
Tematické strategie města Brna 

a jejich zasazení do Strategie #brno2050 



#brno2050 jako rámec pro tematické strategie 

PROSTŘEDÍ  PROSPERITA  SLUŽBY  ZDROJE  SPRÁVA  

Příroda ve městě 

  

Prosperující město Zdraví lidé ve zdravém 

městě 

Město efektivně 

hospodařící s vodou 
 

Sdílená vize a dobré 

jméno města 

Kompaktní a vyvážené 

město 

Středoevropské 

centrum VVI 

Soudržné a respektující 

město 

Energeticky šetrné, 

nezávislé a odolné 

město 
 

Fungující Brněnská 

metropolitní oblast 

Architektonická tvář 

města 

Vzdělané univerzitní 

město 

Kulturní město Čisté a cirkulární 

město  
 

Efektivní elektronická 

správa a otevřená data  

Město s dostupným 

bydlením 
 

Mezinárodní město Sportovní město   Participativní správa 

Město s efektivní a 

udržitelnou mobilitou 

Globálně dostupné 

město 
 

Bezpečné město  

Zdravé životní 

prostředí  
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Strategie 
bydlení 

SUMP 

Koncepce 
sportu 

Strategie 
kultury 

KPSS 

Informační 
strategie 

ISR BMO 
SECAP,  

Energ. koncepce  
MAP 

Plán zdraví 
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Metodika pro tematické strategie 

Různé formy zpracování 
• Vlastními silami 

• Ve spolupráci s externí firmou 

• Ve spolupráci s externími odborníky 
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Zapojení odborné veřejnosti 

Zapojení široké veřejnosti 
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Různé formy zpracování 
• Vlastními silami 
• Ve spolupráci s externí firmou 
• Ve spolupráci s externími odborníky 
 

Obdobná struktura 
• Analytická část - spolupráce při sociologických šetřeních 
• Návrhová část 

• Dlouhodobá vize 
• Střednědobá programová část 
• Krátkodobý akční plán 
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Zapojení odborné veřejnosti 

Zapojení široké veřejnosti 

Od dlouhodobé vize ke 
konkrétním projektům 

Včetně zodpovědnosti, postupu 
implementace a monitoringu 


