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Zdravé město, obec, region

MEZINÁRODNÍ PROGRAM

Hlavní cíl: 
PODPORA ZDRAVÍ

a KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL



Místní Agenda 21

METODA ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Hlavní cíl: 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ÚZEMÍ 



Národní síť Zdravých
měst, obcí a regionů

SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE

K PŘENOSU DOBRÉ PRAXE 



Zdravá města, obce, regiony v ČR 

2016

129 členů NSZM (města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 57% obyvatel ČR



Kvalita a aktivita členů NSZM 
1994–2015 (dle Kritérií MA21)



Zdravé město
místní Agenda 21

 ODPOVĚDNÝ POLITIK

 KOORDINÁTOR NA ÚŘADĚ

 KOMISE PŘI RADĚ MĚSTA

 KRITÉRIA, každoroční zlepšení



KATEGORIE D.

Identifikace a náprava nesouladu:

Organizační nastavení pro zajištění zvyšování kvality veřejné spr.

KATEGORIE B.

Identifikace a náprava nesouladu:

Strategické řízení k udržitelnému rozvoji / zdraví

KATEGORIE A.

Identifikace a náprava nesouladu:

Místní stav a trendy udržitelného rozvoje / zdraví

KATEGORIE C.

Identifikace a náprava nesouladu:

Komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji / zdraví

„UDRŽITELNÉ ZDRAVÉ MĚSTO“

Místo pro zdravý a spokojený život obyvatel
= zajištění stabilních podmínek kvality života 

a zdraví v dlouhodobém horizontu



www.ZdravaMesta.cz

http://www.zdravamesta.cz/


www.ZdravaMesta.cz/facebook
www.ZdravaMesta.cz/video

http://www.zdravamesta.cz/facebook
http://www.zdravamesta.cz/video




TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava a mobilita 

5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost 

Hodnocení Zdravých měst, obcí a regionů



www.Udrzitelne-Mesto.cz

NOVÉ

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


Města přátelská
k mladým lidem

www.MestoMladym.cz
[ přehled příkladů dobré praxe ]

http://www.mestomladym.cz/


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
 ročně proběhne 

60 akcí
4500 účastníků

http://www.zdravamesta.cz/Forum




Zdravé město - místní Agenda 21
Procesy komunikace a řízení

„MÍSTNÍ AKCE“
projekty a aktivity
pro kvalitu života,

zdraví  
a k uplatňování 

udržitelného rozvoje

Komunitní základ
Místní partnerství

Komunitní plánování
[induktivní proces]

- dohoda veřejnosti, 
politiků a odborníků 
/otevřená diskuse/

Sledování
podmínek a vlivů
na kvalitu života

(udržitelný 
rozvoj)

Strategické plánování 
a řízení
[deduktivní proces]
/vyškolený tým/

Q

© NSZM ČR 

Politické 
zastřešení,

veřejná správa



místní Agenda 21 – metoda kvality
Postup zlepšování k udržitelnému rozvoji

Poptávka 
klientů:
kvalita 
života

Doporučení 
expertů:

udržitelný 
rozvoj

Zlepšování
místního
systému

Q

= Komunitní / 
participativní 

plánování  

= Audit 
udržitelného 

rozvoje 

= Kritéria
místní 

Agendy 21

Plán 
zlepšování

Dobrá praxe, inspirace
Síťová spolupráce

[Identifikované 
nesoulady

-- ke zlepšení] 





Národní síť Zdravých měst ČR

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

Děkujeme za pozornost.

KONTAKT


