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Národní síť 

Zdravých měst, obcí, regionů

znalostní platforma, sdílení dobré praxe,
praktické nástroje pro obce a regiony

:: kvalita života, udržitelný rozvoj, zdraví ::          



www.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


www.ZdravaMesta.cz/facebook
www.ZdravaMesta.cz/video

http://www.zdravamesta.cz/facebook
http://www.zdravamesta.cz/video


NSZM.cz/Vyrocni-zprava-2016

http://zdravamesta.cz/vyrocni-zprava


Národní síť Zdravých měst ČR
Statistika za rok 2016



Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2017

130 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 52% obyvatel ČR



Počet a kvalita členů NSZM ČR 1994-2016 
dle Kritérií MA21 a Ligy NSZM 



Aktivita členů Zdravých měst v MA21 
podíl „členů“ a „nečlenů“ v DB MA21



Aktivita členů Zdravých měst v MA21 
podíl „A-C“ v DB MA21





Zdravé město, obce, region
Místní systém pro kvalitu života, zdraví, udržitelnost

© NSZM ČR 

1998 (Světový projekt EXPO 2000)



Zdravé město, obce, region
Metodika NSZM ČR – know-how báze návodů
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Kdy a jak ? 

Model „5 U“ – kvalita a udržitelnost  

© CIEM 



ZDROJE
Lidé
Budovy
ICT
Vozidla
Energie ČINNOSTI

Procesy
Projekty
Úkoly

Služby
Státní správa
Samospráva

Zákazníci
Občan obyvatel, klient
Podnikatel
Politik
Stát

Podmínky pro kvalitu
života
10 témat UR

Legislativa
Státní správa cca 800 služeb
Samospráva cca 800 služeb

Standardy řízení
Přenesená působnost

Metody kvality
ISO, CAF, EFQM, EMAS, .. 

UR, MA21

Provázanost kvality a dlouhodobé efektivity 
ve Zdravém městě, obci, regionu

© CIEM 



Nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit a regionů

• MA21 – místní Agenda 21

• ZM – Zdravé město a region 

• SC – Inteligentní / Chytré město

• CoM – Pakt starostů k udržitelné energetice

• CSR – Společenská odpovědnost organizace 

• EMAS – Systém environmentálního managementu organizace 

• CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 

v přípravě

• Metodika MV – Metodické doporučení MV k řízení kvality



1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost

+ 11. Venkov, zemědělství 

Témata Galerie udržitelného rozvoje
[dle mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst]





Audity udržitelného rozvoje – porovnání měst

www.ZdravaMesta.cz/audit-ur-porovnani

http://www.zdravamesta.cz/audit-ur-porovnani


www.Udrzitelne-Mesto.cz
[ 3 200 inspirací a příkladů dobré praxe ]

http://www.udrzitelne-mesto.cz/


MEZINÁRODNÍ:
Světová zdravotní organizace [WHO–OSN]

Energy-Cities  evropská asociace měst
ICLEI  globální asociace měst

ČESKÁ REPUBLIKA:
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (Úřad vlády)

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zdravotnictví

Univerzita Karlova
Český statistický úřad (ČSÚ)
Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Svaz měst a obcí ČR
… a mnoho dalších

Partneři NSZM ČR – instituce, organizace 





www.ICLEI.org

http://www.iclei.org/


www.Energy-Cities.eu

http://www.energy-cities.eu/


www.GlobalCompact.cz

http://www.globalcompact.cz/


Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)

/ od 2003 /

RVUR byla zřízena jako stálý poradní orgán vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje 
a strategického řízení. Předsedou rady je premiér, gestorem Úřad vlády.

RVUR má 9 stálých odborných výborů:

1) Výbor pro socio-ekonomický rozvoj

2) Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementace 
principů udržitelného rozvoje

3) Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

4) Výbor pro udržitelnou energetiku

5) Výbor pro udržitelné municipality

6) Výbor pro udržitelnou dopravu

7) Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

8) Výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji

9) Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje

www.udrzitelny-rozvoj.cz

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/


Strategický rámec „Česká republika 2030“

/ Úřad vlády a RVUR, usnesení Vlády ČR, 2017 /

Česká republika 2030 je strategický dokument stanovující dlouhodobé priority rozvoje 
republiky, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. 

Klíčové oblasti dokumentu „Česká republika 2030“

• Lidé a společnost

• Hospodářský model

• Odolné ekosystémy 

• Obce, regiony, území 

• Globální rozvoj 

• Dobré vládnutí

www.CR2030.cz

http://www.cr2030.cz/


www.MestoPohyb.cz
[ ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci ]

>> Města pro
aktivní životní styl

http://www.mestopohyb.cz/


www.MestoSeniorum.cz
[ podle publikace WHO, praktické ukázky z Česka ]

http://www.mestoseniorum.cz/


www.ZdravaMesta.cz/Kampane
[ celostátní přehled kampaní ve městech a regionech ]

http://www.zdravamesta.cz/Kampane


www.ZdravaMesta.cz/Forum
[ celostátní přehled termínů setkání s veřejností ]

Fórum 
Zdravého města
 ročně proběhne 

60 akcí
4500 účastníků

http://www.zdravamesta.cz/Forum


Školní fóra ve Zdravých městech a obcích

video ze Školního fóra
[ více v Metodice NSZM a ve Zdravém městě Litoměřice ]

https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-skolni-forum-zs-litomerice-na-valech


ZdravaMesta.cz/nszm-film-2016

http://zdravamesta.cz/nszm-film-2016


inspirace: Energetický management a správa majetku,
Smart City



OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Agenda 2030 a Zdraví 2020   

www.sdgs.cz

http://www.sdgs.cz/


Akreditované vzdělávání koordinátorů
Zdravých měst, obcí, regionů a MA21

Třebíč / Moravská Třebová / Vsetín 
jaro, léto, podzim 2017





Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
M: 602 500 639
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT

© NSZM ČR

http://www.zdravamesta.cz/

