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Národní síť 

Zdravých měst, obcí, regionů

České republiky

mezinárodně certifikovaná asociace
sdílení znalostí a dobré praxe,

praktické nástroje pro obce a regiony

:: kvalita života, udržitelný rozvoj, zdraví ::          



4

ZDRAVÁ MĚSTA mají být (dle WHO)

• pro kvalitní a spokojený život
• udržitelná
• chytrá - smart
• přátelská ke všem generacím
• bezpečná
• zelená
• inovativní
• učící se
• inkluzivní
• odolná - rezilientní
• správně řízená
• s vizí.



OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Agenda 2030     

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/cil_1.jpg
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/cil_1.jpg


OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Agenda 2030     



OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
Agenda 2030     



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

www.sdgs.cz

http://www.sdgs.cz/


www.ICLEI.org

http://www.iclei.org/


www.Energy-Cities.eu

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


www.GlobalCompact.cz

http://www.globalcompact.cz/
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Dobrá 
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VZDĚLÁVÁNÍ,
KNOW HOW

AKCE, 
DISKUSE

Strategie,
projekty

Participace





www.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2018

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





Počet a kvalita členů NSZM ČR 1994-2017 
dle interní „Ligy NSZM“ 



Ocenění Zdravých měst, obcí, regionů v Česku
Konference „Udržitelné město“

prosinec 2017, Praha



centrální 
státní správa

město X
(úsc)

sítě, svazy 
obcí

město Y
(úsc)

 státní instituce
oficiální hodnocení kvality

 sítě, svazy
sdílení know-how, 
intenzivní podpora pro kvalitu
a udržitelný rozvoj

 jednotlivé město
každodenní postup ke kvalitě
a udržitelnosti

Spolupráce aktérů veřejné správy ke zvyšování kvality



Aktivita Zdravých měst, obcí, regionů v metodě MA21 
podíl „členů“ a „nečlenů“ v DB MA21



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 udržitelného rozvoje ve městě / regionu
dle mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst



11 TÉMAT 
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Participace





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

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


>> Města přátelská
mladým lidem

www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

http://www.mestomladym.cz/


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

http://www.mestoseniorum.cz/


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

>> Města pro
aktivní životní styl

http://www.mestopohyb.cz/


inspirace: Lokální měna 
ve Zdravé obci



inspirace: Energetický management a správa majetku 
ve Zdravých městech



11 TÉMAT 
udržitelného

města
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UDRŽITELNĚ CHYTŘE ?!
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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


Pocitové mapy a moderní způsoby hlasování  
- součást aktivit a průzkumů Zdravých měst



Participativní rozpočet  
- podpora aktivity obyvatel Zdravého města



Inspirace: Školní fóra ve Zdravých městech

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




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

© NSZM ČR 

1998 (EXPO 2000)



Analýza
podmínek pro
kvalitu života
(Audit UR)

Komunitní 
plánování 

Strategické
plánování 
a řízení

© NSZM ČR 
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15
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1-2

Zdravé město, obec, region
Průmět strategických priorit do rozpočtu

poptávka 
veřejnosti

odborné 
podklady

politické 
priority

Roz
počet

Q



Zdravé město, obec, region
Roční cyklus zlepšování

© NSZM ČR 
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Hodnocení
- Audity UR



www.Metodika-UR.cz

http://www.metodika-ur.cz/


Audity udržitelného rozvoje – porovnání měst

www.porovnani.Audit-UR.cz

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


Udržitelný rozvoj - poslání (nejen) Zdravého města   



ZVEME VÁS ...



Akreditované vzdělávání koordinátorů
Zdravých měst, obcí, regionů

Dačice / Rožnov pod Radhoštěm / Břeclav 
jaro, léto, podzim 2018





Národní síť Zdravých měst ČR

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

KONTAKT

www.facebook.com/NSZM.CZ
www.ZdravaMesta.cz/video

www.instagram.com/ZdravaMesta
twitter.com/ZdravaMesta

http://www.zdravamesta.cz/
http://www.facebook.com/NSZM.CZ
http://www.zdravamesta.cz/video
http://www.instagram.com/ZdravaMesta
https://twitter.com/ZdravaMesta

