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Jak to bylo? @město pro příští generace



Zvolený postup?

#brno2050

@nová neprozkoumaná cesta



Proč vize a strategie?

#brno2050

@7. března 2017 - ZMB



Městský ekosystém?

#brno2050

@22. března 2017 – první zasedání



Ambasadoři MEKu?

#brno2050

@24. dubna 2017 – dohoda



Zpráva o stavu města?

#brno2050

@24. dubna 2017 – poprvé



Hodnoty & Garanti?

#brno2050

@tři pilíře @každá hodnota má garanta 



Komunikace?

#brno2050

@snaha o popularizaci přípravy a zapojení



Akce?

#brno2050

@MČ @garanti @tématické workshopy 



Participatory foresight?

#brno2050

@nový nástroj pro potřeby strategie



Schválení vize a strategie?

#brno2050

@12. prosince 2017 - ZMB



Veřejné debaty?

#brno2050

@tři debaty @kontraverzní název



Pocitová mapa?

#brno2050

@on-line @fyzicky na setkání



This or that?

#brno2050

@kontraverzní otázky @zobrazení budoucnosti



Hodina se strategií?

#brno2050

@vysvětlení plánování na ZŠ



PLÁNY – tematické oblasti

#brno2050

Prosperita

Mezinárodní & vzdělané

Služby

Živé  & otevřené

Správa 

Dostupné & transparentní

Zdroje 

Šetrné & soběstačné

Prostředí 

Přírodní & zdravé



Prostředí
#brno2050



#brno2050

Prostředí



Prostředí
Hodnota: Příroda ve městě

vize 2050 plány 2028 projekty 2020

#brno2050

Revitalizace 
Holáseckých 

jezer

Řeky a jejich 
okolí tvoří 

zelenou páteř 
města.

Vytvořit a chránit 
provázaný systém zeleně 
a vodních prvků ve městě

Revitalizace 
Staré Ponávky



▪ Revitalizace lokalit brownfields

▪ Živá místní centra

▪ Kultivovaná výstavba a moderní architektura

▪ Finančně dostupné bydlení

▪ Provázaný systém zeleně a vodních prvků ve městě

▪ Zdraví člověka i prostředí

▪ Veřejná, pěší a cyklistická doprava

PLÁNY – Prostředí
#brno2050





Prosperita
#brno2050



Prosperita
#brno2050



Hodnota: Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací

vize 2050 plány 2028 projekty 2020

#brno2050

Kreativní 
vouchery, KCB

Brno je atraktivním 
centrem inovací pro 

místní
i zahraniční vědce a 

podniky.

Podpořit rozvoj talentu, 
kreativity obyvatel města a 

zvýšit přitažlivost 
výzkumného prostředí v 

Brně.

SME Instrument 
Brno

Prosperita



PLÁNY – Prosperita
#brno2050

• Růst životní úrovně obyvatel města

• Brno jako středoevropský hub pro inovativní a kreativní řešení

• Kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání od školky až po univerzity

• Talentovaní cizince všech kategorií

• Kvalitní, kapacitní a spolehlivé spojení Brna se (středo)evropskými a 
světovými metropolemi



prosperita
• příklady hodnot vize-plán-projekt (HonzaH)

#brno2050



Služby
#brno2050



Služby
#brno2050



Hodnota: Sportovní město

vize 2050 plány 2028 projekty 2020

#brno2050

Sportovně 
rekreační areál

Za Anthroposem

Radost z pohybu je 
přirozenou

součástí zdravého 
životního stylu 
všech Brňanů.

Zajistit pestrou sportovní 
nabídku pro všechny
výkonnostní úrovně.

Atletický stadión 
Kampus

Služby



PLÁNY – služby
#brno2050

• zdraví obyvatel, prevence a zdravý životní styl

• soudržnost mezi obyvateli města

• osobitá kulturní a kreativní scéna s mezinárodním renomé

• pestrá sportovní nabídka pro všechny výkonnostní úrovně

• snížení kriminality a incidentů ohrožujících bezpečnost a 
zdraví



služby
#brno2050



Zdroje
#brno2050



Zdroje
#brno2050



Hodnota: Čisté a cirkulární město

vize 2050 plány 2028 projekty 2020

#brno2050

Komunitní 
zahrady

Brno je čisté město, 
podporující využití

a cirkulaci materiálu i živin 
ve městě po co nejdelší 

dobu v co nejvyšší kvalitě a 
jejich opětovný návrat do 

oběhu.

Snížit množství odpadu, 
zintenzivnit jeho třídění
a následné znovuvyužití.

ReUSE – ReNAB -
RETROuse

Zdroje



PLÁNY – Zdroje
#brno2050

•Kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné 
vody

•Dostatečná energetická kapacita z čistých 
obnovitelných zdrojů energie

•Maximální využití dostupných materiálů

•Čistota ulic a veřejných prostranství



zdroje
• příklady hodnot vize-plán-projekt (HonzaH)

#brno2050



Správa
#brno2050



Správa
#brno2050



Hodnota: Efektivní elektronická správa a otevřená data

vize 2050 plány 2028 projekty 2020

#brno2050

Datový portál

Správa města je 
pro jeho obyvatele 

jednoduchá a 
příjemná, městská 
data jsou veřejná a 

sdílená.

Zajistit jednoduchý přístup 
ke kvalitním informacím
a otevřít městská data 

veřejnosti

Brno ID

Správa



PLÁNY – správa
#brno2050

• Shoda nad dlouhodobým směřováním města

• Spolupráce s obcemi v okolí v rámci metropolitní 
oblasti

• Jednoduchá a příjemná správa města pro lidi

•Otevřená data města i městských firem

• Zapojení obyvatel, komunit i odborníků do aktivit 
města



správa
• příklady hodnot vize-plán-projekt (HonzaH)

#brno2050



Akční plán 2020

#brno2050



Akční plán 2020

Projekty interní části MEK (odbory, městské firmy a přísp. organizace):

• Financování z rozpočtu města / ESIF / dalších zdrojů

• Zařazení významných projektů z oborových strategií (př. kultura, 
sport, bydlení, zdraví, SUMP, strategie ICT…)

• Interní oslovení, sběr podnětů a diskuse - setkání 2018/2019

• Setkání s představiteli MČ – jednání 1-2/2019

#brno2050



Akční plán 2020

Projekty externí části MEK (podnikatelé, VŠ, VVI, NNO, …) :

• Aktivity dalších subjektů, které pomohou naplnit společnou vizi a 
priority strategie

• Město nebude financovat, ale nefinanční podpora 

(př. „letter of support“, záštity na akce, marketing a propagace, prostory pro 
společná setkání a jednání partnerů, …)

• Elektronický sběr projektových záměrů - 2018/2019

• Setkání pracovních skupin / MEK – jaro 2019

#brno2050



Jaké projekty hledáme?
#brno2050
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Inovativní 
projekty 

D 
Nežádoucí 
projekty 

A 
Žádoucí 

„vlajkové“ 
projekty 

B 
Významné 
projekty 

 
     +                 inovativnost                  - 

 



Akční plán 2020

Široká veřejnost

▪ Akce pro zapojení veřejnosti v městských částech - 4-5/2019

▪ Dny dětí aneb 2 roky poté… - 6/2019

Projednání a schválení 

▪ Projednání v Radě města Brna – 4-5/2019

▪ Schválení v Zastupitelstvu města Brna – 6/2019

#brno2050



Co přináší strategie nového?
Z hlediska procesu:
▪ Spolupráce s odbornými garanty

▪ Využití městského ekosystému

▪ Zapojení široké veřejnosti

▪ Propojení s tematickými strategiemi

Z hlediska témat (příklady):
▪ Fyzický rozvoj města - kompaktní město a architektonická tvář (KAM)

▪ Ekologie - adaptace na klimatickou změnu, cirkulární ekonomika, čisté 
obnovitelné zdroje

▪ Správa – majetek a investice města, elektronizace úřadu a otevřená data, 
participace obyvatel

#brno2050



Co bylo potřeba překonat?

▪ Postup přípravy strategie nový pro všechny

▪ 2050 jako příliš vzdálený časový horizont

▪ Jak strategii přiblížit a polidštit pro širokou 
veřejnost

▪ Test změnou politické reprezentace?

#brno2050



Co v Brně nevyřešíme?

▪ stavební předpisy, plánovací smlouvy (jak jednat 
s developery) 

▪ neexistence roviny ÚP mezi ÚP obce a ZUR

▪ pomalá realizace velkých dopravních staveb (VMO), 
VRT

▪ chybějící zákon o sociálním bydlení

▪ problém sociálně-zdravotních služeb (potřeba 
kombinovat, ale každé spadá pod jiné ministerstvo…)

▪ vícezdrojové financování v oblasti kultury

#brno2050



Děkujeme, že spolu s námi 

tvoříte město pro příští generace!

#brno2050


