
Projekt Zdravé město 

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikovaná ze strany Světové 

zdravotnické organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město 

WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti 

a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do Národní sítě Zdravých 

měst přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě. Zdravé město je komunitní 

projekt, který otevírá prostor pro aktivity v zájmu obyvatel. Členství v asociaci NSZM ČR je 

otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami (města, 

městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS - místní akční skupiny). 

Národní síť Zdravých měst ČR má 130 členů, s regionálním vlivem na 2160 měst a obcí, ve 

kterých žije 5,418 milionu obyvatel, tedy 52 % populace ČR (obr.1). V Jihomoravském kraji je 

13 členů NSZM (tabulka 1).  

 

Obr.1: Přehled členů Národní sítě Zdravých měst. 1 

Pravidla pro hodnocení členů2 (Liga NSZM), je oficiálním žebříčkem Zdravých měst, obcí 

a regionů, schválených Valnou hromadou NSZM, ve kterém jsou municipality hodnoceny 

podle své aktivity, kvality procesů veřejné správy a dosažených výsledků. Cílem členství 

                                                      
1 https://www.zdravamesta.cz/cz/koordinatori-zm-kontakty (24.5.2018) 
2 https://www.zdravamesta.cz/cz/liga-nszm-interni-pravidla-hodnoceni-postupu-clenu-nszm 
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v NSZM je zajišťování podmínek pro kvalitu života, zdraví a uplatňování udržitelného rozvoje. 

Hodnocení kvality členů NSZM je nastaveno podle mezinárodních kritérií. Vychází ze dvou 

mezinárodních programů, které tvoří základ Projektu Zdravé město WHO: Zdraví 21 (WHO) 

a Místní Agenda 21 (OSN).  

Na základě těchto mezinárodních programů je postup členů NSZM hodnocen ve dvou 

samostatných liniích: 

1. Systém podpory zdraví (Zdraví 21 – WHO) 

2. Místní Agenda 21 (Agenda 21 – OSN) 

Oběma liniím předchází úroveň „člen-začátečník“, která je míněna jako startovací období, na 

nějž by měly navázat další kroky uvedené ve vyšších úrovních Ligy NSZM.  

Obě linie jsou rovnocenné. Člen NSZM se samostatně rozhodne, kterou z nich hodlá naplňovat.  

NSZM však doporučuje Zdravým městům, obcím a regionům postup v rámci obou linií 

současně. 

Tabulka 1: Přehled členů NSZM v JmK.  

Člen NSZM členství od roku Liga NSZM 

MA 21 

2017 

Kraj Jihomoravský 2008 začátečník z 

Boskovice 1994 začátečník z 

Brno 1994 pokročilý - 

Břeclav 2011 pokročilý C 

Březina 2015 začátečník D 

Hodonín 1998 pokročilý   C* 

Letovice 2000 pokročilý C 

Rosice 2015 pokročilý D 

Šlapanice 2013 pokročilý D 

Znojmo 2013 pokročilý C 

Mikroregion Drahanská vrchovina 2006 pozorovatel z 

Mikroregion Letovicko 2006 pozorovatel - 

Svazek obcí Větrník 2011 pozorovatel z 

 

Zdravá města (ZM), obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj 

a kvalitu života, postupy pro zapojení veřejnosti a participaci, program Smart Cities, metody 

a postupy řízení kvality, akce pro zapojení mladé generace, aktivizaci seniorů a mnohé další. 

Výběr nástroje určují místní podmínky a aktivita člena, zejména na základě tzv. Auditu 
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udržitelného rozvoje3. NSZM ČR je k dispozici se svým know-how a experty, aby svým členům 

pomáhala k úspěšnému postupu.4 

KHS JmK se na aktivitách Zdravých měst podílí zejména v oblasti podpory zdraví. Je členem 

pracovní skupiny Zdravý JmK, členem Rady ZM Brna a členem komice ZM Rosice. Realizuje 

činnosti ve své působnosti, které mohou tvořit podklady při zpracování auditů udržitelného 

rozvoje, tvorbě zdravotního plánu, dalších strategických dokumentů, souvisejících 

s determinantami zdraví, a to zejména faktory prostředí a motivací jednotlivců ke zkvalitnění 

života formou zdravého životního stylu. 

 

 

V Brně dne 25. 5. 2018 

Mgr. Ivana Dvořáková, Zdravotní politika a podpora zdraví KHS JmK   

 

                                                      
3 https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2206884t 
4 https://www.zdravamesta.cz/cz/clenstvi-nszm 


