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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





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

www.SDGs.cz

http://www.sdgs.cz/


Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2019

130 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 51% obyvatel ČR



město X
(úsc)

sítě, svazy 
obcí

město Y
(úsc)

❑ státní instituce
oficiální hodnocení kvality,
národní soutěže

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

❑ jednotlivé město
každodenní postup 
ke kvalitě a udržitelnosti

Spolupráce aktérů územní veřejné správy ke zvyšování kvality





Ocenění Zdravých měst, obcí, regionů a osobností v Česku
Konference „Udržitelně a zdravě ve městech“ 2019



ZAČÁTEČNÍK

Organizační nastavení pro kvalitní místní systém 

ke kvalitě života, udržitelnému rozvoji, zdraví

ŠAMPION

Strategické řízení 

ke kvalitě života, udržitelnému rozvoji, zdraví

POKROČILÝ

Komunikace s veřejností 

ke kvalitě života, udržitelnému rozvoji, zdraví

ZDRAVÉ MĚSTO: UDRŽITELNĚ a  CHYTŘE

místo pro spokojený kvalitní život obyvatel
= zajištění podmínek pro kvalitu života a zdraví 

dle zásad udržitelného rozvoje, 
za využití moderních metod a technologií 



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



2008 2019

17

56

Počet úspěšných členů asociace Zdravých měst, obcí, regionů



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.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


www.instagram.com/ZdravaMesta #NSZM

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

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

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


Zdravé město,
obec, region

✓ POLITIK ustanovený zastupitelstvem

✓ KOORDINÁTOR na úřadě

✓ komise při radě

✓ každoroční měřitelné zlepšení 



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





www.Galerie.Udrzitelne-Mesto.cz

https://galerie.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: Energetický management a správa majetku 
ve Zdravých městech



inspirace: Lokální měna 
ve Zdravé obci



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







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
▪ 2018 proběhlo 

51 akcí
(účastníků 3800)

http://www.zdravamesta.cz/Forum


2008 2018

Počet veřejných fór v asociaci Zdravých měst, obcí, regionů

10 veřejných fór k rozvoji51 veřejných fór k rozvoji



Mladá a Školní fóra ve městech

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


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



Participativní rozpočet  
- podpora aktivity obyvatel Zdravého města





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

© NSZM ČR 

1998 (EXPO 2000)



Zdravé město, obec, region
Pravidelný roční cyklus zlepšování



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


10 TÉMAT 
udržitelného

rozvoje

© NSZM ČR

Stav a trendy
- Audity UR, ISO, aj.

Zkušenosti
dobrá praxe
know-how

Zapojení
obyvatel,

vztah k místu



Mozaika.Udrzitelne-Mesto.cz

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


www.Databaze-Strategie.cz

http://www.databaze-strategie.cz/


Nástroje a soutěže pro kvalitní města  
Zdravá města synergicky využívají řadu nástrojů

ISO MA21
Common Assessment Framework

CAF
Benchmarking

BM

Balanced Scorecard

BSC,
EMAS

MĚSTO
ÚŘAD



Aktivita Zdravých měst, obcí, regionů v metodě MA21 
počet členů a nečlenů NSZM dle ISMA21





Akreditované vzdělávání koordinátorů
Zdravých měst, obcí, regionů

Liberec / Tábor / Havlíčkův Brod 
jaro, léto, podzim 2019



2002 2019

1.
akce

Počet Škol Zdravých měst, obcí, regionů

2008

18.
akce

51.
akce

[ 50. akce
=

letní Škola ]





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

