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www.ZdravaMesta.cz/DenZeme-18

http://www.zdravamesta.cz/DenZeme-18


www.TydenUdrzitelnosti.cz

http://www.tydenudrzitelnosti.cz/


www.ZdravaMesta.cz/DnyBezUrazu-18

http://www.zdravamesta.cz/DnyBezUrazu-18


www.ZdravaMesta.cz/DenBezTabaku-18

http://www.zdravamesta.cz/DenBezTabaku-18


www.ZdravaMesta.cz/workshop-Udrzitelna-Energetika-2018

http://zdravamesta.cz/workshop-Udrzitelna-Energetika-2018


Národní síť 

Zdravých měst, obcí, regionů

České republiky

mezinárodní program Zdravé město
sdílení znalostí a dobré praxe,

praktické nástroje pro obce a regiony

kvalita života, udržitelný rozvoj, zdraví           



Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2018

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



www.ZdravaMesta.cz

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


www.mvcr.cz/clanek/konference-moderni-verejna-sprava-2018

http://www.mvcr.cz/clanek/konference-moderni-verejna-sprava-2018.aspx


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



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

www.sdgs.cz

http://www.sdgs.cz/


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



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

© NSZM ČR 

1998 (EXPO 2000)



11 TÉMAT 
udržitelného

rozvoje

© NSZM ČR

Hodnocení
- Audity UR

Dobrá 
praxe

Participace



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

Fórum 
Zdravého města
 2018 proběhlo 

32 akcí
(plán 50 celkem)

http://www.zdravamesta.cz/Forum


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



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


www.Udrzitelne-Mesto.cz
[ 3 400 příkladů dobré praxe, videa, strategie, porovnání měst ]

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


Adaptace na změnu klimatu 
ve městech a regionech



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

http://www.mestoseniorum.cz/


>> Města přátelská
mladým lidem

www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

http://www.mestomladym.cz/


Mladá a Školní fóra ve městech

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


Efektivní a smart energetika + správa majetku 
ve městech



11 TÉMAT 
udržitelného

města / regionu
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UDRŽITELNĚ CHYTŘE



„Zdravotní plány a politiky“ – koncepce podpory zdraví 
ve Zdravých městech a regionech



© NSZM ČR
30

Projekt „MOZAIKA“
Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy 

za pomoci metody MA21 “





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

