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1  ÚVOD 

 

Město Kroměříž připravilo ve spolupráci s odbornými partnery návrh Zdravotního plánu města, 

který předkládá radě a následně zastupitelstvu města k projednání. Dokument byl připraven podle 

metodiky Národní sítě zdravých měst ČR, jejímž je Kroměříž členem.  

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se  

o odborný dokument, který navazuje na předchozí Zdravotní plán města z r. 2017.  

Zdraví obyvatel je průřezové téma, které úzce souvisí se všemi oblastmi života ve městě. Je 

potřeba zdůraznit, že se nejedná o koncepci rozvoje sektoru zdravotnictví a zdravotních služeb. 

Zdravotní plán řeší možnosti města z hlediska vytváření optimálních podmínek pro ochranu a podporu 

veřejného zdraví, tj. zdraví občanů města. Předkládaný Zdravotní plán není také vizí toho, co by město 

mohlo či mělo udělat pro dosažení ideálního stavu. Je to konkrétní plán na období nejbližších dvou let 

(2021 až 2022), který vychází z reálných finančních, personálních a organizačních možností města 

ve smyslu opatření pro zdraví občanů a také z možností partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity plánu 

realizovat a kteří se na vytváření plánu podíleli. Vzhledem k úzkému prolínání témat zdraví a sociální 

pohody jsou ve Zdravotním plánu zařazeny také odkazy na některá opatření aktuálního Komunitního 

plánu sociálních služeb na Kroměřížsku.     

Návrh Zdravotního plánu byl zpracován v expertní skupině tvořené zástupci města, partnery 

města z řad zdravotnických zařízení, škol, neziskových organizací a dalších subjektů. Odbornou garanci 

převzala Národní síť podpory zdraví, z.s. Hlavní cíle Zdravotního plánu věcně vychází z mezinárodního 

dokumentu Světové zdravotnické organizace Zdraví 21, který obsahuje 21 cílových oblastí pro zlepšení 

veřejného zdraví. Všechny cíle a opatření jsou v souladu s navazujícími národními strategiemi, 

především s aktuálním Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 – 

Zdraví 2030, který schválila Vláda České republiky v listopadu 2019. Z možných strategických cílů bylo 

pro Kroměříž na návrh pracovní skupiny rozpracováno 5 oblastí ovlivňujících zdraví obyvatel města 

zásadní měrou. Na ty které jsou navázána jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Zpracování 

Zdravotního plánu předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města Kroměříže (2020), která je 

součástí dokumentu. Tato analýza se soustředila na prověření zdravotního stavu obyvatelstva SO ORP 

Kroměříž z hlediska základních ukazatelů zdraví, jako jsou délka života, nemocnost a úmrtnost. Pro 

analýzu byly využity zdravotní indikátory doporučené Ministerstvem zdravotnictví, pro něž poskytly 

data odborné celostátní instituce (ČSÚ, ÚZIS). Dalšími podklady byly SWOT analýza podmínek pro 

zdraví ve městě, kterou zpracovala pracovní skupina pro tvorbu zdravotního plánu, a audit 

udržitelného rozvoje města Kroměříž v oblasti 5 – Zdraví, který byl městem zpracován v roce 2020  

a schválen oponentem (Mgr. Jana Nedbalová, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje). 



 

Struktura Zdravotního plánu města: 

 Oblasti (s ohledem na priority Zdraví 21), 

 Místní cíle, 

 Skupiny aktivit (opatření), 

 Konkretizované aktivity vč. termínu a indikátorů splnění, finančních zdrojů, realizátorů 

a  garantů 

Zdraví je jen jedno a nelze ho rozdělit do kolonek a čísel. Také proto se v tomto materiálu 

v některých oblastech opatření překrývají. Většina aktivit se vztahuje k prevenci chronických 

neinfekčních onemocnění, která jsou v dlouhodobém horizontu hlavní příčinou nemocnosti 

a úmrtnosti obyvatelstva u nás, současně však v některých opatřeních zohledňuje aktuální 

epidemiologickou situaci. Děti a mládež na jedné straně a senioři na druhé straně věkového spektra 

tvoří nejvíce zranitelné populační skupiny, jimž jsme proto věnovali zvláštní pozornost. Zdraví obyvatel 

výrazně ovlivňují také sociální podmínky i stav životního prostředí ve městě. V neposlední řadě je 

důležité zajištění přístupu občanů k aktuálním poznatkům o rizikových faktorech, o prevenci nemocí  

a o vhodném životním stylu. Město může v řadě oblastí těchto oblastí kladně intervenovat, vytvářet 

podmínky pro lepší život a zdraví obyvatel a tímto dokumentem vyjadřuje svůj záměr být v tomto 

ohledu aktivní. Lze předpokládat, že při následném plnění budou v oblasti podpory zdraví a prevence 

otevírány další možnosti spolupráce s neziskovým i podnikatelským sektorem tak, aby zdraví obyvatel 

bylo vnímáno skutečně jako věc komunitní spolupráce.  

Po schválení Zdravotního plánu v zastupitelstvu města jsou připraveny návazné kroky 

zaměřené na přímou realizaci plánu. Zastupitelstvu města bude k plnění Zdravotního plánu předložena 

hodnotící zpráva. 



 

2   Přehled  CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT podle jednotlivých OBLASTÍ 
 

OBLAST 1 – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

CÍL 1.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro pohyb a sport 

OPATŘENÍ 1.1.1 Podpořit rozvoj sítě cyklostezek ve městě a okolí  

AKTIVITA 1.1.1.1 Rozšiřování sítě cyklostezek a rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky podle koncepce 

OPATŘENÍ 1.1.2 Zvýšit počet přírodních posiloven a workoutových hřišť pro různé věkové kategorie 

AKTIVITA 1.1.2.1 Doplnění mobiliáře v odpočinkovém a běžeckém okruhu Šlajza  

OPATŘENÍ 1.1.3 Vybudovat nová sportoviště 

AKTIVITA 1.1.3.1 Vybavení pro Lesopark Barbořina 

AKTIVITA 1.1.3.2 Vybudování pumptrackové dráhy 

AKTIVITA 1.1.3.3 Vybudování singletrailové dráhy 

CÍL 1. 2 Podpora zdraví dětí a mládeže 

OPATŘENÍ 1.2.1 Podpořit preventivní programy ve školách (MŠ, ZŠ a SŠ) 

AKTIVITA 1.2.1.1 Program Zdravý úsměv v MŠ 

AKTIVITA 1.2.1.2 Prevence bolestí zad – overbally pro žáky 1. tříd ZŠ  

OPATŘENÍ 1.2.2.  Zlepšit podmínky pro výchovu ke zdraví 

AKTIVITA 1.2.2.1 Podpora budování venkovních učeben (Živá zahrada-MŠ Mánesova)  

AKTIVITA 1.2.2.2 ZŠ Zachar-Obnova učebny v přírodě a rozšíření školní zahrady 

OPATŘENÍ 1.2.3 Podporovat nevýkonnostní sportovní aktivity dětí a mládeže 

AKTIVITA 1.2.3.1 Olympiáda pro malotřídní školy správního obvodu ORP Kroměříž 

AKTIVITA 1.2.3.2 Sportovní hry – Duhové bubliny pro MŠ  

OPATŘENÍ 1.2.4 Navýšit aktivity prevence úrazů dětí a mládeže   

AKTIVITA 1.2.4.1 Aktivizace spolupráce s programy BESIP a jinými programy prevence úrazů dětí a mládeže 

CÍL 1. 3 Podpora duševního zdraví          

OPATŘENÍ 1.3.1 Podpořit rodiny v náročných situacích     

AKTIVITA 1.3.1.1 Zachovat rozsah finančně dostupné psychologické a poradenské péče  

AKTIVITA 1.3.1.2 Podpora Center duševního zdraví 

OPATŘENÍ 1.3.2 Podporovat prorodinné aktivity 

AKTIVITA 1.3.2.1 Osvětová a další podpora aktivit směřujících k upevnění rodinných vazeb 

CÍL 1.4 Propagace a podpora správného životního stylu pro všechny věkové kategorie 

OPATŘENÍ 1.4.1 Podpořit správnou výživu a regionální potraviny 

AKTIVITA 1.4.1.1 Podpora a spolupráce: Farmářské trhy 

AKTIVITA 1.4.1.2 Podpora a spolupráce: Jablečný den 

AKTIVITA 1.4.1.3 Podpora a spolupráce: Fair trade dny  

OPATŘENÍ 1.4.2 Realizovat Dny zdraví 

AKTIVITA 1.4.2.1 Organizace a podpora: Dny zdraví 

CÍL 1.5 Rozvoj komunitní spolupráce 

OPATŘENÍ 1.5.1 Posílit komunitní spolupráci při organizování a realizaci zdraví prospěšných aktivit 

AKTIVITA 1.5.1.1 Realizace programu "Podpora občanské aktivity pro komunitu" 

 

 

 



 

OBLAST 2 – ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 

CÍL 2.1 Zajištění sociálních služeb pro seniory 

OPATŘENÍ 2.1.1 Splnit rozsah opatření podle Komunitního plánu sociálních služeb na Kroměřížsku na 
období 2020 - 2023 (KPSS)  

AKTIVITA 2.1.1.1 Realizace priorit a opatření KPSS pro cílovou skupinu senioři, kap. 6.4.1 

CÍL 2.2 Podpora pro seniory (a další ohrožené skupiny) v době koronavirové pandemie 

OPATŘENÍ 2.2.1 Zajistit všeobecnou podporu seniorům (a dalším ohroženým skupinám) v době pandemie 

AKTIVITA 2.2.1.1 Telefonické poradenství 

AKTIVITA 2.2.1.2 Fyzická pomoc - nákupy ad. podle potřeby 

CÍL 2.3 Aktivizace seniorů a zdravé stárnutí  

OPATŘENÍ 2.3.1 Rozvíjet sociálně aktivizační služby pro seniory žijící v domácím prostředí  

AKTIVITA 2.3.1.1 Zapojení dobrovolníků - ADRA ad., oceňování dobrovolníků   

AKTIVITA 2.3.1.2 Další aktivizační služby pro seniory - komplexní informační centrum (Senior point)  

OPATŘENÍ 2.3.2 Podporovat a rozvíjet další aktivity zdravého stárnutí 

AKTIVITA 2.3.2.1 Podpora Senior pasů   

AKTIVITA 2.3.2.2 Podpora seniorských spolků a klubů 

AKTIVITA 2.3.2.3 Podpora sportovních aktivit seniorů 

AKTIVITA 2.3.2.4 Podpora mezigeneračních aktivit 

OPATŘENÍ 2.3.3 Podporovat vzdělávání v seniorském věku  

AKTIVITA 2.3.3.1 Univerzita a akademie 3. věku  

CÍL 2.4 Podpora mobility seniorů           

OPATŘENÍ 2.4.1 Podpořit Senior taxi      

AKTIVITA 2.4.1.1 Využití Senior taxi na cesty k lékaři v Kroměříži a jeho místních částech 

 

OBLAST 3  - SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI 

CÍL 3.1 Podpora a rozvoj výchovných a osvětových aktivit 

OPATŘENÍ 3.1.1 Ve výchově dětí a mládeže dbát na praktické zaměření aktivit zaměřených proti 
alkoholu, tabáku a drogám  

AKTIVITA 3.1.1.1 Osvětové besedy a programy 

OPATŘENÍ 3.1.2 Rozšířit nabídku atraktivních způsobů trávení volného času 

AKTIVITA 3.1.2.1 Rozšíření nabídky v oblasti zájmového vzdělávání (kultura, sport, příroda…) 

AKTIVITA 3.1.2.2 Volnočasové pohybové aktivity pro neorganizovanou mládež – rozšíření nabídky 

CÍL 3.2 Kontrola veřejného prostoru  

OPATŘENÍ 3.2.1 Pokračovat v důsledné kontrolní činnosti 

AKTIVITA 3.2.1.1 Kontroly Městské policie (MP) a preventistů kriminality v podnicích veřejného stravování, 
obchodech apod.   

AKTIVITA 3.2.1.2 Kontroly MP a preventistů kriminality na kulturních akcích apod.   

OPATŘENÍ 3.2.2 Zajistit ve městě prostory se zákazem konzumace alkoholu 

AKTIVITA 3.2.2.1 Zákaz požívaní alkoholu v prostorách před markety apod.  

CÍL 3.3 Podpora služeb pro závislé a jejich rodiny  

OPATŘENÍ 3.3.1 Zajistit efektivní prevenci pro děti v rodinách ohrožených závislostmi  

AKTIVITA 3.3.1.1 Posílení multidisciplinární a komunitní  spolupráce - OSPOD, SSL, MP, Rodinná centra  

 

 



 

OBLAST 4 – ZDRAVĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ  

CÍL 4.1 Bezbariérový a bezpečný pohyb po městě  

OPATŘENÍ 4.1.1 Snížit bariérovost ve veřejném prostředí a budovách města  

AKTIVITA 4.1.1.1 Bezbariérové přechody pro chodce (úpravy plus nové)                                                      

AKTIVITA 4.1.1.2 Podpora odstranění komunikačních a architektonických bariér ve veřejných službách v 
Kroměříži 

OPATŘENÍ 4.1.2 Zvýšit bezpečnost chodců  

AKTIVITA 4.1.2.1 Opravy chodníků 

AKTIVITA 4.1.2.2 Úpravy světelných signalizačních zařízení (semafory)  

OPATŘENÍ 4.1.3 Zvýšit bezpečnost v cyklodopravě 

AKTIVITA 4.1.3.1 Opatření v rámci cyklodopravy (piktogramy) 

OPATŘENÍ 4.1.4 Zvýšit bezpečnost v silniční dopravě ve městě  

AKTIVITA 4.1.4.1 Posílení kamerových systémů 

AKTIVITA 4.1.4.2 Omezení rychlosti v dopravě na vytipovaných místech  

CÍL 4.2 Zelenější a přívětivější prostředí města  

OPATŘENÍ 4.2.1 Zajistit kontinuální výsadbu a obnovu zeleně  

AKTIVITA 4.2.1.1 Květinová kola a pásy 

AKTIVITA 4.2.1.2 Úprava stromové výsadby v okolí škol a veřejných prostor   

OPATŘENÍ 4.2.2 Zajistit dostupnost pitné vody ve veřejném prostoru 

AKTIVITA 4.2.2.1 Pítka ve městě  

 

OBLAST 5 – DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

CÍL 5.1 Podpora dostupnosti zdravotní péče v co nejširším spektru  

OPATŘENÍ 5.1.1 Podpořit zachování komplexní péče v Nemocnici Km   

AKTIVITA 5.1.1.1 Podpora zachování zdravotnických zařízení lůžkové akutní i dlouhodobé péče v Kroměříži 

OPATŘENÍ 5.1.2 Podpořit dostupnost primární zdrav. péče a specializované ambulantní péče 

AKTIVITA 5.1.2.1 Pasportizace poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb s výhledem na možný 
budoucí deficit konkrétních zdravotních služeb ve městě  

AKTIVITA 5.1.2.2 Jednání s zdrav. pojišťovnami a podpora vzniku chybějících služeb 

CÍL 5.2 Vzdělávání pro veřejnost v prevenci a léčebných režimech  

OPATŘENÍ 5.2.1 Podpořit vzdělávací akce s kvalifikovanými zdravotníky dle potřeby a zájmu  

AKTIVITA 5.2.1.1 Besedy, přednášky, mediální výstupy v aktuálních tématech   

AKTIVITA 5.2.1.2 V akademii 3. věku zařadit semestr zdravotnických témat  

OPATŘENÍ 5.2.2 Zvýšit informovanost o prevenci a domácím režimu při léčbě infekce Covid 19  

AKTIVITA 5.2.2.1 Podpora aktuálních protiepidemických opatření, osvěta založená na objektivních 
informacích   

 

 

 

 

 



 
                                                          

 3  Plánovací část

1  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

CÍL OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) AKTIVITA Termín Garant Realizuje
Předpokládané 

náklady města

Zdroj 

financí

Indikátory 

plnění
Poznámka Probíhající

1.1.1 Podpořit rozvoj sítě 

cyklostezek ve městě a okolí

1.1.1.1 Rozšířování sítě cyklostezek a 

rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky 

podle koncepce

2021-2022 vedoucí Odboru 

regionálního 

rozvoje (ORR)

Odbor regionálního 

rozvoje (ORR)

20 mil. rozpočet 

ORR

počet km 

cyklotras

ano

1.1.2 Zvýšit počet přírodních 

posiloven a workoutových hřišť 

pro různé věkové kategorie

1.1.2.1 Doplnění mobiliáře v 

odpočinkovém a běžeckém okruhu 

Šlajza 

2021-2022 vedoucí ORR ORR 300 tis. rozpočet 

ORR

vytvoření 

tématického 

okruhu

ano

1.1.3.1 Vybavení pro Lesopark 

Barbořina

2021-2022 vedoucí ORR ORR 5 mil. rozpočet 

ORR

vytvoření 

lesoparku

ne

1.1.3.2 Vybudování pumptrackové 

dráhy

2021-2022 vedoucí ORR ORR 800 tis. rozpočet 

ORR

vybudování 

pumptracku

ne

1.1.3.3 Vybudování singletrailové 

dráhy

2021-2022 vedoucí ORR ORR 2 mil. rozpočet 

ORR

vybudování 

pumptracku

ne

1.2.1.1 Zachovat rozsah finančně 

dostupné psychologické a poradenské 

péče 

2021-2022 Město Kroměříž spolupracující 

organizace, 

komunitní 

plánování 

sociálních služeb v 

SO ORP Kroměříž

Nelze specifikovat rozpočet 

města 

realizace 

aktivity

např. Centrum 

poradenství pro 

rodinné a partnerské 

vztahy ad. zvýhodněné 

nájemné v budově ve 

vlastnictví města 

Kroměříže

ano

1.2.1.2 Podpora center duševního 

zdraví

2021-2022 Město Kroměříž Centrum služeb a 

podpory Zlín, o. p. 

s. 

předpoklad 

spoluúčasti města 

(dotace), zatím 

nelze specifikovat

rozpočet 

města 

fungující CDZ 

v Kroměříži

zvýhodněné nájemné v 

budově ve vlastnictví 

města Kroměříže

ano

1.2.2.1 Podpora budování venkovních 

učeben (Živá zahrada-MŠ Mánesova)

2021-2022 vedoucí OŠMT MŠ Mánesova 300 tis. dotace 

Ministerstva 

životního 

prostředí 

(MŽP)

realizace 

aktivity

ne

1.2.2.2 ZŠ Zachar-Obnova učebny v 

přírodě a rozšíření školní zahrady

2021-2022 vedoucí OŠMT ZŠ 255 tis. dotace z 

MŽP

realizace 

aktivity

ne

1.2.3.1 Olympiáda pro malotřídní školy 

správního obvodu ORP Kroměříž

2021-2022 vedoucí OŠMT ZŠ 35 tis. rozpočet 

OŠMT

realizace 

aktivity

ano

1.2.3.2 Sportovní hry - Duhové bubliny 

pro MŠ

2021-2022 vedoucí OŠMT MŠ 25 tis. rozpočet 

OŠMT

realizace 

aktivity

ano

1.2.4 Navýšit aktivity prevence 

úrazů dětí a mládeže

1.2.4.1 Aktivizace spolupráce s 

programy BESIP a jinými programy 

prevence úrazů dětí a mládeže

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

Odbor regionálního 

rozvoje

bez nákladů 

města

realizace 

minim. 1 

program /rok

ne

1.3.1.1 Zachovat rozsah finančně 

dostupné psychologické a poradenské 

péče 

2021-2022 vedoucí odboru 

sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ 

KM

spolupracující 

organizace, 

komunitní 

plánování 

sociálních služeb v 

SO ORP Kroměříž

25 tis. rozpočet 

města 

realizace 

aktivity

např. Centrum 

poradenství pro 

rodinné a partnerské 

vztahy ad. 

ano

1.3.1.2 Podpora center duševního 

zdraví

2021-2022 Centrum služeb a 

podpory Zlín, o. p. 

s. 

Centrum služeb a 

podpory Zlín, o. p. 

s. 

předpoklad 

spoluúčasti města 

(dotace)

fungující CDZ 

v Kroměříži

zvýhodněné nájemné v 

budově ve vlastnictví 

města Kroměříže

ano

1.3.2 Podporovat prorodinné 

aktivity

1.3.2.1 Osvětová a další podpora 

aktivit směřujících k upevnění 

rodinných vazeb

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

Město Kroměříž ve 

spolupráci se 

organizacemi, 

např. OS ČČK, 

mateřská centra, 

MAP

10 tis/rok rozpočet ZM 

a MA21

minim. 1 

uspořádaná 

akce + 1 

beseda/rok

např. rodinné jízdy na 

dopravním hřišti, 

přednášky, podpora 

mezigeneračního 

soužití 

ano

1.4.1.1 Podpora a spolupráce: 

Farmářské trhy

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

partneři ZM max. 10 tis.na 

jedny trhy

rozpočet ZM 

a MA21

realizace ve 

stávajícím 

rozsahu

ano

1.4.1.2 Podpora a spolupráce: Jablečný 

den

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 a partneři 

ZM 

100 tis. rozpočet ZM 

a MA21

realizace ve 

stávajícím 

rozsahu

ne

1.4.1.3 Podpora a spolupráce: Fair 

trade dny

2021-2020 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 a partneři 

ZM 

10 tis. rozpočet ZM 

a MA21

realizace ve 

stávajícím 

rozsahu

ano

1.4.2 Realizovat Dny zdraví 1.4.2.1 Organizace a podpora: Dny 

zdraví

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

Soc.služby města 

Korměříže a ZM 

Kroměříž

20 tis. rozpočet ZM realizace 

aktivity

ano

1.5. Rozvoj komunitní 

spolupráce 

1.5.1. Posíl it komunitní spolupráci 

při organizování a realizaci zdraví 

prospěšných aktivit

1.5.1.1. Realizace programu  "Podpora 

občanské aktivity pro komunitu"

2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

max. 10 tis.na 

aktivitu/alokace 

100 tis/kal.rok

rozpočet ZM 

a MA21

realizace ve 

stávajícím 

rozsahu

dotační program ZM ano

1.1 Podpora rozvoje 

infrastruktury pro pohyb a 

sport

1.1.3 Vybudovat nová sportoviště

1.3.1 Podpořit rodiny v náročných 

situacích

1.4.1 Podpořit správnou výživu a 

regionální potraviny

1.2.2 Zlepšit podmíny pro výchovu 

ke zdraví

1.2.3 Podporovat nevýkonostní 

sportovní aktivity dětí a mládeže 

1.2.1 Podpořit preventivní 

programy ve školách (MŠ, ZŠ a SŠ)

1.4. Propagace a podpora 

správného životního stylu pro 

všechny věkové kategorie

1.2 Podpora zdraví dětí a 

mládeže

1.3. Podpora duševního 

zdraví



  

2  ZDRAVÉ STÁRNUTÍ  

CÍL OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) AKTIVITA Termín Garant Realizuje
Předpokládané 

náklady

Zdroj 

financí

Indikátory 

plnění
Poznámka Probíhající

2.1 Zajištění sociálních 

služeb pro seniory

2.1.1 Splnit rozsah opatření podle 

Komunitního plánu sociálních 

služeb na Kroměřížsku na období 

2020 - 2023 (KPSS)

2.1.1.1 Realizace priorit a opatření 

KPSS pro cílovou skupinu senioři, kap. 

6.4.1 

2021-2022 koordinátor 

KPSS + 

vedoucí 

OSVaZ

Odbor 

sociálních 

věcí a 

zdravotnictv

í (OSVaZ) a 

partneři

viz KPSS, kap. 6.4.1 viz KPSS splnění podle 

KPSS

ano

2.2.1.1 Telefonické poradenství 2021 Město 

Kroměříž

OSVaZ bez dalších 

nákladů města

realizace 

aktivity

podle aktuální 

situace

ano

2.2.2.2 Fyzická pomoc - nákupy ad. 

podle potřeby

2021 Město 

Kroměříž

OSVaZ a 

partneři

nelze specifikovat realizace 

aktivity

podle aktuální 

situace

ano

2.3.1.1 Zapojení dobrovolníků - ADRA 

ad., oceňování dobrovolníků  

2021-2022 koordinátor 

KPSS

OSVaZ a 

partneři

viz KPSS, kap. 6.4.1 viz KPSS splnění podle 

KPSS

ano

2.3.1.2 Další aktivizační služby pro 

seniory - komplexní informační 

centrum (Senior point)

2021-2022 koordinátor 

KPSS

OSVaZ a 

partneři

viz KPSS, kap. 6.4.1 viz KPSS splnění podle 

KPSS

ne

2.3.2.1 Podpora Senior pasů 2021-2022 Zlínský kraj - 

můžeme je 

takto 

zaúkolovat 

bez jejich 

vědomí a 

souhlasu?

Zlínský kraj, 

Sociální 

služby 

města 

Kroměříže, 

p. o. 

bez dalších 

nákladů města

zachovat   

rozsah 

podpory v 

provozech 

města, 

propagace 

minim. 

1x/ročně

Senior pas nabízí 

majitelům systém 

slev i  informační 

servis motivující k 

zdraví prospěšným 

aktivitám  

ano

2.3.2.2 Podpora seniorských spolků a 

klubů

2021-2022 Město 

Kroměříž

OSVaZ, 

Sociální 

služby 

města 

Kroměříže, 

p. o.

rozpočet 

města 

zachovat 

stávající 

rozsah 

podpory

finanční podpora 

provozu a programu z 

rozpočtu města 

včetně bezplatného 

nájmu prostor a 

úhrad energií

ano

2.3.2.3 Podpora sportovních aktivit 

seniorů 

2021-2022 Město 

Kroměříž

OSVaZ, 

Sociální 

služby 

města 

Kroměříže, 

p. o.

rozpočet 

města 

zachovat 

stávající 

rozsah 

podpory

finanční podpora 

realizace z rozpočtu 

města 

ano

2.3.2.4 Podpora mezigeneračních 

aktivit

2021 - 2022 kordinátor 

ZM a MA21

Evropa 

doma z.s.

bez dalších 

nákladů města

realiazace 

aktivit minim 

1/rok

v rámci týdne 

mobility

ano

2.3.3 Podporovat vzdělávání v 

seniorském věku

2.3.3.1 Univerzita a akademie 3. věku 2021-2022 Knihovna 

Kroměřížska

Knihovna 

Kroměřižska

rozpočet 

knihovny

realizace 

aktivity

ano

2.4 Podpora mobility seniorů 2.4.1 Podpořit senior taxi 2.4.1.1  Využití Senior taxi na cesty k 

lékaři v Kroměříži a jeho místních 

částech

2021-2022 Město 

Kroměříž

Město 

Kroměříž, 

Sociální 

služby 

města 

Kroměříže, 

p. o. 

500 tis Kč/rok rozpočet 

města

jízda klienta přeprava seniorů a 

osob se zdravotním 

postižením v rámci 

města Kroměříže a 

místních částí

ano

2.3.2 Podporovat a rozvíjet další 

aktivity zdravého stárnutí

2.2 Podpora pro seniory (a 

další ohrožené skupiny) v 

době koronavirové pandemie

2.3 Aktivizace seniorů a 

zdravé stárnutí 

2.2.1 Zajistit všeobecnou podporu 

seniorům (a dalším ohroženým 

skupinám) v době pandemie

2.3.1 Rozvíjet sociálně aktivizační 

služby pro seniory žijící v domácím 

prostředí 



 

 

 

 

3 SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

CÍL OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) AKTIVITA Termín Garant Realizuje
Předpokládané 

náklady

Zdroj 

financí

Indikátory 

plnění
Poznámka Probíhající

3.1.1 Ve výchově dětí a mládeže 

dbát na praktické zaměření aktivit 

zaměřených proti alkoholu, tabáku 

a drogám

3.1.1.1 Osvětové besedy a programy 2021-2022 vedoucí Odboru, 

školství mládeže a 

tělovýchovy 

(OŠMT)

ZŠ, SŠ a další 

partneři

bez dalších 

nákladů města

minim. 1 

akce/rok v 

každé ZŠ a SŠ 

např. s vyléčenými 

osobami, pracovníky 

kontaktních center z 

praxe 

ano

3.1.2.1 Rozšíření nabídky v oblasti 

zájmového vzdělávání (kultura, sport, 

příroda…)

2021-2022 vedoucí OŠMT SVČ Šipka, školní 

družiny, školní 

kluby ad.

bez dalších 

nákladů města 

zvýšení počtu 

kroužků, klubů 

ap. a 

účastníků ve 

srovnání s r. 

2020

podpora, spolupráce… částečně

3.1.2.2 Volnočasové pohybové aktivity  

pro neorganizovanou mládež - rozšíření 

nabídky

2021-2022 vedoucí ORR město Kroměříž 2,9 mil. rozpočet 

města

podle plánu 

investic

singletrack, pumptrack 

- realizace 

projektového záměru

v přípravě

3.2.1.1 Kontroly Městské policie (MP) a 

preventistů kriminality v podnicích 

veřejného stravování, obchodech apod.  

2021-2022 Městská policie Městská policie bez dalších 

nákladů města

podle plánu 

kontrol

 ano

3.2.1.2 Kontroly MP a preventistů 

kriminality na kulturních akcích apod.  

2021-2022 Městská policie Městská policie bez dalších 

nákladů města

podle plánu 

kontrol

ano

3.2.2 Zajistit ve městě prostory se 

zákazem konzumace alkoholu

3.2.2.1 Zákaz požívaní alkoholu v 

prostorách před markety apod.

2021-2022 Městská policie Městská policie bez dalších 

nákladů města

realizace 

aktivity

dle Vyhlášky města 

Kroměříž

ano

3.3 Podpora služeb pro 

závislé a jejich rodiny 

3.3.1 Zajistit efektivní prevenci pro 

děti v rodinách ohrožených 

závislostmi

3.3.1.1 Propojení multidisciplinární 

spolupráce - OSPOD, SSL, MP, Rodinná 

centra

2021-2022 OSVaZ organizátor setkání bez dalších 

nákladů města

realizace 

setkání minim. 

1x/rok

nastavení spolupráce, 

setkávání v rámci 

pracovních skupin, atd.  

- souvisí s opatřeními 

KPSS 

ano

3.2 Kontrola veřejného 

prostoru

3.2.1 Pokračovat v důsledné 

kontrolní činnosti

3.1.2 Rozšířit nabídku atraktivních 

způsobů trávení volného času

3.1 Podpora a rozvoj 

výchovných a osvětových 

aktivit



 

 

 

 

 

 

 

4  ZDRAVĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

CÍL OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) AKTIVITA Termín Garant Realizuje
Předpokládané 

náklady

Zdroj 

financí

Indikátory 

plnění
Poznámka Probíhající

4.1.1.1 Bezbariérové přechody pro 

chodce (úpravy plus nové)

2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

Odbor služeb 300 tis. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu 

investic

ano

4.1.1.2 Podpora odstranění 

komunikačních a architektonických 

bariér ve veřejných službách v 

Kroměříži

2020, 2021 koordinátor KPSS 

Kroměříž

OSSaZ nelze specifikovat rozpočet 

města

realizace 

podle KPSS

Priorita č. 5, KPSS, 

Snížení bariér v SO ORP 

Kroměříž, Komunitní 

plán sociálních služeb 

na Kroměřížsku pro 

období 2020 - 2023

ano

4.1.2.1 Opravy chodníků 2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

odbor služeb 45 mil. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu 

investic

ano

4.1.2.2 Úpravy světelných 

signalizačních zařízení (semafory)

2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

odbor služeb 1,7 mil. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu 

investic

ano

4.1.3 Zvýšit bezpečnost v 

cyklodopravě

4.1.3.1 Opatření v rámci cyklodopravy 

(piktogramy)

2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

odbor služeb 1,5 mil. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu 

investic

ano

4.1.4.1 Posílení kamerových systémů - 

rozšíření a modernizace stávajícího 

kamerového systému

2021-2022 Městská policie 

(MP)

MP 600 tis. rozpočet MP realizace 

aktivity

ano

4.1.4.2 Omezení rychlosti v dopravě na 

vytipovaných místech-informační 

měříče rychlosti v blízkosti škol a MŠ

2021-2022 Městská policie 

(MP)

MP 350 tis. realizace 

aktivity

ano

4.2.1.1 Květinová kola a pásy 2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

odbor služeb 200 tis. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu

ano

4.2.1.2 Úprava stromové výsadby v 

okolí škol a veřejných prostor

2021-2022 vedoucí Odboru 

služeb

odbor služeb 1 mil. rozpočet 

města

realizace 

podle plánu

ano

4.2.2 Zajistit dostupnost pitné vody 

ve veřejném prostoru 

4.2.2.1 Pítka ve městě 2021-2022 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 

50 tis. rozpočet ZM 

a MA21

min. 1 pítko ne

4.1 Bezbariérový a bezpečný 

pohyb po městě 

4.1.2 Zvýšit bezpečnost chodců 

4.1.4 Zvýšit bezpečnost v silniční 

dopravě ve městě

4.2 Zelenější a přívětivější 

prostředí města

4.2.1 Zajistit kontinuální výsadbu a 

obnovu zeleně

4.1.1 Snížit bariérovost ve veřejném 

prostředí a budovách města



 

 

 

 

 

5  DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE  

CÍL OPATŘENÍ (SKUPINA AKTIVIT) AKTIVITA Termín Garant Realizuje
Předpokládané 

náklady

Zdroj 

financí

Indikátory 

plnění
Poznámka Probíhající

5.1.1 Podpořit zachování 

komplexní péče v Nemocnici Km

5.1.1.1 Podpora zachování 

zdravotnických zařízení lůžkové akutní i  

dlouhodobé péče v Kroměříži 

2021-2022 vedení města vedení města, 

OSVaZ

stávající podpora 

(100 tis./rok), 

vlastní  realizace 

aktivity je bez 

nákladů (jednání)  

rozpočet 

města 

Kroměříže

realizce 

aktivity

politická podpora, 

jednání apod. s 

partnery KÚ, ZP)  podle 

potřeby

ano

5.1.2.1 Pasportizace poskytovatelů 

ambulatních zdravotních služeb s 

výhledem na možný budoucí deficit 

konkrétních zdravotních služeb ve 

městě

2021-2022 vedoucí Odboru 

sociálních věcí a 

zdravotnictví

OSVaZ bez dalších 

nákladů města

realizace 

pasportu

s ohledem na 

předpokládaný deficit 

zejména vzhledem k 

věku lékařů

ne

5.1.2.2 Jednání se zdrav.pojišťovnami a 

podpora vzniku chybějících služeb

2021-2022 vedoucí Odboru 

sociálních věcí a 

zdravotnictví 

OSVaZ bez dalších 

nákladů města

realizace 

podle 

potřeb 

(aktuální 

situace)

politická podpora, 

jednání apod., 

koordinace podpory se 

Zlínským krajem 

ne

5.2.1.1 Besedy, přednášky a mediální 

výstupy v aktuálních tématech  

2021-2022 koordinátor 

Projketu ZM a 

MA21

partneři 10 tis/rok rozpočet ZM minim. 

2/rok

např. podpora 

screeningových 

programů prevence 

nádorů, prevence 

melanomu, příznaky 

mozkové příhody, 

očkování proti HPV ad. 

částečně

5.2.1.2 V akademii 3. věku zařadit 

semestr zdravotnických témat

2021-2022 Knihovna 

Kroměřížska

Knihovna 

Kroměřížska

bez dalších 

nákladů města

realizace 

aktivity

5.2.2 Zvýšit informovanost o 

prevenci a domácím režimu při 

léčbě  infekce Covid 19 

5.2.2.1  Podpora aktuálních 

protiepidemických opatření, osvěta 

založená na objektivních informacích

2021 koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21

koordinátor 

Projektu ZM a 

MA21 + ČČK

20 tis. rozpočet 

města KM

realizace 

aktivity

realizace podle 

aktuálních potřeb a 

situace (např. 

informační kampaň jak 

se starat o roušky, jak 

se chovat a pečovat o 

sebe  v případě 

onemocnění apod.)

5.2 Vzdělávání pro veřejnost 

v prevenci a léčebných 

režimech

5.2.1 Podpořit vzdělávací akce s 

kvalifikovanými zdravotníky dle 

potřeby a zájmu

5.1 Podpora dostupnosti 

zdravotní péče  v co nejširším 

spektru

5.1.2 Podpořit dostupnost primární 

zdrav. péče a specializované 

ambul.péče
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Existence a podpora projektu Zdravé město vč. 

finanční podpory a dlouholeté zkušenosti s 
realizací 

 Koncepční přístup města – tvorba strategických 
dokumentů (např. Koncepce specifických forem 
bydlení, Koncepce rodinné politiky města…) 

 Zlepšování základních ukazatelů zdravotního stavu 
obyvatel (stoupá stř. délka života, klesá úmrtnost 
ad.) 

 Zajištění komplexní zdravotní péče občanům 
města přímo v Kroměříži – LDN, PN, nemocnice, 
mobilní hospic 

 Existence, fungování a podpora komunitního 
plánování sociálních služeb 

 Rozvinutá nabídka sociálních služeb na území 
města a vlastní příspěvková organizace zajišťující 
sociální služby  

 Široká nabídka sportovních aktivit na sportovištích 
– cyklostezky, koupaliště apod. 

 Podpora pro seniorských aktivit a spolků – senior 
pasy, senior taxi 

 Podpora ekologických aktivit a spolků 

 Dostatek zeleně ve městě – parky, zahrady 

 Podpora rodin s dětmi a spolků – mateřská centra, 
dětská skupina 

 Síť MHD – pro seniory zdarma 

 Dostatečné množství školských zařízení (MŠ, ZŠ, 
SŠ) a dalších vzdělávacích institucí 

 Dostatečný počet lákavých kulturních akcí  

 Shoda v dobudování systému cyklostezek ve 
městě i mimo něj  

 Většinové vlastnictví města akcií VAK  

 Nedostatečné kapacity pobytových služeb pro 
seniory a osoby s demencemi 

 Bariéry v rámci veřejných služeb pro osoby se 
smyslovým i tělesným postižením 

 Absence moderního koupaliště  

 Nepříznivá věková struktura ambulantních lékařů 
téměř ve všech oborech vč. primární péče (PL, 
PLDD, stomatologie, gynekologie) 

 Přes zlepšování základních ukazatelů zdravotního 
stavu zaostává Kroměříž v těchto ukazatelích za 
průměrem ČR i kraje 

 V regionu je v posledních letech výrazně vyšší 
úmrtnost na poranění a otravy než v průměru ČR 
i kraje    
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Využití potenciálu památek města (UNESCO) 

 Využití potenciálu členství ve Svazu měst a obcí 

 Využití potenciálu členství v Národní síti zdravých 
měst, sdílení zkušeností apod. 

 Využití dobrovolníků – spolupráce se společností 
ADRA 

 Rostoucí zájem občanů o zdravý životní styl 

 Loajální komunita – šití roušek apod. 

 Revitalizace vodních ploch 

 Rozsáhlejší podpora sportovních aktivit pro děti a 
mládež 

 Zahájení spolupráce s novými partnery (spolky, 
neziskovky, investoři…) 

 Propojení cílů zdravotního plánu s aktuálně 
realizovanými či připravenými záměry města  

 Zrušení nezbytných oddělení v Kroměřížské 
nemocnici a centralizace akutní péče do krajského 
města (reforma krajského zdravotnictví) 

 Koncentrace osob bez domova a osob sociálně 
nepřizpůsobivých  

 Nepříznivý demografický vývoj – stárnutí 
populace, vysoký index stáří 

 Zátopové oblasti 

 Nedostatek praktických lékařů, zubních lékařů a 
dalších ambulantních lékařů  

 Odliv mladých i vysokoškolsky vzdělaných občanů 
do větších měst 

 Časový faktor pro realizaci projektů  

 Hrozba mimořádných událostí s minimální 
možností ovlivnění městem (epidemie, živelní 
události apod.) 

                                                           


