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Zavřete na chvíli oči... A představte si, 
že jste v Brně – ale o třicet let později. 

Píše se rok 2050. Vaše děti dospěly. 
Vy máte pár vrásek navíc. A Brno... 
... jaké vlastně bude Brno? 

Jaké město chceme předat svým 
dětem a dětem našich dětí? 



Spolu s experty  
a i na základě  
vašich připomínek  
jsme vytvořili vizi  
města Brna.

brno2050.cz

2018

2050

Od jara 2017 Brno postupně připravovalo novou Vizi a strategii 

#brno2050, kterou schválili brněnští zastupitelé v prosinci roku 2017.

Jak dál?  
Schválením vize jsme v závěru první třetiny prací na strategii. Do jara 2018  
se pracuje na hlubším detailu, tzv. Programové části – co konkrétně je v Brně 
potřeba realizovat, a to v příštích 10 letech. Od května 2018 začneme chystat 
Akční plán, který popíše konkrétní projekty a aktivity pro nejbližší tři roky.

Kdo?  
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci  
a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, 
neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy 
a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský 
ekosystém. Do tvorby se zapojila i brněnská veřejnost.

S kým?  
Nad plány pro dalších 10 let se budeme potkávat a diskutovat se starosty 
městských částí a řadou dalších odborníků, kteří nám pomáhali připravit  
už dlouhodobou vizi města Brna. Budeme se ptát i vás v průběhu série  
setkání s širokou veřejností. Těšit se můžete na panelové diskuse na vybraná 
témata a řadu dalších aktivit, do kterých se budete moci zapojit.



Co kdyby bylo Brno
láskou na celý život?
A co kdyby bylo láskou  
i na několik příštích generací?

Vize města Brna v roce 2050 je dokumentem,  
který z Brna může udělat středoevropskou perlu:  
atraktivní město, které je mezinárodně obdivováno  
za svou rozmanitost, otevřenost, kvalitu života,  
efektivní soběstačnost i chytrou moderní správu. 

Ale podaří se to jen tehdy, když každý zdejší člověk,  
firma i instituce bude rozumět všem krokům,  
které Brno na této cestě dělá už dnes. 

Proto potřebujeme jasnou vizi, na které se všichni nejen 
shodnou, ale mohou ji také aktivně ovlivňovat a budovat.

Chceme město, které je na sebe hrdé – a které nikoho  
nestaví na druhou kolej. Město pro příští generace.  
Lepší město pro naše děti.

Město za poslední deset patnáct let neuvěřitelně 
rozkvetlo. Má obrovský potenciál. 

V něčem ho naplňuje už dnes, 
v dalších oblastech ho brzdila 
neexistence dlouhodobé 
strategické koncepce.



Brno je synonymem pro atraktivní 
město, ve kterém se dobře žije. 
Má svou unikátní identitu, 
na kterou je hrdé. Dokáže být 
vtipné, kultivované i vážné. 
Svým stávajícím i novým 
obyvatelům dává skvělé 
profesní příležitosti – 
i bohatý prostor pro osobní 
a společenský život. 

Sebevědomé 
& Atraktivní

Mezinárodní 
& Vzdělané
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& Vzdělané
Brno má pověst špičkového 
univerzitního a vědecko-
výzkumného centra střední 
Evropy. Jako magnet přitahuje 
excelentní mozky a talenty 
z celého světa. Plody výzkumu 
a inovací sklízí zdejší fi rmy 
a lidé. Město prosperuje 
a chytře těží z nových 
technických řešení.
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Brno staví na jedinečném 
propojení přírodní a městské 
krajiny. Řeky a jejich okolí tvoří 
zelenou páteř města. Za každým 
druhým rohem najdete park. 
Ulice a budovy jsou snadno 
prostupné pro všechny. 
Ve městě se dá pohodlně žít 
a pohybovat se i bez auta. 

Brno tvoří všichni lidé bez 
rozdílu. Je městem otevřeným, 
tolerantním a respektujícím. 
Podporuje vlastní kulturní 
i kreativní scénu – a nově 
příchozí vítá svou vyhlášenou 
pohostinností. V takové 
atmosféře není divu, 
že si Brňané umějí svůj 
život i naplno užít.

Živé & 
Otevřené

Přírodní 
& Zdravé
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Brno je dobře propojené 
s okolními metropolemi 
i s blízkými městy a vesnicemi 
v kraji. Systém správy města 
je jednoduchý, srozumitelný 
a vstřícný ke všem. Díky tomu 
se obyvatelé pravidelně a aktivně 
zapojují do veřejné debaty 
o dlouhodobém rozvoji města.

Brno s rozumem a šetrně 
využívá své přírodní zdroje 
a je energeticky nezávislé. 
Město investovalo do systémů, 
které jsou ohleduplné k životnímu 
prostředí – a zároveň efektivní 
a odolné. Ekologická řešení 
se stala přirozenou součástí 
uvažování všech lidí. 
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      Schváleno.
Jdeme tvořit budoucnost.
Zastupitelstvo města Brna 12. 12. 2017 
schválilo Vizi a strategii #brno2050. 
Teď už připravujeme konkrétní kroky, 
aby se plány přenesly z papírů do ulic města.

Brno je v roce 2050 středoevropským centrem 
špičkové vědy, výzkumu a inovací, znalostní 
ekonomiky, architektury, kultury a sportu.

Je bezpečným domovem pro životy půl milionu 
obyvatel, kterým umí nabídnout bydlení, práci, 
prostor pro podnikání, zábavu i volný čas. 

Brno je příjemné čisté město bez bariér. 
Citlivě využívá přírodní zdroje pro svůj rozvoj. 
A dává všem možnost podílet se na jeho správě.

Město dýchá pro své obyvatele, kteří jsou 
na toto místo právem hrdí.

I proto chtějí Brno předat dalším generacím 
v ještě lepším stavu.

Strategická vize města



V Brně je radost žít, studovat, pracovat, bydlet, 

vychovávat děti, odpočívat, bavit se – nebo sem 

přijet jen jako turista. Brno je světový fenomén. 

Brno je chytré moderní město. Brno žije.

#brno2050 Chytré Brno brno2050.cz

Přidejte se k nám


