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D1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PZM A MA21 

V prosinci roku 2004 Zastupitelstvo města Ústí nad Labem svým usnesením č. 340/04 schválilo 
vstup Statutárního města Ústí nad Labem do asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen 
NSZM ČR), která realizuje myšlenku projektu Zdravé město iniciovaného OSN – WHO 
prostřednictvím různých správních celků – měst, obcí, mikroregionů, krajů, městských částí.  

Zdravá města realizují místní Agendy 21(MA21). Místní Agenda 21 je mezinárodní program 
zavádění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce). Cílem MA21 je 
rozvoj procesů, které příznivě ovlivňují kvalitu života obyvatel města. Členové NSZM ČR se 
zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a 
aktivním zapojováním veřejnosti do diskuzí o současných záměrech i o místní či regionální 
budoucnosti. Postup k vizi „zdravého města“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení 
municipality či úřadu – neobejde se bez každodenní spolupráce s místními odbornými i 
nevládními partnery (odborné instituce, nevládní organizace, školy, firmy) i s nejširší veřejností. 
Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a 
příjemné město pro život na základě dohody s obyvateli. 

D2 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR 

V roce 1988 iniciovala OSN – WHO mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO HealthyCities 
Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu se 
zapojilo 1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve více než 30 evropských zemích. Zdravá města 
realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí 
(Aalborgská charta). Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České 
republice.  

V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst 
České republiky (NSZM ČR), která dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí, kraje i 
mikroregiony. NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve 
svém statutu systematicky podporovat praktickou realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a 
kvalita života v podmínkách měst, obcí a regionů. Ve Zdravých městech, obcích a regionech 
lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (strategické plánování 
s uplatněním principů udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojováním veřejnosti) i 
LEHAP (Místní akční plán zdraví a životního prostředí), a zejména celková „dobrá správa věcí 
veřejných“ (GoodGovernance). Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí 
úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá se prostor 
pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se 
promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na 
základě dohody s jeho obyvateli. Nástrojem k realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 
21 (PZM a MA21) ve Zdravých městech, obcích, regionech ČR je Metodika NSZM ČR, kterou 
již 18 let vytváří asociace NSZM ČR. Metodika vznikla a je rozvíjena ve spolupráci s řadou 
odborných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty členy Rady 
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vlády pro udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika získala titul 
„Světový projekt EXPO 2000“. V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30 národních sítí 
v Evropě certifikát kvality OSN-WHO, kterým WHO akredituje národní sítě vůči mezinárodním 
standardům. V roce 2003 získala NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životního prostředí. V 
roce 2006 postoupila do celosvětového finále ceny OSN za prosazování kvality ve veřejné 
správě (UN Public Service Awards) a získala Cenu Ministerstva vnitra za inovaci v územní 
veřejné správě za informační systém pro strategické řízení – DataPlán NSZM.  NSZM ČR je 
akreditovanou vzdělávací institucí (akreditace MV ČR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v NSZM ČR je přínosné v těchto směrech: 

 poskytování služeb pro zvýšení možností finanční podpory v rámci projektu 

 spolupráce s organizacemi, institucemi a odbornými partnery v ČR, se kterými se 
v rámci projektu NSZM ČR dlouhodobě spolupracuje 

 zajištění medializace prostřednictvím Zpravodaje NSZM ČR 

 mezinárodní propagace příkladů dobré praxe ze členských měst 
 zajištění metodické pomoci a facilitace, využití akreditovaných kurzů 

 zkvalitnění komunikace s občany i partnery města 
 síťová spolupráce, vzájemné konzultace Zdravých měst 

Obr. 13 Územní rozložení členů NSZM ČR 

Zdroj: Národní síť Zdravých měst ČR, 2019, upraveno 

Pozn: Členové NSZM ČR k 1. prosinci 2018: 131 členů, s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí s 5,39 miliony 
obyvatel (51 % populace ČR). Členy jsou kraje, mikroregiony, MAS, města obce a městské části. 
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D3 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PZM A MA21 ZA ROK 2019 

Zpráva bude doplněna v roce 2020 (po vyhodnocení všech aktivit za rok 2019), společně 
s informacemi o 15. kole Dotačního programu a dalších aktivitách. Do té doby je k dispozici 

zpráva za rok 2018 v předchozí verzi dokumentu.  

 

Následuje: Blok E – Fotopříloha a FactSheet. 
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