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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.  

A K T U A L I T A 

2000: Významná akce Světové zdravotní organizace v ČR ! 
Po několika měsících projednávání rozhodla Světová zdravotní organizace (WHO), že prestižní evropská 
akce v roce 2000 bude situována do České republiky. Je to významné ocenění dobré práce našich 
Zdravých měst, neboť jedním z hlavních důvodů je prezentace programu Česká Brána 21 (New Gate 21) 
jako pilotního projektu pro města ve střední Evropě. 

Celoevropské setkání Zdravých měst a jejich asociací by mělo proběhnout v září roku 2000. Horkým 
adeptem na pořádání této akce je město Brno, které jako jediné město z naší republiky bylo nedávno přijato 
do prestižního klubu 80ti evropských Zdravých měst při WHO.     

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Národní síť Zdravých měst ČR 
Asociace aktivních měst v ČR 

Před deseti lety iniciovala Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město 
(společně s dalším komunitními projekty jako je např. Zdravá škola aj.). Po roce 1989 se myšlenky 
uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořila aktivní Zdravá 
města ČR asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR), která dnes 
zastřešuje 24 města a celkově 1 milion obyvatel. 

Cílem asociace je dosáhnout prostřednictvím udržitelného rozvoje měst podmínek pro kvalitní život 
obyvatel ve všech důležitých oblastech - životní prostředí, sociální prostředí a ekonomický rozvoj města, 
současně s důrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti a rozvoj demokracie. Nejvyšším 
výstupem činnosti Zdravého města se tak stává harmonický rozvoj města, spokojenost a zdraví jeho 
obyvatel. 

Praktickou službou asociace NSZM ČR je pomoc městům ke kvalitě, vyžadované Evropskou unií a dalšími 
nadnárodními partnery - cíleně vznikají důležité argumenty pro žádosti o financování ze zahraničních 
zdrojů: udržitelný rozvoj, participace obyvatel, nadsektorální řízení a regionální spolupráce. Hlavním 
programem Zdravých měst ČR se od roku 1998 stala Česká Brána 21, kde Zdravá města mají funkci 
pilotního projektu zavádění udržitelného rozvoje ve městech ČR. 

http://www.nszm.cz
mailto:praha@nszm.cz
http://www.brana.cz


 
               

 ZDRAVÁ MĚSTA ČR – NA CESTĚ  DO EVROPSKÉ UNIE 
 

©  1 9 9 9 ,  NS Z M  ČR                                                                                                                            ST R AN A 2  (C ELKEM 2)  

 

Česká Brána 21 
Program udržitelného rozvoje ČR a koncepční podpory zdraví 

Program Česká Brána vytváří nový prostor pro spolupráci všech zájemců, kteří svojí činností přispívají 
k udržitelnému rozvoji ČR. Hodnota, kterou přináší Česká Brána je zejména v oblastech: 

• popularizace a propagace pojmu “udržitelný rozvoj”, jeho přiblížení obyvatelům ČR a ilustrování na konkrétních 
příkladech  (např. mediální kampaň k České Bráně 21)   

• informační propojení aktivit, soustřeďování a vzájemná distribuce informací  (např. rozsáhlý internetový systém 
iBrána a e-mailové konference) 

• soustředění dostupných metodik k místní (lokální) Agendě 21 vč. referencí, nabídka těchto metodik a jejich 
ověřování v pilotních projektech a zveřejňování zkušeností (vznik Metodik ČB21 pro venkov – město – region) 

• vytvoření volné “střechy” – prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností a názorů všech zájemců z ČR, zviditelnění 
aktivit v národním a nadnárodním měřítku (záměr varianty New Gate 21)   

Česká Brána 21 má dva základní symboly. Jsou jimi dva pilíře brány: udržitelný rozvoj a zdraví, dvě 
podmínky pro kvalitní a udržitelný život. Dalším důležitým symbolem je střecha Brány, která označuje 
komunitu (domácnost, školu, firmu, nebo obec, region či stát), kde jsou cesty k udržitelnosti a zdraví 
rozvíjeny a naplňovány. 
K vytvoření organizačního zázemí se asociace spojila Zdravá města ČR s Centrem University Karlovy pro 
otázky životního prostředí. Česká Brána 21 byla podpořena projektem "K udržitelnému rozvoji České 
republiky: Vytváření podmínek" iniciovaném Programem OSN pro rozvoj (UNDP), jehož nositelem je UK. 

 AKCE ZDRAVÝCH MĚST ČR  (1. POLOLETÍ ROKU 1999) 

Proběhlo: 
• 4.-5., 17.-18. března 1999, Praha (SZÚ) 
Projektové řízení – metoda Log Frame (seminář, workshop) 
Dva turnusy významné akce, připravené k profesnímu rozvoji pracovníků městských úřadů Zdravých měst. Účastníci 
kurzu obdrží na Konferenci ZM certifikát, který má mezinárodní platnost. V návaznosti proběhl workshop - práce 
s počítačem a využití internetu.  

• 19.-21. dubna 1999, Benešov (IMS) 
Zdravá města / Česká Brána 21 (seminář, workshop) 
Základní odborná akce Zdravých měst ČR v Institutu pro místní správu v Benešově. Akce přinesla aktuální informace o 
mezinárodním Projektu Zdravé město, partnerských komunitních projektech a dění ve Zdravých městech ČR.  

Chystá se: 
• 18. května 1999, Kroměříž 
Valná hromada NSZM ČR 
• 19. května 1999, Kroměříž (Muzeum) 
7. Konference Zdravých měst ČR 
Hlavní propagační a společenská akce Zdravých měst CR. Pravidelná roční konference je místem setkání Zdravých 
měst ČR, jejich partnerů v rámci projektu Česká Brána 21 a zástupců důležitých institucí z ČR i zahraničí. Akce 
probíhá vždy v jednom ze Zdravých měst – letošním hostitelem je Město Kroměříž.  

• 18. června 1999, Praha (PSP ČR) 
Projekty Světové zdravotní organizace v ČR: 
Zdravá města ČR / Česká Brána 21 (prezentace v Parlamentu ČR) 
Jedna z pilotních prezentací aktivit Světové zdravotní organizace (WHO), z jejíhož podnětu vznikl mezinárodní Projekt 
Zdravé město. Budou prezentovány i další projekty WHO k podpoře zdraví v komunitách (např. Projekt Zdravá škola). 
Zdravá města ČR a jejich partneři zde budou prezentovat program Česká Brána 21 jako důležitý program pro 
udržitelný rozvoj ČR a koncepční podporu zdraví.  

TIP NA ZÁVĚR : 
Vyzkoušejte e-mailové konference – informace na stránkách internet systému iBrána: 

http://www.brana.cz 

http://www.brana.cz

