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Města roku 2009, kde se nejlépe žije, vyhlášena na slavnostním večeru 
celosvětové akce oficiálně podpořené OSN 
 
Na letošním finále soutěže LivCom (the International Awards for Liveable 
Communities), které se konalo ve dnech 8. až 12. října v Plzni, byla vyhlášena 
města z celého světa, která dělají nejvíce pro řešení úkolů, před nimiž stojí, od 
znečištění ovzduší, přes ochranu přírody až po bydlení. 
 
Soutěž, která se těší oficiální podpoře OSN, je každoročně setkáním některých předních 
světových inovátorů v této oblasti. Mezi letošními finalisty byli představitelé měst a obcí 
celé planety, od těch nejmenších (Carlyle, Kanada, s počtem obyvatel 1257) až po ty 
největší (Rijád, Saúdská Arábie, s počtem obyvatel 4,2 milionu). 
 
Po prvotním posouzení zaslaných příspěvků hodnotila soutěžní porota vlastní prezentace 
finalistů, kteří se sjeli z celé zeměkoule. Hodnocení se zaměřuje na šest hlavních kritérií 
jednak v soutěži projektů, jednak v soutěži měst, jež musela předložit důkazy o svých 
kvalitách v oblasti zlepšování krajiny, péče o dědictví, praxe ohleduplné k životnímu 
prostředí, zdravého životního stylu a plánování pro budoucnost. 
 
Finalisté jsou rozděleni do pěti kategorií podle průměrného počtu obyvatel v denní době. 
Vedle toho jsou vyhlášeni vítězové v kategoriích konkrétních projektů a dále finanční 
cena v hodnotě 10 tisíc liber pro nejnápaditější novátorský projekt. 
 
Vítězi v kategorii "celých měst“, jež byla porotou na základě uvedených šesti kritérií 
vyhodnocena jako města, kde se nejlépe žije, se staly: Gibsons, Kanada (počet obyvatel 
do 20.000), Newark, Anglie (do 75.000), Melville, Austrálie (do 200.000), Shilong, Čína 
(do 750.000) a Dalian, Čína (přes 750.000). 
 
Dále byla udělena cena za vynikající úspěchy v každém kritériu samostatně, která je 
oceněním konkrétní inovace a nejlepší praxe na tomto poli. Vítězství díky výborným 
výsledkům v jednotlivých oblastech dosáhla tato města: Jihlava, Česká republika 
(zlepšování krajiny); Broadland, Anglie (péče o dědictví); Canada Bay, Austrálie (praxe 
ohleduplná k životnímu prostředí); Melville, Austrálie (udržitelnost komunity); Gibsons, 
Kanada (plánování pro budoucnost) a Newark on Trent, Anglie (zdravý životní styl). 
 
Předsedkyně poroty Claudette Savaria z Kanady k úspěchu letošního ročníku soutěže 
řekla: "Úroveň finalistů soutěže LivCom rok od roku stoupá a letos nás těší, že některá 
města vynikla ve všech kategoriích. Soutěž skutečně dozrává a odráží to, že na místní 
úrovni jsou tyto zásadní otázky čím dál větší prioritou. Znovu jsme zjistili, že i ty 
nejmenší obce dělají pro inovaci stejně jako ta největší města. Jsou odhodlány jednat teď 
pro blaho budoucích generací. V mnoha případech je jejich úsilí inspirující a poučné pro 
zbytek světa.“ Claudette Savaria doplňuje: "Pozoruhodné bylo to, v jaké míře dřívější 
finalisté jasně ukázali, co si odnesli ze svých zkušeností v soutěži a předávání nápadů 
během ní, a jak velký přínos z toho mají lidé v jejich městech. Zatímco před deseti lety 
byla středem zájmu recyklace, dnes už je samozřejmostí - všichni, kdo stojí v čele úsilí o 
změnu, nyní pracují na mnohem promyšlenějších řešeních komplexních problémů.“ 
 
Výkonný ředitel soutěže Alan Smith k letošnímu finále uvedl: "Dostalo se nám báječného 
přijetí od Plzeňanů, kteří se všemožně snažili, aby se tu delegáti LivComu cítili dobře. 
Protože Plzeň se probojovala do finále soutěže už LivCom čtyřikrát, bylo potěšením 
sledovat vývoj města Plzně a přímo na místě pak vidět skutečný přínos, který pro město 
účast v soutěži znamenala.“ 
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LivCom 2009 nastínil cestu, kterou se vydala mnohá města, aby naplnila globální cíle, 
jako je například snížení emisí uhlíku, a nabídl celou řadu odpovědí, od pokročilých 
technických řešení až po změnu chování jednotlivce. 
 
Jeden vítězný projekt regionu Schwalm-Eder-Kreis v Německu nastínil 100 kroků, které 
region přijal, aby přispěl ke globální ochraně klimatu. 
 
Člen poroty v kategorii projektů Gus Stahlmann z USA popsal tento soutěžní příspěvek 
jako jeden z nejnápaditějších, jaké kdy viděl. "Vytvořili osnovu, podle níž mohou 
postupovat města a obce na celé zeměkouli,“ řekl. 
 
Úplné výsledky soutěže, citace a fotografie vítězů jsou k dispozici na internetové stránce 
www.livcomawards.com. 
 
Výsledky LivCom 2009 
Category A 
1. Gibsons, Canada (Gold award) 
2. Southwell, England (Gold) 
3. Bolatice, Czech Republic (Silver) 
Tulln An Der Donau, Austria (Bronze) 
Ricany, Czech Republic (Bronze) 
Jaromer, Czech Republic (Bronze) 
Carlyle, Canada (Bronze) 
 
Category B 
1. Newark, England (Gold) 
2. Chrudim, Czech Republic (Gold) 
3. Canada Bay, Australia (Gold) 
Annapolis, USA (Silver) 
Tabor, Czech Republic (Silver) 
 
Category C 
1. Melville, Australia (Gold) 
2. Broadland, England (Gold) 
3. Kakamigahara, Japan (Silver) 
Kladno, Czech Republic (Silver) 
Cergy-Pontoise, France (Bronze) 
Mikolow, Poland (Bronze) 
Norwich, England (Bronze) 
Rockhampton, Australia (Bronze) 
 
Category D 
1. Shilong, China (Gold) 
2. Songpagu, South Korea (Bronze) 
 
Category E 
1. Dalian, China (Gold) 
2. Dubai, UAE (Bronze) 
3. Riyadh (Bronze) 
 
Project Awards 
Natural projects 
1. Schwalm-Eder-Kreis, Germany – 100 steps to global protection (Gold) 
2. Wujin, China – Yancheng Conservation Project (Gold) 
3. Chrudim, Czech Republic – Podhura recreational woods (Gold) 
Odense, Denmark (Fish Stream Passage) (Silver) 
Tulln An Der Donau, Austria (Die Garten Tulln) (Silver) 
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Broadland, England (Growing an Eco Community) (Silver) 
Broadland, England (Helping Broadland through recession) (Silver) 
Riyadh, Saudi Arabia (Roundabouts) (Silver) 
Riyadh, Saudi Arabia (Festivals) (Bronze) 
Riyadh, Saudi Arabia (1m cleaning campaign) (Bronze) 
Wuhan, China (Yangtse Purple City) (Bronze) 
Riyadh, Saudi Arabia (Gardens and parks) (Bronze) 
Lviv, Ukraine (Creative micro finance) (Bronze) 
 
Built Projects 
1. Beijing, China – Hopson No8 Royal Park, Germany (Gold) 
2. Dalian, China – Dalian Software Park (Gold) 
3. Yokohama, Japan – Koshigaya Lake Town (Gold) 
Pittsburgh, USA (Shenley Plaza) (Silver) 
Guangzhou, China (Vanke Dream Town) (Silver) 
Changxing, China (Harmonious Dragon Mountain Moor) (Silver) 
Qingdao, China (Olive Trees) (Bronze) 
 
£10,000 Bursary Award: Chrudim, Czech Republic – regeneration of recreation area 
 
Criteria awards 
1. Enhancement of the Landscape, Jihlava, Czech Republic 
2. Heritage Management, Broadland, England 
3. Environmentally Sensitive Practices, Canada Bay, Australia 
4. Community sustainability, Melville, Australia 
5. Healthy Living, Newark on Trent, England 
6. Planning For the Future, Gibsons, Canada 

• The colour of an award DOES NOT indicate the communities final placing – it is a 
standard. So Gold is excellent but DOES NOT mean first place – it is possible to 
come 2nd and win a Gold award.  

 
 
 
Partneři třináctého ročníku The LivCom Awards 
Generální partneři: 
Plzeňský kraj: www.kr-plzensky.cz 
Congress Centre Parkhotel Pilsen: www.parkhotel-czech.eu 
 
Hlavní partneři: 
Plzeňská teplárenská a.s.: www.pltep.cz 
Vodárna Plzeň a.s.: www.vodarna.cz 
Plzeňský Prazdroj a.s.: www.prazdroj.cz 
 
Partneři: 
ZAT a.s. : www.zat.cz 
ELIOD servis, s.r.o.: www.eliodservis.cz 
Metrostav a.s.: www.metrostav.cz 
Avers, s. r. o.: www.avers.cz 
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group: www.koop.cz 
BOHEMIA SEKT, a. s.: www.bohemiasekt.cz 
IBM Česká republika: www.ibm.com 
 
Mediální partneři: 
MF Dnes 
Český rozhlas 
Český rozhlas Plzeň 
R1ZAK 
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Moderní obec 
Národní síť zdravých měst 
 
Spolupořadatelé: 
Město Plzeň 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
Nadace 700 let města Plzně 
 
Kontakt pro novináře: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing. Kateřina Juríková, 
tel.: 724 843 814 nebo 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu, www.livcom2009.cz 
a http://ukr.plzen.eu 
 


