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V letošním roce již podvacáté 

ve městech a obcích ČR 

probíhala ekologická kampaň 

Den Země, která se poprvé 

slavila 22. dubna 1970 ve 

Spojených státech amerických. 

Po celých 40 let od svého 

vzniku se kampaň, která se 

mezitím rozšířila do celého 

světa, zaměřuje na zhoršující 

se stav životního prostředí na 

Zemi. Dnes slaví Den Země 

více jak miliarda lidí ve 175 

státech světa, včetně České 

republiky. 

Ke kampani Den Země se letos 

přihlásilo 41 Zdravých měst, 

obcí a regionů. Programy a 

další informace k aktivitám 

členů NSZM během kampaně 

Den Země naleznete na adrese 

www.zdravamesta.cz/dze.  

 

Více ke kampani Den Země 

na straně 2. 
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Na konci května tohoto roku se 
vypraví zástupci Zdravých měst, obcí 
a regionů ČR na exkurzi do 
švýcarského města Lausanne, kde 
budou sbírat inspiraci pro nejrůznější 
aktivity spojené s mezinárodními 
programy Zdravé město a místní 
Agenda 21. Delegaci složenou ze 
zástupců Zdravých měst Letovice, 
Hodonín, Přeštice a Zdravého 
Mikroregionu Drahanská vrcho-
vina v úvodu exkurze přijme starosta 
města Ženevy. Účastníci exkurze se 
seznámí mimo jiné se zkušenostmi se 
zeleným nakupováním v Ženevě nebo 
se zkušenostmi města Lausanne 
energetickým štítkováním veřejných 
budov. Průvodci z asociace Equiterre, 
která ve Švýcarsku koordinuje 
aktivity vůči Projektu Zdravé město, 
představí zástupcům českých Zdra-
vých měst během třídenní exkurze 
v Lausanne a okolí také úspěšné 

postupy samospráv v oblasti udrži-
telné turistiky, podpory 
regionálních produktů, ale také 
zkušenosti s péčí o seniory nebo 
osvědčené přístupy k handicapova-
ným spoluobčanům. Exkurze do 
Lausanne a okolí proběhne v rámci 
mezinárodního projektu zaměřené-
ho na sdílení příkladů dobré praxe 
měst a obcí v ČR a ve Švýcarsku. 
Již v březnu 2010 se v Praze 
uskutečnilo první ze setkání zástup-
ců NSZM se zástupci asociace 
Equiterre, během kterého byla 
vytipována řada témat, která 
mohou být dobrou inspirací pro 
města v ČR. Projekt „Partnerstvím 
k rozvoji měst a obcí – sdílení 
dobré praxe v oblasti mezi-
národních programů Zdravé město 
a místní Agenda 21“ probíhá za 
finanční podpory Fondu partnerství 
(švýcarsko-česká spolupráce). 

SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE ZDRAVÝCH MĚST 
Zástupci Zdravých měst z ČR míří za inspirací do Švýcarska 

Společné sázení stromů dětmi z mateřských škol během kampaně Den Země ve 
Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice 
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Kampaň Den Země 2010 
ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR 

Žáci ZŠ Karlova ve Zdravém městě 
Varnsdorf v rámci akce „Dárek pro 
Zemi“ uklízeli okolí (vlevo nahoře). 
Oslavy Dne Země ve Zdravém městě 
Třebíč se letos zaměřily na správné 
zacházení se starým elektroodpadem 
(vlevo dole). Zdravé město Jilemnice 
připravilo naučnou trasu, představující 
bývalé majitele panství Harrachy (dole 
uprostřed). Senioři ve Zdravém městě 
Prachatice oslavili Den Země 
vycházkou (vpravo nahoře). Ve 
Zdravém mikroregionu Drahanská 
vrchovina proběhla „Ekologická pouť k 
Bažině (vpravo dole). 
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I v letošním roce se k meziná-
rodní kampani Den Země 
připojila řada Zdravých měst, 
obcí a regionů České republiky. 
Návštěvníci akcí měli příležitost 
získat informace o praktické 
ochraně přírody v blízkém okolí 
svého bydliště, zúčastnit se 
osvětových přednášek, filmo-
vých představení nebo pozná-
vacích výletů do okolí. Na řadě 
míst proběhl jarní úklid a 
sázení stromů, místní úřady 
vyhlašovaly zkrášlovací soutěže 
pro majitele zahrad. Na veřej-
ných prostranstvích se usku-
tečnily tradiční ekojarmarky s 
nabídkou místních produktů a 
výrobků z přírodních materiálů.  
Během letošního ročníku 
kampaně Den Země se mohli 
obyvatelé Zdravých měst, obcí a 
regionů seznámit také s  Fair-
trade výrobky a získat více 
informací o zásadách „férového 
obchodu“, který zajišťuje 
pěstitelům a výrobcům výkupní 

cenu odpovídající reálným 
nákladům a zabezpečující 
důstojné živobytí; přispívá tak k 
autonomnímu rozvoji místních 
komunit převážně v  zemích 
třetího světa. 
 
Kampaň Den Země v letošním 
roce podpořila tato Zdravá 
města, obce a regiony: 
Bolatice, Brno, Český Brod, 
Dobříš, Frýdek-Místek, Hlinsko, 
Hlučín, Hodonín, Chrudim, 
Jihlava, Jilemnice, Kopřivnice, 
Letovice, Litoměřice, Mladá 
Boleslav, Moravská Třebová, 
Mšeno, Orlová, Pelhřimov, 
Prachatice, Praha 14, Praha–Libuš 
a Písnice, Praha-Slivenec, 
Přeštice, Příbram, Prostějov, 
Říčany, Strakonice, Tábor, Telč, 
Třebíč, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Ústí nad Labem, Valašské 
Meziříčí, Varnsdorf, Vsetín, 
Mikroregion Drahanská vrchovina, 
Sdružení obcí Hlučínska, kraj 
Vysočina a  Jihomoravský kraj. 

|  ZPRAVODAJ | ZDRAVÁ M ĚSTA,  OBCE A REGIONY ČR | 
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Kampaň Den Země (Earth Day) se 
ve světě slaví již od roku 1970. Od 
počátku se kampaň zaměřuje na 
zýšení energetické účinnosti, hle-
dání obnovitelných zdrojů energie, 
recyklování materiálů a odpadů 
nebo omezení používání chemikálií, 
které ničí ozónovou vrstvu Země. 
Aktivity v rámci letošního jubilej-
ního ročníku kampaně Den Země 
se nesly v duchu ochrany klimatu 
a podpory zelené ekonomiky 
jako nástroje k prosazování 
šetrnějších a udržitelných techno-
logií. Mezinárodní akce a aktivity ke 
kampani Den Země koordinuje 
organizace Earth Day Network, 
která si za cíl určila zapojení 
miliardy lidí na celém světě do 
letošních výročních oslav. Více 
informací k mezinárodním sou-
vislostem kampaně Den Země 
naleznete na www.earthday.net. 



 Titulek popisující obrázek nebo grafiku 
Materiál vznikl za finanční podpory Fondu Partnerství (švýcarsko-česká spolupráce) 

Kampaň Den bez tabáku 
se i letos zaměří na 
škodlivé účinky kouření 

Světový Den bez tabáku se koná 
každoročně 31. května a připomíná 
zejména zdravotní rizika spojená 
s kouřením. Kampaň je podporovaná 
Státním zdravotním ústavem a jeho 
regionálními pracovišti. Letos se 
kampaň Den bez tabáku zaměřuje 
zejména na cílovou skupinu žen 
a s ní spojený marketing. 
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Dny bez úrazů nabídnou 
řadu akcí na podporu 
prevence dětských úrazů 

Kampaň Dny bez úrazů probíhá 
každoročně ve Zdravých městech, 
obcích a regionech v první polovině 
června. Aktivity kampaně  se 
zaměřují na prevenci dětských úrazů 
v dopravě, doma a ve volném čase. 
Také kampaň Dny bez úrazů je 
podporována Státním zdravotním 
ústavem a jeho regionálními 
pracovišti.  

Internetová Databáze DobráPraxe.cz v novém 
Databáze Národní sítě Zdravých 
měst ČR DobráPraxe.cz obsahuje 
od dubna letošního roku řadu 
nových zajímavých informací, 
inspirací a příkladů z praxe měst, 
obcí, mikroregionů a krajů. 
V současnosti zde naleznete na 
120 praktických inspirací z 
různých oblastí života v obcích – 
kromě životního prostředí také 
například  z oblasti dopravy, 
sociálních služeb, volného času 
nebo podpory místního 
patriotismu. Databáze nezapomíná 
ani na typová řešení městských 
grantových schémat, projektů 
“Bezpečná cesta do školy”, 
studentských parlamentů nebo 
seniorských aktivit. Zájemci zde 
naleznou též příklady dobré praxe, 
které se vztahují ke Společným 
tématům místní Agendy 21, 
vyhlášeným Radou vlády pro 
udržitelný rozvoj. Nově jsou také 
v Databázi DobráPraxe k nalezení 
tzv. „střípky“ – krátké přehledné 
ochutnávky toho, co se v praxi 
osvědčilo a čím se mohou ostatní 

inspirovat. Jednotlivé příklady 
dobré praxe i celá databáze mají 
za cíl motivovat města, obce a 
regiony ke vzájemnému sdílení 
zkušeností, proto jsou zde také 
nové bannery, umožňující 
snadné vkládání námětů. 
Přehledná struktura spolu s 
atraktivním novým vizuálem 
vychází vstříc všem uživatelům 
databáze. Pracovníci úřadů 
místních samospráv i všichni 
další zájemci tak budou mít 
zjednodušenou práci při 
vyhledávání i vkládání jednot-
livých příkladů dobré praxe. 
Správný příklad dobré praxe 
by měl ukazovat spolupráci 
institucí veřejné správy, nezis-
kových organizací, soukromého 
sektoru a veřejnosti, inovaci a 
originalitu v přístupu a obsahovat 
novou přidanou hodnotu. 
Příklady by měly také zachovávat 
neziskový charakter (primárním 
cílem je veřejná služba) 
a zaměřit se na respektování 
principů udržitelného rozvoje. 
 

www.dobrapraxe.cz 


