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STÁLÝ ÚVOD BULLETINU ZM  

Zdravé město je mezinárodní označení pro město, které je aktivně zapojeno do realizace Projektu Zdravé město.  
Cílem Projektu je přispět konkrétními kroky ke spokojenosti a zdraví lidí, a současně vytvořit přitažlivý image města vůči návštěvníkům a 
jiným partnerům. Výsledkem má být město odpovídající požadavkům Evropské unie a moderních nadnárodních trendů – zejména trvale 
udržitelného rozvoje.  
Klíči, který otevírají Českou Bránu 21, je sedm veřejných programů : 

UDRŽITELNÉ město |  MĚSTO pro DĚTI |  ZDRAVÝ ŽIVOT jako móda |  MĚSTO jako DOMOV 
MĚSTO informací a technologií  |  PROSPERUJÍCÍ město  |  NAŠE MĚSTO stojí za to vidět 

Informace o Zdravých městech najdete i na internetu na výše uvedené adrese. Současně je možné navštívit rozsáhlý informační internet 
systém Brána (http://www.brana.cz) - zde lze aktuálně získávat přehled o akcích v ČR i zahraničí, a to 24 hodin denně. V případě 
dotazů či námětů je možné přímo kontaktovat Kancelář Zdravých měst v Praze na uvedených kontaktních číslech.  

ZDRAVÁ MĚSTA :  NA CESTĚ DO EVROPSKÉ UNIE  (I.) 

Není žádným tajemstvím, že jedním z hlavních cílů asociace Zdravých měst je poskytovat svým členským 
městům přehledný návod, jak dosáhnout kvality vyžadované Evropskou unií. Asociace v tomto směru má 
velké výhody ve svém začlenění do nadnárodních struktur a projektů. 

Je samozřejmé, že každý koncepční krok ke kvalitě života ve městě je zejména dobrou službou jeho 
obyvatelům. Nejedná se ovšem o nijak samoúčelnou snahu – právě systém řízení města, respektující 
nároky moderních postupů, je jednou z podmínek Evropské unie pro poskytování prostředků na rozvoj 
měst, obcí i regionů. A o tom, že soupeření o strukturální a jiné fondy EU bude brzy naším denním chlebem 
na všech úrovních místní správy, není žádných pochyb. Nebude proto na škodu připravovat se již dnes na 
budoucí vysoké nároky, abychom nebyli v budoucnu nepříjemně překvapeni, že právě naše města nemají 
ty správné informace a argumenty pro úspěšné získávání zdrojů z EU.   

Budeme se proto snažit přinášet v této rubrice alespoň střípky komplexu evropských standardů, které se 
Zdravá města snaží přenést do podmínek naší republiky. 

Dnešní zastavení je věnováno velmi zajímavé záležitosti – prevence v oblasti životního prostředí. A 
protože se jedná o prevenci v podnicích, týká se tato problematika jistě většiny našich měst. Zajímavé na 
metodikách EU, které jsou dnes středem zájmu Zdravých měst, je možnost spojit zdánlivě neslučitelné – 
šetřit životní prostředí obyvatel našich měst a současně ušetřit ! 
Že lze využít nástroje čistší produkce (CP) a environmentálního managementu (EMS) v podnicích i 
v úřadech, se již přesvědčilo několik našich měst. Za všechny lze jmenovat příklad města Zlína, který se již 
prosazováním CP a EMS zabývá úspěšně několik let. 

Není proto náhodou, že právě město Zlín, jedno z vedoucích Zdravých měst v ČR, se brzy stane prvním 
z českých měst, které podepíše dne 8.3.1999 Mezinárodní deklaraci o čistší produkci. Deklaraci, jejíhož 
podpisu se zúčastní několik vysokých představitelů Spojených národů, je připraven podepsat též pan ministr 
Kužvart za MŽP ČR a zástupci českého průmyslu. 

Těšíme se, že příklad Města Zlína jistě budou brzy následovat další Zdravá města. Na závěr je vhodné 
připomenout, že od minulého roku platí i ČR základní normy ISO 14000, kterými se v EU řídí organizace 
zavádějící environmentální management. 

(ps)             
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BUDE ROK 1999 ROKEM ZDRAVÝCH MĚST ? 

Od počátku letošního roku velmi narůstá poptávka po informacích, které se týkají Zdravých měst a jejich 
asociace v České republice. Přičítáme tento zvýšený zájem zejména personálním změnám v politickém 
vedení mnoha měst naší republiky. A snad i positivnější a více tvůrčí atmosféře, než tomu bylo před časem. 

Velice nás těší zájem mnoha nových měst o zapojení do národního programu česká Brána a vstup do 
asociace Zdravých měst. Rádi bychom Vás proto touto cestou informovali o změnách, které nastaly 
s novelou Stanov naší asociace od minulého roku. Doufáme, že dále uvedené změny budou přínosem pro 
rozvoj spolupráce současných Zdravých měst s novými městy-zájemci.  

Nejdůležitější a zásadní změnou je schválení možnosti přidruženého členství v naší asociaci. Jedná se o 
jakési "členství na zkoušku" po dobu jednoho roku, za výhodných podmínek. Výhodou přidruženého členství 
je zejména to, že za podstatně snížený členský příspěvek může Vaše město získat plný členský servis 
(tj. informační servis, know-how, poradenství, školení a akce, zajišťované Zdravými městy).  Zvýhodněný 
příspěvek činí 0.50 Kč na 1 obyvatele města s maximem 80 tis.Kč – řádní členové platí 1.- Kč s maximem 
135 tis.Kč. Jedná se tedy o velmi výraznou slevu, která umožní Vašemu městu "vyzkoušet" přínosy členství 
v asociaci Zdravých měst. 

Další výhodou je, že město k přidruženému členství nemusí zpracovávat žádné speciální dokumenty. 
Jedinou podmínkou je, že zastupitelstvo města schválí přidružené členství v Národní síti Zdravých měst 
ČR. Dále je nutné vyčlenit pracovníka, který bude v operativním kontaktu s naší asociací, bude se 
zúčastňovat našich akcí a zajišťovat přípravu Projektu ZM ve Vašem městě. Současně je nutné, aby tento 
pracovník měl k dispozici vybavení dle technického Standardu naší asociace (zejména přístup k e-mailu a 
počítač s potřebným programovým vybavením). Uvedená podmínka je samozřejmostí ve všech Zdravých 
městech. 

Pokud je město ochotno splnit tyto minimální požadavky, získává mnohé přínosy. Jedná se zejména o 
intenzivní informační servis, který se mj. zabývá i dotacemi a jinými zdroji pro financování projektů ve 
městech. Tímto způsobem získávají Zdravá města informační náskok, který je praktickou výhodou. 

Další výhodou je čerpání know-how Zdravých měst, které se zabývá řízení kvality života ve městě - 
analýzou silných a slabých stránek města vč. konkrétních návodů a inspirací ke zlepšení současného stavu 
v mnoha oblastech. V neposlední řadě je přínosem nové řízení města při zavádění principů trvale 
udržitelného rozvoje, který prodělává obrovský boom v západních zemích.    

Znakem Zdravých měst je snaha o kvalitní prezentaci města před veřejností, založená na metodikách 
komunikace a PR. Zjednodušeně lze výsledek této snahy označit tak, že veřejnost většinou "drží palce" 
Zdravým městům a politikům, kteří tuto myšlenku dobře prezentují a naplňují.  

Cesta ke Zdravému městu, zejména začlenění našich měst jako ukázkové aktivity do národního programu 
Česká Brána 21, je moderním a efektivním způsobem sledování podmínek pro kvalitu života obyvatel 
Vašeho města. Naše metodika splňuje požadavky, které jsou vyžadovány Evropskou unií – např. v případě 
žádostí o podporu aktivit města či regionu ze strukturálních fondů EU.   

Věříme, že města pečlivě posoudí výhody a přínosy, které se nabízejí s novým, otevřeným přístupem 
asociace Zdravých měst.  Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na adrese a kontaktních číslech, uvedených 
v Bulletinu ZM. 

(ps) 

 TIP NA ZÁVĚR : 

Vyzkoušejte informace o životním prostředí na stránkách internet systému iBrána (průběžně aktualizováno) 
: 

http://www.brana.cz/ekologie 
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