistý ostrov naše radost – Kinoklub Ostrov (19.500,- Kč) 

Den dýní – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (18.337,- Kč)  

Aktivní senioři nelení – jsou rádi obklopeni zelení – Knihovna K. H. Máchy v 
Litoměřicích (17.300,- Kč) 

Je to naše ulice – Diakonie ČCE (18.400,- Kč) 

Týden zdraví – Lingua Universal ZŠ a MŠ (15.900,- Kč) 

Škola za školou – ZŠ Litoměřice, Na Valech (17.250,- Kč) 

Židle pro Hospic sv. Štěpána – Hospic sv. Štěpána (9.000,- Kč) 

Za čistější ostrov – Asociace turistických oddílů mládeže TOM „Litomíci“ (10.600,- Kč) 

Zameťme si před vlastním prahem – OPER o. s. (18.275,- Kč) 

Začněme od sebe – Diecézní charita Litoměřice (5.438,- Kč) 

 

9. Fairtradové město Litoměřice 

Město Litoměřice se podpisem Deklarace připojilo k celosvětovému hnutí  
za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi k hnutí, které stojí 
na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem  
a přírodě.  

Město Litoměřice se podporou fairtradu věnuje již od roku 2011, a to díky projektu Aware and 
Fair.  V roce 2011 jako jedno z prvních měst získaly Litoměřice status „Fairtradové město“.  

V roce 2014 Litoměřice již potřetí úspěšně obhájily status „Fairtradové město“. Pro získání tohoto statusu  
bylo splněno 5 hlavních kritérií:  

1. Ve městě je ustanovena místní řídící skupina 
Řídící skupina se za uplynulý rok sešla 4x. Fairtradové město Litoměřice v roce 2013 uspořádalo 82 osvětových akcí. 
Řídící skupina sestavila a schválila Akční plán pro rok 2014. 

2. Město schválilo dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zavázalo se ke spotřebě fairtradových produktů 
Město informuje o svém statusu ve svých informačních materiálech, na webových stránkách a dalšími způsoby. 

3. Fairtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti  
Počet maloobchodních prodejních míst: 11 
Počet stravovacích zařízení: 5 

4. Místní občané a organizace podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí 
Status Fairtradové škola obhájila Masarykova základní škola v Litoměřicích, Svojsíkova 5. O tento status usiluje Lingua 
Universal soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o., Sovova 2 Litoměřice. 

5. Místní řídící skupina medializuje téma fair trade a alespoň jednou ročně pořádá propagační akci  
na podporu fair trade. 
Místní řídicí skupina usiluje o medializaci tématu fair trade v místních médiích. Řídicí skupina ve spolupráci s městem 
alespoň jednou ročně pořádá propagační akci na podporu fair trade. Byl vytvořen facebookový profil „Fairtradové 
Litoměřice“, který samostatně spravuje členka řídící skupiny. 
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Granty na podporu fairtradových aktivit 

Město Litoměřice udělilo grant celkem sedmi projektům podporujících myšlenku fair tradu.  

Příspěvek od města získalo Hynkovo hravé divadlo, které představilo divadelní hru Zikmund a Hanzelka jedou do Afriky. 
Podpořeny byly aktivity obecně prospěšné společnosti ShineBean prezentované na festivalu věnovaném Africe. S žádostí o grant 
uspěla i Masarykova základní škola. Určen byl na nákup fairtradových balíčků a omalovánek vysvětlujících základní principy fa ir 
tradu. Při nástupu do školy obdrželi balíček prvňáčci. Občanské sdružení ProLuka připravilo cyklus přednášek. Dvě byly věnovány 
kávě. Na třetí vystoupil zakladatel hnutí Fairtadová města Bruce Crowther, který byl nadšen, jak lidé zde spravedlivý obchod 
podporují. Myšlenku fair tradu podpořila knihovna v rámci projektu „Město čte“ a dvěma tvořivými workshopy. Spolek LiPen 
zase prezentoval fair trade seniorům. Cyklus akcí zakončila v říjnu Základní škola Na Valech akcí „Pečou s námi maminky 
fairtradové svačinky“. 

 

Férová snídaně v Litoměřicích 

V sobotu 10. 5. se v zahradě Masarykovy ZŠ uskutečnil již čtvrtý ročník Férové snídaně. Férová snídaně v Litoměřicích  
je piknikový happening na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví 
druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. 

Stejně jako v předchozích ročnících jsme soutěžili o "nejlepší férovou buchtu".  Ta musela obsahovat alespoň jeden fairtradový 
produkt (např. čokoládu, kakao, cukr). Vítány byly i ingredience z lokálních zdrojů (např. místní vejce, mléko, ořechy apod.).  

 

DUN DUN 

13. 6. se na Mírovém náměstí v Litoměřicích konal férový festival DUN DUN, který byl plný hudby, tance, tanečních vystoupení, 
výtvarných dílen, výstav, besed, bubenického workshopu, divadla, módní přehlídky, Fair africké tržiště a spousty dalšího.  

 

 
10. Udržitelná energetika a energetický management 

Města a obce budou stále více čelit rostoucí energetické náročnosti a závislosti jednotlivých zemí na dovozu energetických 
zdrojů (ropa, plyn). Oblast energetiky a související témata (kvalita ovzduší, doprava, rostoucí ceny energie apod.) se stále častěji 
objevují mezi prioritami vycházejícími z komunitního plánování (viz témata „kulatých stolů“, priority komunitního Plánu zdraví  
a kvality života atd.), a mezi obyvateli jde o jedno z nejdiskutovanějších témat.  

Také Město Litoměřice myslí na budoucnost a uvědomuje si, že energetika je strategickou oblastí dalšího rozvoje.  

Schéma udržitelné energetiky ve městě Litoměřice: 
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 Na podporu Energetiky, jako jedné z prioritní oblasti Strategického plánu rozvoje města, realizujeme tyto projekty: 

 Energetický plán města do roku 2030 

 Unikátní geotermální projekt 

 Fotovoltaické elektrárny na budovách majetku města 

 Financování a garance úspor energie třetí stranou (EPC) 

 Obchodování elektřiny a plynu na komoditní burze 

 Podpora instalace solárních panelů 

   

Konference „Energie (pro) města 21. století“ 

Město Litoměřice jako dlouhodobý propagátor udržitelné energetiky ve spolupráci s kanceláří Paktu starostů a primátorů, 
evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a pod záštitou Ministerstva průmyslu  
a obchodu pořádalo 23. a 24. 10. 2014 konferenci "Energie (pro) města 21. století". Mezi hlavními přednášejícími byl i Paul Isbell 
- energetický manažer města Bristol. 

Konference splnila následující cíle: 

 Přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů na komunální úrovni jak 
z domova, tak ze zahraničí 

 Informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů z domácích  
i evropských programů 

 Založit odbornou platformu „Asociace městských energetických manažerů“ pro výměnu informací a příkladů dobré 
praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů. Asociaci podpisem smlouvy 24. 10. založila kromě Litoměřic i 
města Chrudim, Kopřivnice a městská část Brno – Nový Lískovec.  

 

Členství v Energy Cities 

Město Litoměřice, jako jediné město ČR, se stalo členem sdružení Energy Cities, aby představilo své aktivity v oblasti energetiky 
ostatním evropským městům. Svědčí to o prestiži, kterou město postupem let získalo. 

 

11. Mezinárodní projekty 

Projekt MAESTRO – Místní Agenda, Energetika a STrategický ROzvoj  

Město Litoměřice pokračovalo v realizaci projektu, jehož cílem je posílení udržitelného rozvoje města Litoměřice. 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Program švýcarsko – české spolupráce 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014  
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 3.199.200,- Kč (dotace: 2.705.600 Kč) 
 

Projekt MISTRAL – Místní Implementace STrategického Řízení v Litoměřicích 

Město Litoměřice se i v roce 2014 soustředilo na implementaci strategického řízení v Litoměřicích. 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 2.519.819,20 Kč (dotace: 2.141.846,31 Kč) 

Projekt má zásadní význam pro zavedení principů moderního strategického řízení a good governance do reálné praxe MěÚ, 
zvýšení efektivity práce MěÚ a jeho otevřenosti vůči veřejnosti. 

 

12. Strategické řízení  

Město Litoměřice, jako člen asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní strategické řízení 
v souladu s doporučeními EU a OSN.  Stávající a budoucí rozvoj Města Litoměřice je tak určován kromě územního plánu  
a městského rozpočtu také strategickým plánem, tematickými koncepcemi a jejich krátkodobými akčními plány. 
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Město v roce 2014 nastavilo fungování Strategického týmu udržitelného rozvoje a sestavilo funkční postupy pro tvorbu rozpočtu 
ve vazbě na Akční plán. 

Tyto postupy jsou uvedeny ve čtyřech metodikách, které byly vytvořeny v rámci realizace projektu MISTRAL: 

1. Inovovaná metodika ke Strategickému řízení 

2. Inovovaná metodika k Akčnímu plánu 

3. Inovovaná metodika ke Strategickému týmu 

4. Metodika organizace projektových dní 

Dále byla jako tematická koncepce zpracována Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu, personální strategie  
a byl sjednocen grantový systém města. 

 

Sledování naplňování rozvojové vize města: 

Postup města k rozvojové vizi je vyhodnocován na základě sledování monitorovacích ukazatelů. Sledování ukazatelů  
a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu města.  

 
Sledování finančních prostředků vynakládaných na naplňování rozvojové vize města:   

Přehledné vynakládání finančních prostředků je důležitým prvkem fungování města. Rozpočet města je proto každoročně 
porovnáván se SPRM. Město Litoměřice tak získává přehled o tom kolik finančních prostředků  
je investováno do schválených cílů rozvojové strategie a do řešení problémů definovaných. 

 

13. Společné evropské indikátory ECI 

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách 
nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.  

Sada indikátorů ECI se skládá z 10 převážně environmentálních ukazatelů. Jsou jimi: 
 

1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
2. Uhlíková stopa - Místní příspěvek ke globální změně klimatu 
3. Mobilita a místní přeprava cestujících 
4. Dostupnost veřejných prostranství a služeb 
5. Kvalita místního ovzduší 
6. Cesty dětí do a ze školy 
7. Nezaměstnanost 
8. Zatížení prostředí hlukem 
9. Udržitelné využívání území 
10. Ekologická stopa města 

Město Litoměřice si nechalo v roce 2014 zpracovat 4 indikátory: 
 

 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 

 Mobilita a místní přeprava cestujících 

 Uhlíková stopa 

 Ekologická stopa 

Výsledky jsou zveřejněny na webu zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html . 

Porovnat data s ostatními městy lze na webu společnosti CI2 http://ci2.co.cz/cs . 

 

 

http://ci2.co.cz/cs/node/2699
http://ci2.co.cz/cs/node/2709
http://ci2.co.cz/cs/node/2710
http://ci2.co.cz/cs/node/2712
http://ci2.co.cz/cs/node/2713
http://ci2.co.cz/cs/node/2711
http://ci2.co.cz/cs/node/2714
http://ci2.co.cz/cs/node/2715
http://www.ekostopa.cz/mesto/
http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html
http://ci2.co.cz/cs
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Shrnutí výsledků spokojenosti v porovnání s lety 2007, 2011 a 2014: 
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14. Medializace a propagace Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agendy 21  

Tematické články a zprávy o Projektu Litoměřice – Zdravé město a MA 21 jsou prezentovány jak v celostátních (s využitím 
propagačních aktivit NSZM ČR), tak regionálních a místních médiích a webových portálech. 

K medializaci Projektu Litoměřice – Zdravé město a MA 21 jako celku slouží především webové stránky 
http://zdravemesto.litomerice.cz/, sociální síť Facebook a server Youtube.   

Za účelem seznámení s aktivitami projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byla v roce 2014 vydána informační brožura 
s podtitulem „Granty a dotace udělované městem Litoměřice“ a „Úspora energie nejen v Litoměřicích“.  

K podpoře propagace Zdravého města a energetického managementu byly vydány 3 informační skládačky „Zdravé město  
a místní Agenda 21“, „Udržitelná energetika a energetický management“ a „Strategické řízení“. 

 

Materiály a publikace Zdravého města Litoměřice jsou ke stažení na: http://zdravemesto.litomerice.cz/materialy-a-
publikace.html  

 

15. Naši partneři v roce 2014: 

 Agentura Modrý z nebe 

 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. 

 Dětské zastupitelstvo města Litoměřice 

 Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě Litoměřice 

 Domov U Trati, p. o. 

 Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

 Dům dětí a mládeže ROZMARÝN, p. o. 

 Energy – Cities 

 Fairtrade Česká republika 

 Fairtradová škola – Masarykova základní škola Litoměřice, p. o. 

 Farní charita Litoměřice 

 Knihovna K. H. Máchy Litoměřice, p. o. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/
http://zdravemesto.litomerice.cz/materialy-a-publikace.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/materialy-a-publikace.html
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 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

 Litoměřicko24.cz 

 Městská kulturní zařízení Litoměřice, p. o. 

 Městská nemocnice Litoměřice, p. o. 

 Městská policie Litoměřice 

 Městská sportovní zařízení Litoměřice, p. o. 

 Oblastní spolek ČČK Litoměřice 

 Oper o. s. 

 Preventivně informací skupina Policie ČR, Litoměřice 

 Regionální televize 

 ShineBean, o. s. 

 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu – A. Kuldová 

 SSOŠ 1. KŠPA Litoměřice, s. r. o. 

 SŠ a MŠ Litoměřice, o. p. s. 

 Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER 

 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, p. o. 

 Tyfloservis Ústí nad Labem o. p. s. 

 Unie ovocnářů severočeského regionu 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 Základní škola Litoměřice, Na Valech, p. o. 

 Zdravá škola – ZŠ a MŠ Lingua Universal, s. r. o. 

 

 

16. Poděkování občanům a partnerům za podporu  

Město Litoměřice děkuje všem občanům i organizacím, kterým život ve městě není lhostejný a kteří svou činností přispívají 
k posunu města směrem k jeho kvalitě a udržitelnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnější zprávy a informace k jednotlivým akcím je možné najít na: 

http://zdravemesto.litomerice.cz/  

http://nszm.cz/ 

http://ma21.cenia.cz/ 

http://dataplan.info/cz/litomerice/strategie 

http://zdravemesto.litomerice.cz/
http://nszm.cz/
http://ma21.cenia.cz/
http://dataplan.info/cz/litomerice/strategie
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Příloha č. 1 - Plakáty k osvětovým akcím 

DEN ZEMĚ 
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DEN BEZ TABÁKU 

 

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ 
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30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 
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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNY ZDRAVÍ 
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http://zdravemesto.litomerice.cz 
Oddělení projektů a strategií Městského úřadu Litoměřice 

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 

http://zdravemesto.litomerice.cz/

