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České republiky

27 let postupu 
ke kvalitě života, zdraví 

a udržitelnosti



2021

ASOCIACE NSZM ČR
Zdravá města, obce, regiony v Česku

134 členů NSZM (města, kraje, obce, MAS, mikroregiony) – 57% obyvatel ČR



Národní síť Zdravých měst ČR

Mezinárodní certifikace 
OSN-WHO



OSN: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
UN Agenda 2030, WHO Health 2020   

www.SDGs.cz

http://www.sdgs.cz/


Odborně zaměřená asociace

spolupráce 
s desítkami expertů 

- univerzity, VŠ, instituce, NNO

.. UK, ČVUT, UJEP, UPOL 

.. a mnoho dalších



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


Inovační systém
Zdravých měst



INOVAČNÍ SYSTÉM BRÁNA

•

• vznik 1988

• ocenění 
Worldwide Project EXPO 2000

.. je základem pro Metodiku i Ligu NSZM ČR

Inovační systém BRÁNA



Cíl:

efektivní postup Zdravých měst, obcí, regionů

-> KVALITA ŽIVOTA

-> ZDRAVÍ OBYVATEL 

-> UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Inovační systém BRÁNA



+
+
+PARTICIPACE STRATEGICKÁ 

PRÁCE

KAMPANĚ 
OSVĚTA



3 skupiny procesů

• komunikace a osvěta 
(„živá“ komunita)

• participace
(zapojování veřejnosti)

• strategická práce
(indikátory, projekty, dokumenty)

Inovační systém BRÁNA



10 témat udržitelného rozvoje

dle mezinárodních Aalborských závazků 
udržitelných měst v Evropě

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



Cyklus zlepšení každý 1 rok

.. Plán zlepšování

.. Hodnotící zpráva

.. schvaluje: 
Rada města / Zastupitelstvo

Inovační systém BRÁNA



3 prvky vnější konektivity

.. síťová spolupráce v rámci asociace NSZM ČR

.. sdílení dobré praxe

.. propagace, medializace 
(online TV NSZM, weby, sociální sítě, tisk)

Inovační systém BRÁNA



Služby pro členy

Dobrá praxe



www.DobraPraxe.cz

>> 3.000 příkladů

http://www.dobrapraxe.cz/


www.DobraPraxe.cz/soutez

http://www.dobrapraxe.cz/soutez


>> Města přátelská
mladým lidem

www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

http://www.mestomladym.cz/


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

http://www.mestoseniorum.cz/


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

>> Města pro
aktivní životní styl

http://www.mestopohyb.cz/


Služby pro členy

Sociální sítě



INTERNÍ FB SKUPINY NSZM ČR - každodenní inspirace



Služby pro členy

Medializace



www.ZdravaMesta.cz/TV
Referenční Zdravá města

http://www.zdravamesta.cz/TV


Služby pro členy

Strategická práce



= INDIKÁTORY, BENCHMARK ÚZEMÍ =
Nástroje NSZM ČR pro města a kraje



= AKČNÍ PLÁNY, PROJEKTY =
Nástroje NSZM ČR pro města a kraje



= STRATEGIE, ŘÍZENÍ =
Nástroje NSZM ČR pro města a kraje



Setkávání měst

celostátní akce,
vzdělávání



ŠKOLY NSZM ČR – akreditované vzdělávání, 3x ročně



www.konference2022.zdravamesta.cz
[ ve spolupráci se Zdravým městem Brno a Masarykovou univerzitou ]

http://www.konference2022.zdravamesta.cz/


Národní síť Zdravých měst ČR

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

KONTAKT

Podpořeno finančními prostředky 
Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního 
programu Zaměstnanost.

http://www.zdravamesta.cz/

