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Typické aktivity • Rozvoj a podpora komunitních center (včetně jejich propagace)

• Rozvoj lokálních městských center jako míst setkávání

• Vhodná a intenzivní komunikace přínosů, významu a charakterů komunitních center a je-

jich potenciálu pro obyvatele, příkladů dobré praxe (oživování náměstí a parků, komunitní 

zahrady, Karlovarský symfonický orchestr v ulicích apod.)

• Tvorba aktivních míst pro trávení volného času ve veřejném prostoru a v objektech občan-

ské vybavenosti

• Tvorba prvků ve veřejném prostoru s ohledem na potřeby všech věkových a sociálních sku-

pin, rezidentů i návštěvníků, místních i cizinců – lavičky, chodníky, nástupní místa, 

přehledný orientační systém

• Tvorba prvků pro rodiče s malými dětmi ve veřejném prostoru – chodníky a prvky pro ko-

čárky, přebalovací pulty sdílené i pro muže, hřiště, posezení pro rodiče s malými dětmi 

(nutno brát ohled na bezpečnost chodců v noci – klást důraz na osvětlení, omezit úzká, 

nepřehledná a zarostlá, potenciálně nebezpečná místa)

• Přednášky na téma historie, přítomnost a budoucnost Karlových Varů, světový význam 

karlovarského lázeňství (posilování kořenů a zdravého patriotismu)

• Podpora a realizace akcí propojující různé uživatele města – např. Poznej svého souseda, 

Zažít město jinak, Dětské dny ve veřejných parcích, Dny se seniory, s postiženými osobami 

v kombinaci s finančními či jinými sbírkami atd., prezentace dobrovolnictví, dárcovství, 

tematické festivaly apod. 

• Synergické využití aktivit k prevenci sociálně patologických jevů

• Vytváření podmínek pro tvorbu komunitních zahrad a „urban gardening“

• Mapa potenciálních míst pro scházení (knihovny, kulturní domy, školy, kostely…), 

obsahující potřeby obyvatel a komunit

• Integrace cizinců do komunitních aktivit

 + pozitivní odezva široké veřejnosti 

 + rozšíření sociálního kontaktu napříč generacemi 

 + rozšíření náplně volného času pro děti, mladou generaci, matky s dětmi, seniory 

 + spontánní akcelerace spolkového života 

 + posílení kulturního podhoubí 

 + vznik nových jednorázových i tradičních společenských akcí 

 + zlepšení sociálního klimatu, vyšší míra sociální inkluze, rozvoj sounáležitosti, dárcovství 

a filantropie, dobrovolnictví, snížení rizik sociálně patologických jevů a jejich dopadů

 + posílení image města směrem k místním i potenciálním novým obyvatelům

 + pozitivní dopad na cestovní ruch (spokojení obyvatelé = přívětivé město pro turisty 

a lázeňské hosty)

 + celkové posilování pozitivního vnímání místa, kde žiji, posílení vztahu k městu jako lidské-

mu společenství, zdravého patriotismu, zájem o město, aktivní a osobní přístup k němu 

jako vědomá činnost

 + zatraktivnění a oživení veřejného prostoru (veřejná/poloveřejná prostranství, brownfieldy, 

nákupní centra apod.)

Očekávané přínosy
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 + vyšší míra sociální inkluze 

 + lepší image města: zdravé a funkční město = město otevřené pro mladé a svobodomyslné 

= město s přidanou hodnotou = město s novou atmosférou 

 – pravděpodobná ekonomická nesoběstačnost center a aktivit

 – zapojování sociálně vyloučených osob vedoucí k odrazování jiných skupin obyvatel 

od návštěvy 

 – možná neslučitelnost realizace investice z více dotačních zdrojů 

 – nutná změna nastavení klimatu a hodnotových měřítek velké části společnosti orientované 

na výkon, na úspěchy a na „velkou kulturu“ 

• Vhodná forma motivace lidí k setkávání a komunikaci, inspirace příklady odjinud

• Vyvážený mix obchodních činností, neformálních komerčních aktivit, místa k sezení, 

vybavení pro různé skupiny lidí a činnosti pro různé příjmové skupiny, posilování vazeb 

k městu (patriotismus) 

• Adaptace veřejných prostranství a budov pro komunitní aktivity (pasport a hledání poten-

ciálu objektů a pozemků v majetku města)

• Podpora místních iniciativ (finance, prostory, usnadnění administrativy, komunikace)

• Podpora identifikace obyvatel s místními centry

• Párování a synergie více aktivit

• Majetkové odblokování pozemků a budov k realizaci aktivit

• Ohled na demografické složení obyvatel a jeho vývoj při tvorbě architektonické praxe 

a urbanistického plánování

• Přihlížení k potřebám všech skupin uživatelů (každá skupina by měla mít stejné příleži-

tosti sdílet a užívat veřejný prostor)

• Akcentace sociálního a komunitního aspektu ve všech projektech města (kupř. při tvorbě 

veřejných prostranství a parků je třeba dávat tuto podmínku do zadání pro jejich návrhy, 

podněcovat sounáležitost, preferovat v odpovídající míře jejich neformálnost a bezpeč-

nost před čistě reprezentační, odosobnělou funkcí)

• Bránění rezidenční segregaci při soukromých záměrech z pozice města s využitím jeho 

nástrojů, např. územního plánování (územní plán, regulační plán, územní studie apod. 

podporující srůst intravilánu lázeňských a ostatních částí města), spolupráce s okolními 

obcemi a krajem, vzájemná koordinace (ne konkurence za každou cenu), zabránění vzni-

ku VIP zón (uzavřené dvory, čtvrti za závorou apod.), sdílení i veřejného prostoru, prová-

zání různých typů území

• Politická vůle realizace a zajištění financování investice (vlastní/dotační/jiné zdroje), 

shoda nad celkovým konceptem komunitních center, jeho podobou, dispozicemi a škálou 

poskytovaných služeb

• Kvalitní personální zabezpečení pro fungování komunitních center

• Využití koordinátora rodinné politiky (psychologická podpora, koordinace pracovního 

a volného času apod.) 

Nutné podmínky

Možné překážky
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• Využívání Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu při realizaci aktivit, 

zejména v oblasti využití finančních zdrojů poskytovaných z národní úrovně, využívá-

ní vlastní strategie integrace cizinců na úrovni Statutárního města Karlovy Vary
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Nutné podmínky
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Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 –  odbor sociálních věcí

 –  odbor sociálně-právní ochrany dětí

 –  úřad územního plánování a stavební úřad

 –  odbor kultury, školství a tělovýchovy

 –  odbor majetku města

 –  odbor strategií a dotací

 –  odbor rozvoje a investic

Školy (zřizovatel město, kraj)

Kancelář architektury města, p. o. 

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje

 – odbor regionálního rozvoje

 – odbor stavební úřad

 – odbor investic a správy majetku

 – odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu 

 – odbor sociálních věcí 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Úřad práce Karlovy Vary 

Agentura pro sociální začleňování

Nevládní neziskové organizace

Místní zájmové a kulturní spolky 

a iniciativy

Soukromé školy (infrastruktura)

Vlastníci nemovitostí

Developeři

Dárci a nadace

Architekti a projektanti 

Designéři 
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Cílové skupiny

• Široká veřejnost 

• Děti, mládež 

• Rodiče předškolních a školních dětí 

• Senioři

• Zaměstnanci se specifickými potřebami 

• Osoby vracející se na trh práce po návratu 

z mateřské/rodičovské dovolené 

• Zdravotně a mentálně postižení 

• Osoby ohrožené krizí

• Cizinci žijící ve městě

C2.2.1 Komunitní a sdílené město
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Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.3 Nové výzvy

A2.4 Cestovní ruch

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální záchranná síť

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Územní plán města Karlovy Vary

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024

Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary 2014–2024

Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary

Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu 

Generel cyklodopravy (Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech)

Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města Karlovy Vary 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2019–2023

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

Strategický rámec Česká republika 2030

Koncepce integrace cizinců 2016 – Ve vzájemném respektu

Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C2.2.1 Komunitní a sdílené město

Naplnění hodnot


