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Desátý díl auditu udržitelné-
ho rozvoje se zabývá globální 
odpovědností. 

Téma zahrnuje tři oblasti – Mezi-
národní spolupráce měst a obcí, 
Zvyšování povědomí o globálních 
souvislostech (včetně klimatic-
kých změn) a Přístup města ke 
zmírnění klimatických změn.

Zdravé město Jihlava v roce 2017 
vydalo brožurku Přehled prodejních 
míst fairtrade ve Zdravém městě Jih-
lava, kde jsou kromě mapy uvedeny i 
základní principy fairtrade. 

Brožurka je přístupná na webu 
města, v Turistických informačních 
centrech, a je distribuována v rámci 
osvětových kampaní. 

Na akcích pořádaných v rámci 
PZM a MA21 jsou využívány při ob-
čerstvení výrobky fairtrade, od roku 
2018 je fairtradová káva používána 
na sekretariátu vedení města. 

Zahraniční rozvojová spolupráce
Ve městě přibývají aktivity, které se 

zabývají zahraniční rozvojovou spo-
luprací. Jihlava od roku 2016 pořádá 
akci „Kola pro Afriku“, vždy v dub-
nu na Den Země a v září na Den bez 
aut, v rámci osvětových kampaní. Ve 
spolupráci s Útulkem pro opuštěná 
zvířata, kde opakovaně probíhala ná-
sledná sbírka, se do podzimu 2018 
podařilo sebrat 678 kol. 

V září a říjnu 2018 proběhla popr-
vé sbírka „Brýle pro Afriku“, vybralo 
se více jak 500 brýlí, které prostřed-
nictvím Klubu LIONS CLUBS IN-
TERNATIONAL FOUNDATION 
poputují do rozvojových zemí. 

I další organizace ve městě se po-
dílejí na rozvoji Globální zodpověd-
nosti, např. ZŠ T. G. M. – Adopce na 
dálku, ZŠ Demlova – Pomoc Africe 
– „Koláčky pro Afriku“ (v roce 2018 
se vybralo 18 tis. Kč pro UNICEF), 
ZOO Jihlava – Střípky Afriky, klubo-
vé večery, výstavy apod. Jihlava opa-
kovaně podpořila v rámci dotací v 
oblasti kultury Den dětské vietnam-
ské kultury v Jihlavě, Multikulturní 
festival apod. 

Partnerství měst
Od roku 2010 má Jihlava part-

nerské ukrajinské město Užhorod. 
V roce 2018 podpořilo z rozpoč-
tu města tamní nemocnici darem 
500.000 Kč. 

Od roku 2007 je statutární město 
Jihlava členem Národní sítě Zdra-
vých měst ČR (mezinárodní projekt 
iniciovaný OSN - Mezinárodní zdra-
votnickou organizací) a dále členem 
CIVINET (Síť k udržitelné mobilitě 
ve městech). 

Jihlava přijala v únoru 2015 Aal-
borgskou chartu a Aalborgské závaz-
ky, které se postupnými kroky snaží-
me realizovat. V letech 2009, 2011, 
2012 a 2013 se Jihlava zúčastnila 
mezinárodní soutěže The LivCom 
Awards, pořádané OSN. 

V roce 2009 město získalo Zlatou 
cenu za zlepšování stavu krajiny. V 
roce 2011 to bylo 3. místo a 2. cena, 
a v roce 2012 to bylo 3. místo a 1. 
cena v kategorii měst mezi 20 a 75 
tisíci obyvateli. 

V roce 2012 získalo Zlatou cenu 
za strategické plánování a 3. cenu za 
projekt Centrum environmentální 

Audit – Globální zodpovědnost

výchovy PodpoVRCH. V roce 2013 
město získalo 2. cenu v kategorii 
měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli.

Zvyšuje se počet organizací, se 
kterými město spolupracuje v ob-
lasti environmentální výchovy a 
globálního rozvojového vzdělává-
ní. 

Jihlava dlouhodobě a systematicky 
podporuje Ozvěny EKOFILMU z 
Ekologického fondu města, pořáda-
né ve spolupráci s Ekoinfocentrem, 
ZOO Jihlava a Knihovnou Jihlava. 

S Ekoinfocentrem spolupracuje i 
v rámci osvětových kampaní, a od 
roku 2013 podporuje v rámci PZM 
a MA21 projekty na podporu zdra-
vého životního stylu – převážně 
Biojarmarky. 

ZOO Jihlava
Environmentální centrum v ZOO 

Jihlava „PodpoVRCH“ je určeno k 
realizaci výukových programů o zví-
řatech, přírodě i ekologii, převážně 
pro žáky mateřských, základních a 
středních škol. Zároveň slouží i jako 
místo pro zájmové kroužky, seminá-
ře, přednášky, nebo akce pro veřej-
nost. 

ZOO Jihlava nabízí, kromě turis-
ticky atraktivního způsobu poznání 
přírody, řadu akcí a aktivit, které při-
bližují jednotlivé ohrožené druhy, a 
mezinárodní kampaně zdůrazňující 
jeden z důležitých úkolů lidstva, což 
je zachování genofondu rostlin a ži-
vočichů. 

Služby města Jihlavy v roce 2016 
otevřely Školící Ekocentrum. Ročně 
projde výukovým centrem tisíc dětí, 
žáků a studentů, nejen z jihlavských 
škol. 

Vysoká škola polytechnická Jihla-
va, kromě akreditovaných studijních 
programů, nabízí široké veřejnosti, 
podnikatelským subjektům a ostat-
ním institucím kurzy celoživotního 
vzdělávání, včetně Univerzity třetího 
věku, pořádá řadu přednášek a od-
borných konferencí. 

Na území města funguje Dětský 
lesní klub Hájenka – rodičovská 
iniciativa, inspirovaná lesními ma-
teřskými školami. Kromě denního 
provozu organizuje i osvětové akce, 
např. Den Země na Hájence. Dům 
dětí a mládeže nabízí mnoho zá-

KONFERENCE k udržitelnému rozvoji ve Vídni 9. - 10. října 2018. Prezentace 
radního města Martina Hyského o úspěšné realizaci MA21 v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Město Jihlava před experty z Pracovní skupiny míst-
ní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj obhajovalo projekty, které re-
alizuje v rámci deseti témat udržitelného rozvoje. Prezentace se týkala například 
dlouhodobě udržitelné dopravy, životního prostředí, nebo celkové globální odpo-
vědnosti. Foto: archiv MMJ

jmových kroužků a aktivit, podpo-
rujících vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj. Městská knihovna pořádá 
přednášky, výstavy a další osvětové 
akce i k tématům environmentální 
výchovy a globálního rozvojového 
vzdělávání. Muzeum Vysočiny orga-
nizuje řadu osvětových, vzdělávacích 
akcí, spolupracuje s městem a další-
mi partnery, např. na Muzejní a gale-
rijní noci, Dni Země apod.

Ekologická stopa
Ekologická stopa města je jedním z 

ukazatelů udržitelného rozvoje, který 
pravidelně sledujeme. Od roku 2011 
došlo k výraznému poklesu ekologic-
ké stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na 
5,34 gha/obyv., tedy o 33 %. V roce 
2011 dosahovala stopa Jihlavy nej-
vyšší hodnoty v rámci vzorku měst, 
která indikátor sledují. 

V roce 2017 zůstala stejná, a dosa-
huje průměrných hodnot z hlediska 
ČR. Biokapacita města je v průběhu 
sledovaného období téměř konstant-
ní – 0,65 gha/obyv. Město je závislé 
na svém okolí, průměrná hodnota 
biokapacity v ČR je významně vyšší, 
činí 2,5 gha/obyv.

Jihlava má zpracovanou Územní 
energetickou koncepci města, kte-
rou průběžně naplňuje a aktualizuje. 
V období 1999 – 2016 bylo realizo-
váno nespočet úsporných opatření v 
městských objektech, celkové inves-
tiční náklady činily 204 858 000 Kč, 
z čehož bylo více jak 50 % hrazeno 
z dotací. Úspora provozních nákla-
dů na vytápění za toto období činila 
112 508 000 Kč a úspora emisí byla 
14 542t CO2. Finanční prostředky 
města, vložené do realizace úspor-
ných opatření, se tak vlivem úspor 
provozních nákladů a získaných do-
tací vrátily přibližně koncem roku 
2015. Ing. Soňa Krátká, 

 koordinátorka PZM a MA21, 
 kancelář primátora

Projekty Zdravého města

Zdravé město Jihlava opět pod-
poří vzdělávání dětí v rozvojových 
zemích. V rámci Evropského týd-
ne mobility město vybralo přes 400 
dioptrických brýlí, které pomohou 
dětem s vadami zraku. Proběhla také 
sbírka jízdních kol, kterých se letos 
vybralo 78 kusů, dohromady se do 
Afriky z Jihlavy odeslalo během tří 
let již přes 678 kol.

„Sbírku brýlí pořádá Zdravé město 

Jihlava letos poprvé ve spolupráci s Li-
onským klubem D 122, kteří brýle sbí-
rají v rámci mezinárodního programu 
Lions recycle for sight. Sbírka probí-
há po celé Evropě, brýle se poté třídí v 
Itálii, kde se změří dioptrie a odkud se 
dále rozesílají nejen do Afriky, ale i do 
ostatních rozvojových zemí v rámci hu-
manitárních akcí,“ sdělila Soňa Krát-
ká, koordinátorka Projektu Zdravé 
město Jihlava. -tz-

Pro děti z rozvojových zemí 
se vybralo přes 400 brýlí


