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26 let postupu 
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a udržitelnosti
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ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

131 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 56% obyvatel ČR



www.ZdravaMesta.cz/Vyrocka

https://www.zdravamesta.cz/cz/vyrocni-zpravy-nszm-cr
http://www.zdravamesta.cz/Vyrocka


Odborně zaměřená asociace

spolupráce 
s desítkami expertů 

- univerzity, VŠ, instituce, NNO

.. UK a mnoho dalších



MEZINÁRODNÍ
Světová zdravotní organizace [WHO–OSN]

Energy-Cities  evropská asociace měst
ICLEI  globální asociace měst

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo životního prostředí

Univerzita Karlova
CzechInvest
Český statistický úřad (ČSÚ)
Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Svaz měst a obcí, SMS, NS MAS … a mnoho dalších

instituce, univerzity, organizace 

Partneři NSZM ČR 



Národní síť Zdravých měst ČR

Mezinárodní certifikace 
WHO-OSN



mezinárodní program Zdravé město WHO

VII. fáze v Evropě

/ 2019-2024 /

OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM ČR





OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
UN Agenda 2030, WHO Health 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

Témata udržitelného rozvoje pro město / region
dle SDGs a mezinárodních Aalborských závazků udržitelných měst



Služby pro členy



http://www.zdravamesta.cz/sluzby


Služby pro členy
Medializace



www.ZdravaMesta.cz/TV

http://www.zdravamesta.cz/TV


Služby pro členy
Sdílení dobré praxe





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

www.DobraPraxe.cz

http://www.dobrapraxe.cz/


www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE
témata a weby NSZM

http://www.mestomladym.cz/


www.MestoSeniorum.cz
[ podle knihy WHO, praktické ukázky a nástroj pro města ]

MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE
témata a weby NSZM

http://www.mestoseniorum.cz/


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

MĚSTO PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
témata a weby NSZM

http://www.mestopohyb.cz/


Inspirace z Litoměřic: Energetický management 
a správa majetku ve Zdravém městě

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/litomerice-3


Inspirace z Křižánek: Lokální měna 
podpora místní ekonomiky ve Zdravé obci

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/krizanky-2


Soutěž o NEJpraxi Zdravých měst, obcí, regionů 
facebookové hlasování

www.ZdravaMesta.cz/NEJpraxe2020

.. na FB shlédlo více než
70 000 lidí

http://www.zdravamesta.cz/NEJpraxe2020


Služby pro členy
Participace



Veřejná fóra
a Kulaté stoly 

Zdravých měst
▪ ročně proběhne 

45 akcí
3500 účastníků

www.ZdravaMesta.cz/Forum

= VEŘEJNÁ FÓRA a KULATÉ STOLY  =
osvědčené akce Zdravých měst, obcí, regionů

http://www.zdravamesta.cz/Forum


Školní a Mladá fóra 
Zdravých měst

▪ ročně proběhne 
40 akcí

900 účastníků

www.ZdravaMesta.cz/SkolniForum

= ŠKOLNÍ a MLADÁ FÓRA  =
osvědčené akce ve Zdravých městech

http://www.zdravamesta.cz/SkolniForum


Pocitové mapy a moderní způsoby hlasování  
atraktivní součást akcí Zdravých měst, obcí, regionů



Celopražská pocitová mapa  
velká kampaň Zdravého města / kraje

https://www.pocitovemapy.cz/praha/


Participativní rozpočet  
úspěšná podpora aktivity obyvatel Zdravého města

http://www.znojmo-zdravemesto.cz/pr.html


Strategie
Akční plány

Projekty

Služby pro členy





= STRATEGIE, ŘÍZENÍ =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



= AKČNÍ PLÁNY, PROJEKTY =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



Indikátory,
Analýzy

Služby pro členy



= INDIKÁTORY, BENCHMARK ÚZEMÍ =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



www.dataplan.info/audity-ur

Audity udržitelného rozvoje – porovnání, inspirace

https://www.dataplan.info/cz/audity-ur


= EXPERTNÍ POMOC  =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



Zdravotní plány – koncepce podpory zdraví 
ve Zdravých městech a regionech

= ZDRAVOTNÍ PLÁNY =
výhodné expertní služby NSZM pro členy

https://www.dataplan.info/cz/zdravotni-plany-prehled


Experti NSZM pomáhají Zdravým krajům
při průzkumech zdraví mládeže

= ZDRAVÍ V KRA JÍCH =
výhodné expertní služby NSZM pro členy



www.ZdravaMesta.cz/publikace

http://www.zdravamesta.cz/publikace


Metodika postupu
pro členy NSZM



Základ postupu
inovační systém BRÁNA

titul „Světový projekt“
EXPO 2000 v Hannoveru



+

++ +++



Místní zlepšování

akce projekty aktivity

Každý rok konkrétní zlepšení!
Zdravé město, obec, region



www.Metodika.ZdravaMesta.cz
[ ve spolupráci s nejzkušenějšími Zdravými městy, obcemi, regiony ]

http://www.metodika.zdravamesta.cz/


Národní síť Zdravých měst ČR

Vzdělávací instituce 
s akreditací MV



Vzdělávání 
profesionálů

.. probíhá i online



ŠKOLY NSZM
pravidelné setkávání členů, vzdělávání, inspirace

Celostátní vzdělávací akce pro Zdravá města, obce, regiony
3x ročně



www.ZdravaMesta.cz/eKonzultace

eKONZULTACE – „ROZVOJOVNA mini“
pravidelné měsíční setkání koordinátorů Zdravých měst, obcí, regionů

http://zdravamesta.cz/eKonzultace


Služby pro členy
Celostátní akce



www.ZdravaMesta.cz/setkani-kraju

Setkání Zdravých krajů
každoroční akce politiků a koordinátorů Zdravých krajů, s V.I.P. hosty

http://www.zdravamesta.cz/setkani-kraju


www.ZdravaMesta.cz/setkani-MC

Setkání Zdravých městských částí
každoroční akce politiků a koordinátorů Zdravých MČ

http://zdravamesta.cz/setkani-MC


www.konference2021.zdravamesta.cz
[ ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně ]

http://www.konference2021.zdravamesta.cz/




.. přijďte, zapojte se, 
těšíme se na Vás ☺



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

© NSZM ČR 2021

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

