
 

 

„Pohyb, zdraví a sport ve 21. století“ 
 

Příklady dobré praxe ze Zdravých měst 
 

Praha, Poslanecká Sněmovna, 18. května 2012 
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Zdravá města,  obce, regiony v ČR  

2012 

106 členů NSZM (města, kraje, mikroregiony, malé obce) 
regionální vliv: na 2 250 obcí = 3,795 mil. obyvatel (37% populace ČR) 



 

1. podpora kvality života a zdraví 

    uplatňování udržitelného rozvoje 

2. strategické řízení (strategie)  

3. zapojování veřejnosti (komunikace)  
 

+   otevřené sdílení zkušeností 
 

 

„Zdravé město, obec, region“ 

 

„DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI SPRÁVNĚ“ 
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www.DobraPraxe.cz 
[180 příkladů z 56ti míst v ČR i zahraničí] 
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Vzdělávání a sdílení dobré praxe 
pro zástupce obcí 
 



 

 .. „mít v tom systém“ 
 

 

- strategické plánování a řízení 

- „strategický“ rozpočet 
- zapojování veřejnosti, komunitní plánování 

- sledování úspěšnosti (indikátory)  
 



MANAGEMENT 
řízení za pomoci 

místního systému 

Agenda 21 Zdraví 21 

 

Kritéria MA21 
(RVUR) 

 

Zdravotní plány 
(MZ) 

systém 
strategického  

řízení 

METODIKY  
pro vznik místního 

systému 

ZÁKLAD 
mezinárodní 
dokumenty 

(závazky ČR) 

REALIZACE 
efektivní činnost 

(výsledek systému)  

© NSZM ČR  

systematická 
podpora zdraví 

„MÍSTNÍ AKCE“ 
projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví 

v souladu s principy UR 

udržitelný rozvoj       zdraví       

zapojení veřejnosti 
= komunitní práce 
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Komunitní 
plánování  
- dohoda 

veřejnosti 
a odborníků 

[otevřená 
diskuse] 

Strategické 
expertní 
plánování  
a řízení 
[vyškolený 
tým] 
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1 

15 

4 

1-2 

Strategický rozpočet  
efektivní řešení (za využití DataPlánu) 

poptávka 
veřejnosti 

odborná  
analýza 

„politické“  
priority 

Roz

poče

t 



Fórum  
Zdravého města 

 

rok 2011:  
 

proběhlo 42 akcí 
3000 účastníků 

 

Plánování s veřejností [komunitní] 



 

„Mladé“ fórum  
Zdravého města 

(od 2011) 
 

Plánování s veřejností [komunitní] 
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Fakta v ČR … 

 

Sportoviště jsou … 

Finanční podpora (zatím) je … 

Poptávka veřejnosti je sledována … 

Osvěta je masivní … 
 

A stav stále není uspokojivý. 

 
Řešení? 

SPOLUPRÁCE ! 
 



 

 Jitka Boušková 
  

 Národní síť Zdravých měst ČR 
 

 E:  bouskova@nszm.cz 
 M:  606 755 373 
 W:   www.ZdravaMesta.cz 
 

Děkuji za pozornost. 

KONTAKT 


