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ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

136 členů NSZM (města, kraje, obce, MAS, mikroregiony) – 57% obyvatel ČR
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1) Zdravé město = systém 
místního zlepšování



+
+
+PARTICIPACE

STRATEGICKÁ 
PRÁCE

KAMPANĚ 
OSVĚTA

Inovační systém 
BRÁNA



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

Témata udržitelného rozvoje pro město / region
dle mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst, v souladu s SDGs



PŘÍNOS ZDRAVÝCH MĚST?

▪ průběžné zlepšování
/ dle nejlepší praxe

▪ každodenní  inspirace
/ přátelská atmosféra spolupráce

▪ moderní nástroje



2) Sdílení dobré praxe



= DOBRÁ PRAXE  =
sdílení mezi Zdravými městy, obcemi, regiony

DobraPraxe.cz

http://www.dobrapraxe.cz/


ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV


Ambasadoři
Referenční 

Zdravá 
města

. kultura

. participace
mladých

. strategické řízení

. cestovní ruch 

. senioři

. rodinná politika



Facebook NSZM

31 900 sledujících
3 tematické diskusní skupiny



3) Participace

.. jak s ní pracovat? 



www.ZdravaMesta.cz/Forum

697 diskusních akcí 
s veřejností 

. facilitace . metodika 
. vzdělávání .  propagace

http://www.zdravamesta.cz/Forum
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ZdravaMesta.cz/Mladeforum nebo /Skolniforum

188 Mladých 
a Školních fór

. facilitace . metodika 
. propagace

http://www.zdravamesta.cz/mladeforum
http://www.zdravamesta.cz/skolniforum


https://pocitovamapa.nszm.cz/


je nutné 
ověřování námětů 
= reálné poptávky!

. eANKETY apod.



4) Strategická práce

.. jak to celé má fungovat



• postup posouzení námětů a případné zařazení dalších projektů má být popsán v IMPLEMENTACI 

PARTICIPACE je součástí strategické práce
průběžné doplňování ověřených námětů

OVĚŘENÝ 
NÁMĚT

STRATEGICKÝ 
TÝM –

ODPOVĚDNÝ 
PRACOVNÍK

VEDENÍ MĚSTA

ZÁSOBNÍK 
PROJEKTŮ 

k cílům
/ AKČNÍ PLÁN



Strategický dokument - „logický rámec“

STRATEGIE 
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slabé / silné stránky města



5) Data pro analýzy a řízení

.. důležité argumenty ve městě



služba: cityDATA
.. indikátory, data,

benchmark 





INDIKÁTORY pro ORP (300 ks) / pro MĚSTO (200 ks) 

DataPlán NSZM
–> indikátory ORP
–> indikátory Obec

https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-orp
https://terminal.dataplan.info/cz/x/indikatory-2/online-indikatory-obec


Galerie indikátorů 
pro veřejnost



6) Projekty, Akční plány

.. jak přehledně evidovat 
a monitorovat? 



služba: cityPROJEKT
.. projekty, akční plány,  

monitoring, náměty 



INFORMACE 
OD GARANTŮ 

PROJEKTŮ

HOME OFFICE
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍSTUP 24 h.
DENNĚ 

MONITOROVACÍ
SYSTÉM
DataPlán

SESTAVY
PRO VEDENÍ

A ZASTUPITELE

PŘEHLEDNĚ 
PRO 

VEŘEJNOST

Monitoring projektů za využití systému DataPlán NSZM



Akční plán: Monitoring projektů pro vedení města



Galerie 
projektů 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/breclav/galerie-projektu


Karta projektu 
pro veřejnost 
[zde]

https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu?id=cba963e71f6e214f54b6665c8aded410


7) Celostátní akce
.. srdečně Vás zveme



ŠKOLY NSZM ČR – akreditované vzdělávání, 3x ročně [web]

CHRUDIM, od 8.6.

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/letni-skola-zdravych-mest-2022


.. proč to všechno?





Národní síť Zdravých měst ČR

E: nszm@nszm.cz
W:  www.ZdravaMesta.cz

KONTAKT
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