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Telegram ZM 
 duben .01 

 
Úvod 
 
Vážení čtenáři, 
  
Telegram ZM je pravidelným měsíčním shrnutím vývoje Projektu Zdravé město v ČR, zejména 
postupu měst k udržitelnosti, zdraví a kvalitě života (k naplňování mezinárodních standardů, jako jsou 
Health 21, Agenda 21, NEHAP, a další) podle metodiky New Gate 21. 
  
Doufáme, že nové "hypertextové" pojetí tohoto čísla přispěje k vyššímu "uživatelskému komfortu" ve 
vzájemném informování mezi Zdravými městy, odbornými partnery i dalšími zájemci v ČR. 
Těšíme se na Vaše dotazy, náměty a připomínky na adrese: 
praha@nszm.cz 
 
Petr Švec 
Národní síť Zdravých měst ČR 
 
 

Realizace metodiky New Gate 21 v ČR 
 
Projekt Zdravé město se během několika málo let stal osvědčenou podpůrnou platformou pro 
směřování měst k místním Agendám 21 (MA21), k LEHAP (místní akční plány zdraví a životního 
prostředí) a k dalším mezinárodním standardům (např. Health 21), doporučením a metodám (ISO 
14000, CP-EMS, PCM-LF aj.). 
  
 

Informace o mezinárodních standardech,   
k jejichž naplňování ve městech směřuje NG21: 

http://www.nszm.cz/standard 

 
Metodika New Gate 21 (NG21) je návodem k tomuto postupu Zdravých měst v ČR, který probíhá 
nejprve vytvořením Plánu zdraví (PZ) a dále vazbou PZ na Strategii rozvoje města. Tímto postupem 
jsou naplňovány zásady MA21, je implementován LEHAP atd. Snahou je, aby start procesu byl co 
nejrychlejší a nejjednodušší - základ PZ je proto vytvořen na 4 krátkých týmových workshopech. 
Potom ovšem pokračuje každodenní práce koordinátorů ve Zdravých městech, kteří PZ za pomoci 
místních partnerů (škol, nevládních organizací) a odborných partnerů (hygienické služby, komisí 
MěÚ ap.) postupně uvádějí do života. 
   
Politickým zastřešením počátku procesu PZ je závazek města k Health 21, MA21 aLEHAP - 
deklarace, která je schvalována zastupitelstvem města. 
 

mailto:praha@nszm.cz
http://www.nszm.cz/standard
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NG21 - duben .01  
02.04. Valašské Meziříčí (4. - finální - tým PZ/1 -- 15 účastníků) 
09.04. Boskovice (2. - velký - tým PZ -- 25 účastníků) 
12.04. Nové Město n. M. (jednání s koordinátorem PZM) 
12.04. Sedlčany (jednání s vedením města) 
18.04. Litoměřice (2. tým PZ + MA21 -- 10 účastníků) 
19.04. České Budějovice (2. - velký - tým PZ -- 15 účastníků) 
19.04. Votice (jednání s vedením města) 
25.04. Třebíč (jednání o Strategii rozvoje města) 
26.04. Boskovice (3. - expertní - mikrotým PZ/1 -- 10 účastníků) 

NG21 – květen, červen .01  
Celkově se do pololetí 2001 bude Plán zdraví v kvalitě MA21&LEHAP připravovat 
ve 23 z 28 členských měst NSZM ČR;    
 
Základ PZ podle metodiky NG21 (MA21&LEHAP) je připraven v těchto městech:  
Třebíč, Kroměříž, Zlín, Moravská Třebová, Sedlčany [5];  

V přípravě základu PZ pokračují:  
Brno, Boskovice, Třeboň, Karviná, Orlová, Litoměřice, Valašské Meziříčí, 
Prostějov, České Budějovice, Hodonín,  Blansko [11];  

S přípravou základu PZ začínají:  
Frýdlant n. O., Šternberk, Votice, Poděbrady, Chrudim, Letovice, Veselí n. M. 
[7]; 

Novou politickou deklaraci dle NG21 s obsahem MA21&NEHAP dosud přijala 
města: Třebíč, Frýdlant n. O. [2]; 

 
 

Podrobnější informace o postupu Zdravých měst dle NG21:  
http://www.nszm.cz/metodika 

(o metodice NG21) 
http://www.nszm.cz/plan  

(o Plánu zdraví, návodu k sestavení a práci týmů PZ dle NG21 ap.) 

  
 
Liga ZM - duben .01 
 
V níže uvedeném pořadí členských měst NSZM ČR v tzv. Lize ZM je zohledněna jejich aktivita a 
postup k dalším mezinárodním standardům (MA21&LEHAP aj.) prostřednictvím mezinárodního 
Projektu Zdravé město (PZM) a metodiky NG21. Zejména je hodnoceno následující: 
  

• podpora PZM a MA21&LEHAP ze strany místních politiků a úřadů; 
vytvoření organizačního zázemí PZM ve městě;  
aktivní postup města dle metodiky NG21 k MA21&LEHAP;  
aktivita města v rámci asociace. 

 
Metodika NG21 zahrnuje podrobně rozpracovaný postup města - označení těchto kroků naleznete v 
některých sloupcích tabulek Ligy ZM. Vysvětlení k jednotlivým zkratkám a potřebné souvislosti lze 
nalézt na níže uvedené adrese.  
  

http://www.nszm.cz/metodika
http://www.nszm.cz/plan


Zdravá města ČR 
Metodika New Gate 21 

 

 3 

 

nejaktivnější města - "Zdravá města ČR" 
města, která vytvořila dobré podmínky pro PZM a aktivně postupují dle NG21  

 
pořadí město tis.obyv. NG21 PZ členství + deklarace 
1.-3. Třebíč 39 B [2+|2] & 1996 + 2001 
1.-3. Brno 387 B [1|1] eu 4 1994 

1.-3. Kroměříž 29 C [2|0] & 1996 
4.-5. Zlín 82 C [2|0] & 1996 
4.-5. Moravská Třebová 11 C [2|0] & 1997 
6.-7. Boskovice 11 C [1|0] 4 1994 
6.-7. Třeboň 9 C [1|..] 3 1994 
8.-9 Karviná 66 C [1|..] 2 1994 
8.-9. Orlová 36 C [1|x] 2 1997 

10.-11. Frýdlant n. O. 9 C [1+|x] 1 1996 + 2001 

10.-11. Šternberk 14 C [1|x] 1 1996 

  

aktivní města 
města, která aktivně postupují podle NG21 

  

pořadí město tis.obyv. NG21 PZ členství 
("přidružené) 

12. Sedlčany 8 C [2|0] & 2000“  
13. Litoměřice 25 C [1|0] 3 2000“ 
14. Valašské Meziříčí 27 C [1|..] 4 2000“ 
15. Prostějov 49 C [1|..] 3 2000“ 

16.-17. České Budějovice 99 C [1|..] 3 2000“ 
16.-17. Hodonín 28 C [1|x] 2 1999“ 
18.-19. Votice 4 C [1|x] 1 1998 

18.-19. Poděbrady 13 C [1|x] 1 1997 

20. Blansko 21 C [1|x] 2 1998“ 
21. Chrudim 24 C [1|x] 1 2001“ 
22. Letovice 6 C [1|x] 1 2000“ 
23. Veselí nad Moravou 12 C [1|x] 1 1998“ 
24. Nové Město n. M. 10 D [x|x] x 2001“ (nový) 
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ostatní města 
města, která dosud nepostupují podle NG21  

 

pořadí město tis.obyv. NG21 PZ členství 
("přidružené) 

25. Zlaté Hory 4 D [x|x] x 1999“ 

26.-27. Kašperské Hory 4 D [x|x] x 2000“ 
26.-27. Slavičín 8 D [x|x] x 1996“ 

28. Kouřim 1 D [x|x] x 1998“ 
 
 

Další informace o Lize ZM   
(aktuální stav ve městech, pravidla, legenda k tabulkám): 

http://www.nszm.cz/liga  

  
 

Média a NG21 
 

média - duben .01 
Proběhlo třetí živé vysílání Českého rozhlasu ze Zdravých měst, tentokrát ze Sedlčan. 
NSZM ČR děkuje UK - CŽP za spolupráci při zajištění celoroční série vysílání ČRo 2 ze 
Zdravých měst; dále děkujeme ZM Sedlčany za přípravu vysílání a ČRo 2 za plně 
profesionální a přitom příjemně lidský přístup ke zpravodajství z měst.  

 
Byly připraveny rozhovory pro časopis Moderní obec s politiky PZM Boskovice a 
Zlín (vyjdou v červnu a červenci .01). 

  
média - květen .01 
Čtvrté živé vysílání ČRo 2 ze Zdravých měst bude z Kroměříže dne 25.5.  
(8-12 hod.). 
Rozhovor s Ing. Burianem, starostou Města Sedlčan, vyjde v časopise  
Moderní obec 05.01.  

   

Informace o médiích, podrobnosti o vysílání, texty článků:   
http://www.nszm.cz/media 

    
 

Akce Zdravých měst a odborných partnerů 
 

Národní den bez úrazů 2001 
04.04.01 
Kampaň zahrnovala zejména  akce celostátní a dále řadu akcí k Národnímu dni bez úrazů 
(NDBÚ) v jednotlivých Zdravých městech.  

http://www.nszm.cz/liga
http://www.nszm.cz/media
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03.04. národní seminář odborných partnerů  
se konal na MZd ČR pod záštitou WHO ČR a ministra zdravotnictví ČR 

04.04. setkání Zdravých měst k NDBÚ 
a všech zájemců o Bezpečnou komunitu proběhlo v Kroměříži, která realizuje 
ukázkový projekt této mezinárodní aktivity.  
NSZM ČR děkuje MZd ČR, CEPÚ a dalším odborným partnerům za spolupráci v 
přípravě uvedených akcí; dále děkujeme ZM Kroměříž za hostitelství uvedených 
setkání k Bezpečné komunitě a za aktivní postup v programu Bezpečná komunita; 
děkujeme též všem městům, která ve spolupráci s místními partnery připravila svůj 
Den bez úrazů. 
 
Den Země 2001 
22.04.01 
Tradiční, většinou několikadenní akce, která probíhá téměř ve všech členských městech 
NSZM ČR ve spolupráci s mnoha místními partnery.  
NSZM ČR děkuje všem městům a organizacím, které se letos opět podílely na této 
důležité události. 
 
 

Další informace o Dni Země a aktivitách ve městech: 
http://www.nszm.cz/denzeme 

 
Setkání Klíč NG21 
jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR 
Zlín, 24.04.01  
Na pravidelném zasedání VH NSZM ČR byla zvolena nová Rada a Revizní komise. 
V čele asociace NSZM ČR nyní stojí předseda Mgr. Ladislav Ambrozek 
(místostarosta Města Hodonín), místopředsedkyně Mgr. Vlasta Bohdalová 
(náměstkyně primátora Města České Budějovice) a dále zástupci vedení z členských 
měst Brna, Kroměříže, Prostějova, Třebíče a Zlína. 
NSZM ČR děkuje ZM Zlín za hostitelství uvedených akcí.   

  
  
Na květen a červen .01 se připravují tyto akce 
 

Mezinárodní konference WHO  
a národních sítí Zdravých měst Evropy 
Brno, 31.05. - 02.06.01 
Významné setkání WHO/EURO a národních sítí Zdravých měst z celé Evropy. 
Členská města NSZM ČR mají možnost účasti a prezentace na posterech, případně 
prostřednictvím materiálů. 

satelitní seminář 
„Od Plánu zdraví ke strategii rozvoje města“ 
Brno, 31.05.01  
Samostatný seminář v návaznosti na konferenci, věnovaný metodice New Gate 21.   

http://www.nszm.cz/denzeme
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Mezinárodní den bez tabáku 2001  
Cesta za čistým vzduchem 
16.06.01  
Zdravá města se připravují na opakování happeningů, které minulý rok úspěšně 
proběhly v devíti městech k Mezinárodnímu dni bez tabáku (WNTD). 

  
 

Další informace o WNTD a aktivitách ve městech: 
http://www.nszm.cz/wntd 

  
  
Spolupráce s odbornými partnery ZM - duben .01 
  

• Univerzita Karlova – CŽP úzce spolupracuje s NSZM ČR na sérii vysílání Českého rozhlasu 
z jednotlivých členských měst;  

• České centrum čistší produkce (CPC) se v dubnu stalo prvním nevládním členem NSZM ČR;  

• Pilotní město NG21 Třebíč připravuje ve spolupráci s manažerskou agenturou MS Team 
prezentaci praktické vazby Plán zdraví – Strategie na mezinárodní konferenci WHO v Brně;  

• Program „Komunikující město“ Mezinárodního institutu komunikace, marketingu a 
podnikání (IIMCE) bude prezentován na téže konferenci;  

• Ústav pro ekopolitiku (IEP) nabídl NSZM ČR účast v mezinárodním projektu REC, uvažuje 
se o spolupráci v oblasti informační;  

• Český ekologický ústav (ČEÚ) a NSZM ČR pokračují ve spolupráci v oblasti MA21 (jsou 
využívány a rozvíjeny náměty z podzimního setkání zájemců o MA21 na MŽP ČR), je 
připravována platforma pro informační systém k MA21 v ČR;  

• Institut Veronica (ve spolupráci se STEP) poskytl Zdravým městům české překlady 
evropských politických dokumentů k udržitelnému rozvoji (Aarhuská konvence, Lisabonský 
plán aj.).       
   

 

Podrobné informace o spolupráci s odbornými partnery ZM: 
http://www.nszm.cz/partneri 

  
  
 

INFORMACE PRO ČLENSKÁ MĚSTA NSZM ČR: 
pracovní diář aktivit NSZM naleznete na adrese: 

http://www.nszm.cz/termin  
  

Telegram ZM vydává Kancelář Zdravých měst ČR v Praze 
Uzávěrka informací tohoto vydání: 30.4.2001 

(c) NSZM ČR, 2001 

  
 

http://www.nszm.cz/wntd
http://www.nszm.cz/partneri
http://www.nszm.cz/termin

