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HODNOTA ZDRAVÍ LIDÉ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ 
Primární cíl Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně 

vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva 

Dílčí cíl A Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na 
demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně 
opatření pro snížení počtu chronicky nemocných 

Priorita A1 Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči 

Opatření 
 

- A1.1 Aktivně rozvíjet spolupráci a koordinovat činnosti s ostatními poskytovateli 
zdravotnických služeb na území města Brna tak, aby byly dynamicky zajištěny 
dostatečné personální i lůžkové kapacity v oblastech, kde je/bude identifikován jejich 
deficit.  

- A1.2 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení 
spokojenosti pacientů s péčí  

- A1.3 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zvýšení kvality 
zdravotní péče  

- A1.4 Podporovat zdravotnická zařízení v zavádění změn vedoucích ke zlepšení 
pracovních podmínek zdravotnických pracovníků  

- A1.5 Sledovat zpětnou vazbu u různých cílových skupin (spokojenost pacientů s 
kvalitou poskytovaných služeb, zpětná vazba od zdravotnických pracovníků a vedení 
nemocnic, sledování vybraných skupin obyvatel a jejich spokojenosti - extrémně 
zranitelné skupiny pacientů, zejména s chronickými nemocemi a hendikepujícími 
poúrazovými stavy).  

- A1.6 Zpracovávat a pravidelně aktualizovat kohortové studie zdravotního stavu 
populace Brna.  

 - A1.7 Zajistit mezioborovou spolupráci v oblasti podpory zdraví (podpora zdraví 
z hlediska zdravotnictví, mobility a dopravy, bezpečnosti, sociální problematiky atd.) 

Priorita A2 Integrovat údaje o životním prostředí s údaji o zdraví obyvatel 

Opatření 
 

- A2.1  Identifikovat rizikové faktory vybraných chorob a vytvořit strategii pro 
eliminaci/redukci významnosti těchto faktorů 

- A2.2 Zajistit systematické monitorování vybraných ukazatelů zdravotního stavu 
obyvatel a jejich komunikace směrem k obyvatelstvu 

Dílčí cíl B Posílit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a 
zdravotních údajů 

Priorita B1 Podpořit rodinu ve všech jejích vývojových fázích od přípravy na založení rodiny, 
přes podporu porodnosti, mezigeneračního soužití až k péči o seniory.   

Opatření - B1.1  Poskytovat sociální podporu rodinám s dětmi, zařadit problematiku podpory 
porodnosti i zdravého stárnutí do stávajících strategií. 

- B1.2 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zabývajících se problematikou 
mladých rodin i stárnoucí populace.  

- B1.3 Zvyšovat dostupnost (místní a finanční) zařízení péče o děti a zvyšovat jejich 
kvalitu.  

- B1.4 Komunikovat s mezinárodními platformami v této oblasti  
- B1.5 Identifikovat chybějících služby (např. nedostatek předškolních zařízení – 

komunitní školky apod.)  
- B1.6  Podporovat dobrovolnictví, vícegenerační soudržnost s důrazem na podporu 

rodiny 

Dílčí cíl C Podpořit rodiny / komunity napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu 
v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče 

Priorita C1 Zajistit dostatečnou kapacitu sociální a zdravotní péče v systému péče o stárnoucí 
populaci (včetně paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné) a podporovat zdravého 
stárnutí a dožití v domácím prostředí  
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Opatření - C1.1 Identifikovat chybějící zdravotně-sociální služby, identifikovat skupiny obyvatel, 
které tyto služby potřebují a pro které v současnosti nejsou dostupné, zpřístupnit 
služby těmto skupinám obyvatel.  

- C1.2 Vytvořit či navýšit počet lůžek v zařízeních krátkodobé/emergentní respitní péče, 
zřizovat krizová lůžka v rámci respitní péče pro všechny typy postižení/chorob.  

- C1.3  Zprovoznit Integrovaný informační portál pro vybrané diagnózy (jak řešit životní 
situaci, na co existuje nárok, jaké služby jsou k dispozici a kdo je poskytuje – 
„rozcestník“). 

- C1.4 Podporovat pečující osoby –vyhledávat osoby v riziku, zaměřovat se 
prostřednictvím konkrétních programů na prevenci vyhoření pečujících osob a 
zvládání tohoto stavu, pokud již nastal.  

Dílčí cíl D Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i 
preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba 
srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy 
plodnosti, zubní zdraví atd.) 

Priorita D1 Vytvořit ucelený systém popularizačních/preventivních programů zaměřených na 
častá onemocnění a úrazy  

Opatření - D1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na prevenci či léčbu 
častých onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní 
mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, zubní zdraví atd.)  

Dílčí cíl E Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu 
(rekreačního a sportovního vyžití) 

Priorita E1 Vytvořit ucelený systém nutričních/pohybových programů.  

Opatření - E1.1 Zapojovat obyvatelstvo do programů a projektů zaměřených na správné 
stravování a dostatečnou pohybovou aktivitu. Rozlišovat v tomto směru různé cílové 
skupiny obyvatel (děti, adolescenti, populace středního věku, senioři, specifické 
skupiny pacientů s častými chorobami, různé sociální skupiny).  

- E1.2 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na podporu rekreačního 
sportování ve všech věkových skupinách obyvatel.  

- E1.3 Zapojovat obyvatelstvo do projektů zaměřených na prevenci negativních jevů – 
kouření, alkoholismus, abusus návykových látek. 

Dílčí cíl F Posílit vlastní odpovědnost za život a zdraví napříč všemi skupinami obyvatel 

Priorita F1 Posílit schopnost a ochotu občanů pečovat o své zdraví  

Opatření - F1.1 Zapojovat obyvatelstvo do edukačních programů s cílem zvýšit chápání vlastní 
odpovědnosti za zdraví a rozpoznávat rizikové faktory častých chorob napříč všemi 
skupinami obyvatel. 

- F1.2 Sledovat indikátory subjektivního zdraví  

Dílčí cíl G Využívat moderní technologie a postupy 

Priorita G1 Integrovat nové technologické postupy do sledování zdraví obyvatel  

Opatření - G1.1 Vybudovat fungující zařízení využívající nejnovější postupy ke sledování 
zdravotního stavu rizikových skupin obyvatel (např. telemedicína) 

Dílčí cíl H  Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče 

Priorita H1 Podporovat centra integrující zdravotní a sociální služby  

Opatření - H1.1 Navýšit počet zdravotně-sociálních lůžek v pobytových sociálních službách, 
navýšit počet těchto lůžek v místě bydliště jedince, aby nedocházelo k přesunům 
mimo známé prostředí.  

- H1.2 Posílit mobilní sociálně-zdravotní služby. 
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HODNOTA SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ MĚSTO 

Primární cíl Posílit soudržnost mezi obyvateli města  

Dílčí cíl A Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro všechny skupiny obyvatel 
potřebující sociální péči a sociální pomoc 

Priorita  A1 Rozvíjet síť sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a zajistit její 
udržitelné financování  

Opatření  
 
 

- A1.1 Rozvíjet kapacity pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory/seniorky 
a skupiny osob s různými typy zdravotního postižení, včetně osob ohrožených 
sociálním vyloučením dle potřeb zjištěných v rámci procesu KPSS  

- A1.2 Rozvíjet terénních a ambulantních služby umožňujících setrvání v 
přirozeném prostředí 

- A1.3 Podporovat pečující osoby 

- A1.4 Zajistit odpovídající organizační strukturu procesu plánování sociálních 
služeb a pravidelnou aktualizaci komunitních plánů sociálních služeb 

- A1.5 Spolupracovat s Jihomoravským krajem při budování udržitelné, potřebné a 
efektivní sítě kvalitních sociálních služeb a jejího financování 

Priorita  A2 Spolupracovat s akademickými institucemi v sociální oblasti  

Opatření 
 
 

- A2.1 Monitorovat sociální situaci obyvatelstva v městě Brně v oblasti práce a 
zaměstnání, materiální a finanční situace, bydlení, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání 
(se zřetelem na monitoring situace osob dlouhodobě závislých na poskytování 
sociálních služeb a osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením) 

- A2.2 Prohlubovat spolupráci s výzkumným prostředím (výzkumy obtížené životní 
situace uživatelů služeb, kvality služeb, gentrifikace a její dopady na ohrožené 
skupiny obyvatelstva apod.) 

Dílčí cíl B Kontinuálně podporovat koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně 
vyloučených lokalit 

Priorita B1 Zajistit proces Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

Opatření  
 
 

- B1.1 Vyhodnocovat realizované projekty a nastavovat nové programy s využitím 
získaných poznatků  

- B1.2 Aktualizovat Strategický plán sociálního začleňování 

- B1.3 Propojovat trendy v oblasti bydlení s opatřeními pro desegregaci 

- B1.4 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré 
praxe 

Priorita B2 Rozvíjet preventivní programy  
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Opatření - B2.1 Včasně řešit dluhy a zajišťovat prevenci vystěhování, terénní práci v sociálně 
ohrožených rodinách, zavádět inovativní metody sociální práce dle zjištěných 
potřeb. 

- B2.2 Zajišťovat prevenci kriminality a různých druhů závislostí a pravidelně 
aktualizovat strategické dokumenty v této oblasti 

- B2.3 Řešit rizika nepřipravenosti města na dopady přijatých či připravovaných 
legislativních změn (např. Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o hmotné nouzi, 
Zákon o soc. podnikání a o soc. bydlení atd.). 

Dílčí cíl  C Systematicky podporovat sociální inovace 

Priorita C1 Podporovat alternativní řešení klasických sociálních služeb  

Opatření  
 

- C1.1 Rozvíjet alternativní formy sociálního bydlení (sdílené bydlení apod.) 

- C1.2 Podporovat služby a aktivity efektivně doplňující a navazující na standardní 
sociální služby 

Priorita  C2 Rozvíjet a využívat moderní ICT a asistivní technologie  

Opatření - C2.1 Prohloubit spolupráci s universitami 

- C2.2 Zmapovat využití a podporu dalšího zavádění ICT a asistivních technologií do 
praxe 

Priorita  C3 Podporovat sociální podnikání a společensky odpovědné zaměstnávání 

Opatření 
 
 
 
 

- C3.1 Propojovat místní iniciativy sociálních partnerů a dalších organizací (SMB, 
NNO, ÚP, JMK, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a další)  

- C3.2 Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání 

- C3.3 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (Eurocities apod.) a přenos příkladů dobré 
praxe 

- C3.4 Podporovat znevýhodněné cílové skupiny formou propojení místních aktérů 
(komplexní programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání, podpora sociálně 
zodpovědného zaměstnávání) 

- C3.5 Podporovat a využívat tzv. age management a nástroje snižující diskriminaci 
zaměstnanců jako nástroj společensky odpovědného zaměstnávání  

Dílčí cíl D Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, 
zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám) 

Priorita  D1 Aktivně a vhodně informovat veřejnost  

Opatření  - D1.1 Pozitivně medializovat téma různorodosti a rovnosti, stimulovat spolupráci, 
zveřejňovat příklady dobré praxe, volit správné argumenty, zajistit dostupnost 
objektivních informací.   

Priorita D2 Zahrnout perspektivu rovnosti do městské politiky – dotační řízení, 
rozpočtování, územní plánování a další  
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Opatření  
 
 
 
 

- D2.1 Zohledňovat využitelnost grantů pro ženy a muže (např. u sportu, kultury a 
vzdělávání) 

- D2.2 Využít nástroje age mainstreamingu, gender mainstreamingu a age 
managementu v různorodých a relevantních agendách města (audity, genderové 
rozpočtování a další)  

- D2.3 Zapojit město do mezinárodních sítí a aktivit na podporu tématu rovnosti 
- D2.4 Zavádět nové nástroje na podporu rovnosti u zaměstnanců a zaměstnankyň 

MMB a MČ a příspěvkových organizací (klouzavá pracovní doba, práce z domu, 
sdílená pracovní místa a další) 

- D2.5 Podporovat projekty podporujících rovnost na úrovni dotací, poskytnutí 
záštity atd. 

Priorita  D3 Zapojit město do aktivit, které podporují různorodost a vymezují se proti 
nenávisti a diskriminaci  

Opatření  
 
 

- D3.1 Poskytovat záštity akcím proti nenávisti 

- D3.2 Podporovat projekty zaměřené na různorodost, vzájemný respekt a 
solidaritu 

- D3.3 Aktivní plán projektů proti nenávisti na ZŠ a SŠ 

- D3.4 Spolupracovat s NNO, podporovat jejich činnost a vhodně o tom informovat 
veřejnost 

- D3.5 Akcentovat ve veřejných výstupech Brna (tiskové zprávy, web, sociální sítě) 
spolupráci s konkrétními NNO 

Priorita D4 Zapojovat obyvatele do plánování všech strategických dokumentů (územní 
plán, strategické plány a další)  

Opatření  
 
 

- D4.1 Využívat při sestavování strategických dokumentů metody participace s 
ohledem na různé cílové skupiny, jejich komunikační možnosti a případné 
znevýhodnění 

Dílčí cíl  E Zvýšit míru solidárnosti obyvatel a společenské odpovědnosti firem (dobrovolná 
výpomoc, dárcovství...) 

Priorita  E1 Podporovat dobrovolnictví a dobrovolnou výpomoc  

Opatření  
 

- E1.1 Podporovat subjekty pracující s dobrovolníky/dobrovolnicemi (NNO, 
dobrovolnická centra, církve) 

- E1.2 Zajišťovat osvětovou činnost (různé kampaně) a podporovat inovativní 
projekty (sousedská výpomoc, časová banka apod.) 

- E1.3 Podporovat vzdělávací činnost (programy ve školách a v NNO “Pomáhat je 
normální”, vzdělávací programy pro dospělé) 

Priorita E2 Podporovat dárcovství a společenskou výpomoc firem  

Opatření - E2.1 Podporovat dárcovství firem (prestižní ocenění firem na městské úrovni, 
propagace, spolupráce s profesními sdruženími firem) 

- E2.2 Podporovat dárcovství soukromých donátorů (vzdělávání, výchova od 
útlého věku “Dávat je normální“) 

 - E2.3 Podporovat nefinanční dárcovství firem – „know-how“, 
pracovníci/pracovnice atd. 

 - E2.4 Podporovat fundraising v NNO 

Priorita E3 Podporovat vznik, fungování a udržování komunit  

Opatření 
 
 

- E3.1 Podporovat existující komunity v jejich činnosti (transparentní mechanismy 
pro: poskytnutí prostor, propagaci, získávání financí a další) 

- E3.2 Podporovat vznik nových komunit 
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 - E3.3 Posílit spolupráci se stávajícími lokálními centry a celoměstskými institucemi 

- E3.4 Zlepšit vybavenost veřejného prostoru s ohledem na využitelnost pro místní 
komunity (parky, sportoviště, veřejné grily, dětská hřiště a další) 

 

 

 
  



PLÁN – SLUŽBY 

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET 

 

PRACOVNÍ VERZE PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

 
8 

 

HODNOTA KULTURNÍ MĚSTO 
Primární cíl Osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé, která aktivně pracuje 

s kulturním dědictvím Brna i experimentem 

Dílčí cíl A Špičková kulturní a kreativní scéna postavená na setkávání tradice a 
experimentu 

Priorita  A1 Podporovat špičkovost, diverzitu a rozvoj brněnské kultury  

Opatření - A1.1 Zajistit kvalitativní i kvantitativní rozvoj jednotlivých kulturních a kreativních 
odvětví 

- A1.2 Podněcovat rozvoj experimentální, progresivní a originální tvorby, nových 
formátů a médií 

- A1.3 Podporovat export brněnských děl a prezentaci tvůrců v zahraničí 

- A1.4 Podporovat tvorbu mladých a začínajících tvůrců 

- A1.5 Podporovat zachování a rozvoj kulturního dědictví a kulturní identity Brna 

- A1.6 Rozvíjet aktivity podporující podnikatelské subjekty a rozvoj podnikání v 
KKO 

Priorita  A2 Podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského rozvoje  

Opatření - A2.1 Začlenit kulturu do všech relevantních rozvojových a strategických 
dokumentů města 

- A2.2 Oživit veřejná prostranství uměleckými díly 

- A2.3 Cíleně využívat potenciálu kulturních aktérů a kreativců pro řešení 
problémů města 

- A2.4 Získat tituly Kreativní město hudby UNESCO a Evropské hlavní město 
kultury, případně další vhodné tituly 

Priorita  A3 Zajistit systematickou a odbornou kulturní politiku  

Opatření - A3.1 Zajistit pravidelnou vnější oponenturu kulturní politiky pomocí 
demokratické participativní platformy na jedné straně a pomocí úzkého, vysoce 
odborného poradního orgánu na straně druhé 

- A3.2 Zefektivnit management kulturní politiky na úrovni MMB 

- A3.3 Nastavit systém pravidelného sběru kvalitativních a kvantitativních dat 
týkajících se KKO a nastavit systém promítání závěrů do kulturní politiky města 

Priorita A4 Zajistit efektivní a transparentní financování kultury  

Opatření - A4.1 Na kulturu věnovat každoročně minimálně 9 % městského rozpočtu a z této 
částky vyčlenit minimálně 10 % pro nezřizovanou scénu 

- A4.2 Transformovat síť příspěvkových organizací v oblasti kultury a zefektivnit 
jejich hospodaření při zachování či zvýšení umělecké kvality 

- A4.3 Zřídit městskou kulturní nadaci/fond pro transparentní rozdělování dotací, 
odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky 
města 

- A4.4 Posílit a zefektivnit systém dotací pro nezřizovanou scénu 

Priorita A5 Zajistit dostatek vyhovujících prostor pro tvorbu a prezentaci  

Opatření - A5.1 Zabezpečit co nejširší saturaci potřeb týkajících se prostorů pro tvorbu a 
prezentaci KKO 

- A5.2 Dokončit započaté projekty saturující potřeby prostor pro tvorbu a 
prezentaci 

Dílčí cíl B Zajistit excelentní vzdělávání pro kulturu, kreativní sektor a jejich publikum 

Priorita B1 Zajistit kvalitu a rozvoj vzdělávání pro KKO  

Opatření - B1.1 Monitorovat a posilovat kapacity vzdělávání na základních a středních 
uměleckých školách dle zjištěných potřeb 

- B1.2 Podporovat rozvoj nových oborů napříč všemi stupni vzdělávání 

- B1.3 Podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti KKO 

https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
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- B1.4 Vytvořit systém podpory/koordinace stáží studentů a čerstvých absolventů 
kulturních a kreativních oborů v brněnských kulturních organizacích 

- B1.5 Podporovat celoživotní a další vzdělávání pro KKO 

Priorita B2 Podporovat MŠ, ZŠ, SŠ ve vzdělávání v kultuře  

Opatření - B2.1 Podporovat začleňování kultury, kreativních odvětví, kulturního dědictví 
města Brna a kreativního myšlení (ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími 
organizacemi) do výuky MŠ a ZŠ a volnočasových aktivit při MŠ/ZŠ 

- B2.2 Podporovat mateřské, základní a střední školy v návštěvách kulturních 
organizací v Brně 

- B2.3 Podporovat pedagogy v dalším vzdělávání v kultuře 

- B2.4  Zvyšovat příležitosti pro vystupování a spolupráci žáků ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ s 
profesionály z řad KKO 

Dílčí cíl C Zajistit spolupracující a propojenou kulturní a kreativní scénau 

Priorita C1 Zajistit spolupráci a propojování uvnitř brněnské kulturní a kreativní scény  

Opatření - C1.1 Učinit z Brněnského kulturního parlamentu platformu pro spolupráci a 
řešení společných problémů KKO a vytvořit jeho funkční napojení na Městský 
ekosystém 

- C1.2 Vytvořit platformu pro vzájemnou komunikaci institucí a zaměstnavatelů v 
KKO, škol, resp. studentů a města 

- C1.3 Podporovat spolupráci mezi subjekty navzájem 

Priorita C2 Zajistit spolupráci a propojování brněnských KKO se zahraničím  

Opatření - C2.1 Vytvořit systém podpory mezinárodní spolupráce 

Priorita C3 Zajistit spolupráci města se subjekty v ČR i v zahraničí  

Opatření - C3.1 Obsahově posílit a systematizovat spolupráci s partnerskými městy v oblasti 
KKO 

- C3.2 Aktivně se zapojovat do mezinárodních sítí zaměřených na kulturu a 
kulturní politiku a KKO 

- C3.3 Spolupracovat se subjekty v ČR 

- C3.4 Spolupracovat s ostatními městy v ČR aktivně přistupujícími ke kulturní 
politice 

- C3.5 Pravidelně organizovat odbornou konferenci (či jinou akci) na aktuální téma 
kultury, kulturní politiky apod. 

Dílčí cíl D Podpořit renomé brněnské kultury a kreativních odvětví a renomé Brna jako 
kulturní a kreativní lokace 

Priorita D1 Oboustranně efektivně propojit marketing KKO a marketing města  

Opatření - D1.1 Vytvořit systém spolupráce a koordinace mezi dotčenými organizačními 
složkami MMB a mezi MMB a JMK 

- D1.2 Definovat systém identifikace marketingově využitelných akcí, subjektů a 
počinů a definovat obsahovou rovinu marketingu kultury 

Priorita D2 Prezentovat brněnské KKO v rámci Brna, státu i zahraničí (reklama a média)  

Opatření - D2.1 Cíleně podporovat recenze brněnské kultury v domácích i zahraničních 
médiích, masových i odborných 

- D2.2 Zvyšovat prezentaci brněnské kultury v Brně, ČR i zahraničí 

- D2.3 Vytvořit atraktivní značku jako marketingový nástroj/kampaň k prezentaci 
kultury mimo město a identifikaci kulturních aktérů s Brnem 

Priorita D3 Zajistit přehlednost a dostupnost informací o kulturním dění ve městě  

Opatření - D3.1 Vytvořit nebo iniciovat vytvoření jednotné online platformy s kompletní 
nabídkou kulturních akcí, ideálně s možností nakupovat vstupenky - vše na 
jednom místě (vč. plné anglické verze) 

- D3.2 Vytvořit kolizní kalendář pro vnitřní potřeby KKO a města 

Dílčí cíl E Zajistit kulturu vyžadovanou, dostupnou a tmelící 

https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
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Priorita E1 Zvyšovat zapojení publika s důrazem na náročné žánry  

Opatření - E1.1 Podporovat programy pro práci s publikem 

Priorita E2 Zajistit rovnoměrnost kulturní nabídky v prostoru a čase  

Opatření - E2.1 Cíleně podporovat a iniciovat organizaci kulturních akcí v méně 
exponovaných měsících 

- E2.2 Podporovat prostorovou dostupnost kulturní nabídky skrze komunitní 
kulturní rozvoj a sousedskou spolupráci 

Priorita E3 Zajistit bezbariérovost brněnské kultury  

Opatření - E3.1 Podporovat dostupnost kultury pro brněnské obyvatele ohrožené sociálním 
vyloučením  

- E3.2 Podporovat dostupnost kultury pro anglicky mluvící 

- E3.3 Podporovat dostupnost kultury specifickým skupinám obyvatel Brna 

Priorita E.4 Podporovat kulturu jako nástroj sociální soudržnosti  

Opatření - E4.1 Podporovat mezikulturní dialog skrze kulturní akce 

- E4.2 Podporovat soudržnost skrze posilování brněnské identity 

 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1RhmCATP4a9wDrpcUsjQz8Q1doVNNMlrX8gdqiSE3aG0/edit
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HODNOTA SPORTOVNÍ MĚSTO 
Primární cíl Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně 

Dílčí cíl A Podpořit rekreační sport pro všechny generace 

Priorita A1 Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro rekreační sporty rovnoměrně ve 
všech městských částech  

Opatření 
 

- A1.1 Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál 
na území města Brna. 

- A1.2 Dobudovat areál Brněnské přehrady do podoby jedinečného centra 
rekreačních sportů (individuální rekreace) přístupné všem občanům města Brna 

Priorita A2 Podporovat základní školy při zpřístupnění jejich sportovišť, zejména 
venkovních hřišť  

Opatření - A2.1 Zefektivnit spolupráci a komunikaci s řediteli škol a jejich zřizovateli, s cílem 
zajistit větší využití hřišť při školských zařízeních. 

Priorita A3 V rámci aktivit rekreačního sportu posilovat motivaci dětí a mládeže ke sportu 
a tím podporovat zvyšování jejich pohybové gramotnosti  

Opatření - A3.1 Pokračovat v realizaci projektu města Brna “Sportovci do škol“ na podporu 
zvyšování pohybové gramotnosti dětí, ve spolupráci s Fakultou sportovních studií 
MU formou zapojení jejích studentů do tohoto projektu. 

Priorita A4 Podporovat sportovní aktivity handicapovaných občanů  

Opatření - A4.1 Budovat vhodnou sportovní infrastruktury pro handicapované občany. 

Dílčí cíl B Podpořit výkonnostní sport.  
Jedná se o převážně amatérskou úroveň sportu, zejména na úrovni dětských 
přípravek a mládeže. 

Priorita B1 Podporovat zvyšování počtu trenérů a cvičitelů formou specificky zaměřených 
dotačních programů na dosažení a udržení úrovně odměn odpovídajících jejich 
odbornosti, z prostředků města (kraje, MŠMT)  

Opatření 
 

- B1.1 Prohloubit spolupráci města s Fakultou sportovních studií MU, s cílem 
zajistit potřebný počet trenérů, cvičitelů a manažerů, kterých je momentálně na 
trhu práce nedostatek. 

- B1.2 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných 
zdrojů v oblasti výkonnostního sportu se zaměřením na trenérskou činnost 
zejména mládežnickou. 

Priorita B2 Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro výkonnostní sport rovnoměrně ve 
všech městských částech  

Opatření 
 

- B2.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly 
zaměřené na zkvalitnění sportovního prostředí. 

- B2.2 Podporovat sportovní kluby při řešení majetkových vztahů, které omezují 
efektivní provozování sportovišť. 

Priorita B3 Zvyšovat kvalifikaci organizačních pracovníků působících ve sportovních 
organizacích v oblasti výkonnostního sportu  

Opatření - B3.1 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací 
programy pro management sportovních klubů se zaměřením na zvyšování jejich 
schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a 
využívat grantové systémy všech stupňů státní správy. 

Priorita B4 Podporovat činnost sportovních klubů, které sdružují handicapované  sportovce  

Opatření - B4.1 Zvyšovat finanční prostředky z úrovně města (kraje, MŠMT) na dotační tituly 
zaměřené na sport handicapovaných. 

Dílčí cíl C Podpořit vrcholový sport  
Jedná se o úroveň profesionální a poloprofesionální, která vyžaduje kvalitnější 
sportovní infrastrukturu. 
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Priorita C1 Cíleně rozšiřovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport  

Opatření 
 
 

- C1.1 Nově budovat infrastrukturu potřebnou pro oblast vrcholového sportu          
a udržovat stávající. 

- C1.2 Spolupracovat s ostatními vysokými školami se sídlem na území města Brna, 
které poskytují svoje sportovní areály pro přípravu a realizaci sportovních aktivit 
na vrcholové úrovni. Jedná se především o Vysoké učení technické v Brně a 
Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. 

- C1.3 V městě Brně podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center: např. pro 
dráhovou cyklistiku a plavání. 

Priorita C2 Udržet a rozvíjet stávající strukturu sportovních odvětví vrcholového sportu a 
vybraná sportovní odvětví posunout trvale na evropskou, světovou a olympijskou 
úroveň  

Opatření 
 

- C2.1 Zvyšovat finančních prostředků z veřejných zdrojů. Průběžně aktualizovat 
systém finanční podpory jednotlivých sportovních odvětví podle jejich 
momentální úrovně prezentace města Brna na národní, mezinárodní, světové a 
olympijské úrovni. 

- C2.2 Rozvíjet následující již existující nástroje pro podporu talentové mládeže k 
výkonu vrcholového sportu: 

o Využitím programů MMB pro podporu talentové mládeže 
o Finanční, personální a mediální podpora Brněnského centra 

sportovních nadějí 
o Zintenzivnění a zkvalitňování rozvoje speciálně zaměřené výuky 

tělesné výchovy a sportu na základních školách, které k tomu mají 
technické a personální předpoklady. 

- C2.3 Podpořit zřízení alespoň dvou olympijských center ve městě Brně: např. pro 
dráhovou cyklistiku a plavání 

Priorita C3 Zvyšovat povědomí managementu sportovních organizací o podmínkách k 
dosažení většího podílu samofinancování svých organizací  

Opatření 
 

- C3.1 Programově spolupracovat s Fakultou sportovních studií MU při výchově 
vzdělaných trenérů, manažerů, učitelů a fyzioterapeutů s cílem jejich uplatnění v 
aktivitách vrcholového sportu. 

- C3.2 Ve spolupráci s FSpS MU, JmK, MŠMT připravovat a realizovat vzdělávací 
programy pro management sportovních klubů se zaměření na zvyšování jejich 
schopnosti samofinancování činnosti organizací a schopnosti podávat žádosti a 
využívat grantové systémy všech stupňů státní správy. 

Priorita C4 Podporovat významné mezinárodní sportovní akce konané na území města 
Brna  

Opatření 
 

- C4.1 Zintenzivnit komunikaci a spolupráce brněnských manažerů sportovních 
klubů se zástupci sportovních svazů za účelem získání konání významných 
mezinárodních juniorských i seniorských sportovních akcí na území města Brna. 

- C4.2 Pokračovat systémově ve spolupráci subjektů: manažeři sportovních klubů, 
sportovní svazy, statutární město Brno, Jihomoravský kraj a MŠMT ČR (např. 
pořádání Velké ceny Brna – Grand Prix Brno a ostatních významných sportovních 
akcí). 

- C4.3 Zachovat nejméně současný stavu a úrovně finanční podpory z veřejných 
zdrojů na podporu konání významných mezinárodních sportovních akcí na území 
města Brna. 

 


