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1 ÚVOD 

 
Základní strategický rozvojový dokument města Brna – strategie #brno2050 – je rozdělena do tří 

částí: 

 

STRATEGICKÁ 

ČÁST 

„VIZE“ 

je v rovině vize, strategických hodnot a 

cílů rozvoje města, je koncipována pro 

delší časové období (2050); 

Zastupitelstvo města Brna 

schválilo v prosinci 2017 

PROGRAMOVÁ 

ČÁST 

„PLÁNY“ 

je pro kratší časový úsek (2028) a 

obsahuje konkrétní priority a opatření; 

Zastupitelstvo města Brna 

vzalo na vědomí v září 2018 

AKČNÍ PLÁN 

„PROJEKTY“ 

je na nejkratší časový horizont (2020) a 

bude specifikovat konkrétní aktivity a 

projekty, které mají být realizovány. 

Předpoklad projednání Radou 

a Zastupitelstvem města Brna 

v červnu 2019 

 

První akční plán strategie #brno2050 do roku 2020 se skládá ze tří hlavních částí: 

- IMPLEMENTACE – definuje, jak bude strategie naplňována a provazována do každodenního 

chodu města včetně vazby na rozpočet, rozhodování atd. Popisuje organizační strukturu, 

nezbytnou pro uvedení strategie do praxe, kritéria a proces hodnocení projektů, které se 

stanou součástí akčního plánu a postup jejich sběru a rozpracování v rámci celého městského 

ekosystému. 

- MONITORING – definuje, jak bude sledováno naplňování strategie, v jakých časových 

intervalech a jakým způsobem bude vyhodnocováno plnění indikátorů, jak bude probíhat 

aktualizace akčního plánu, tak aby měli členové městského ekosystému možnost ovlivnit jeho 

další vývoj.  

- PŘEHLED PROJEKTŮ – představuje souhrn konkrétních projektů a aktivit města i dalších 

subjektů, které jsou součástí městského ekosystému, které budou v nejbližších 2 letech 

postupně realizovány. Součástí přehledu projektů je i zásobník projektů / aktivit, které se 

mohou stát součástí akčního plánu v dalším období. 
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2 IMPLEMENTACE 

 

2.1 Organizační struktura realizace strategie #brno2050   

 

Instituce  Složení  Kompetence  Periodicita 
setkávání  

Řídicí výbor  

„politici a zástupci 
MEK“  

  

Primátor + náměstci (1 + 
4) + ambasadoři městského 
ekosystému (6)  

Variantně zástupci všech politických 
stran Brna (6)  

Schvalování 
projektů  

Schvalování 
aktualizace 
strategie 
#brno2050 a 
jejích částí  

1 x za rok/pololetí 
(?) + ad hoc 
v případě 
problémů  

Koordinační / 
výkonný výbor  

„dohled nad 
realizací“  

Tajemník + zástupci vybraných 
odborů (podle hlavních subjektů u 
vymezení zodpovědností za realizaci 
priorit a opatření) 

Kontrola 
postupu 
realizace 
projektů  

1x za čtvrtletí, 
případně častěji  

Poradní sbor  

 

23+ garantů a členů týmů garantů Konzultace 
výběru projektů  

Monitoring a 
vyhodnocení 
naplňování 
strategie 

1x za pololetí, 
případně častěji  

Tematické pracovní 
skupiny  

5 základních skupin – Prostředí, 
Prosperita, Služby, Zdroje, Správa  

Dále bude využito stávajících 
pracovních skupin fungujících např. 
v rámci oborových strategií. 

Konzultace 
projektů, 
generování a 
rozpracování 
nových 
projektových 
záměrů  

1x za pololetí, 
případně častěji  

Ad-hoc pracovní 
skupiny  

Dle potřeby ke konkrétnímu 
problému – 
napříč tematickým členěním  

Generování a 
rozpracování 
nových 
projektových 
záměrů  

Dle potřeby  

 
Poznámky: 

- Účast zástupce Oddělení strategického plánování (OSPL) ve všech úrovních organizační 

struktury je povinná. Do řídicího výboru a koordinačního výboru musí chodit minimálně 

vedoucí OSPL, příp. manažer strategie. 

- U každého člena řídicího a koordinačního výboru se počítá s možností náhradníka. 

- V koordinačním výboru budou zástupci průřezových hybatelů úřadu (např. ORF, OM, OI, 

OÚPR, OD apod.) a města (KAM, DPMB apod.) 
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- Pracovní skupiny budou mít určeného politického garanta a tajemníka (ideálně 

pracovníka OSPL/OSR/ODAE) 

- Pro snadnější propis strategie do chodu úřadu by bylo vhodné, kdyby byl na každém odboru, 

který řeší i činnosti v samostatné působnosti, pověřen jeden člověk jako koordinátor 

strategie za svůj odbor. Tento pracovník by se pak účastnil setkání tematických a ad-hoc 

pracovních skupin dle zaměření odboru. V případě, že se agenda daného odboru týká více 

hodnot strategie, může být těchto koordinátorů více. 
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2.2 Sběr projektů 

 

Jednou ze základních premis strategie #brno2050 je to, že se nejedná pouze strategií úřadu – tedy 

Magistrátu města Brna, případně městských firem a příspěvkových organizací. Má ambici stát se 

strategií celého města – všech subjektů, které v něm působí a spolupodílejí se na jeho rozvoji, tedy 

celého městského ekosystému (MEK). Nedílnou součástí procesu spoluvytváření strategie, díky 

němuž strategie vznikla, se přenáší i do fáze její realizace – jako spoluzodpovědnost za postupné 

naplňování stanovených cílů.  

#brno2050 ≠ strategie magistrátu 

#brno2050 = strategie celého města 

 

Základní charakteristiky projektů 

Projekty, které se stanou součástí akčního plánu, musí splňovat základní podmínku věcného souladu 

se strategií #brno2050 – aktivně přispívat k naplňování vlastností, které by měly charakterizovat 

město Brno v roce 2050, a to jak z hlediska celkové atraktivity města, tak v rámci jednotlivých 

tematických oblastí, kterých se budou týkat.  

Jaké Brno chceme a jak to budeme měřit: 

Atraktivní – Brno se stalo synonymem pro atraktivní město, ve kterém se dobře žije. Je přitažlivé 

pro život stávajících i nových obyvatel. Lidé ho milují. A je to láska na celý život. 

Indikátor (kvantitativní):  Počet obyvatel města / BMO 

Indikátor (kvalitativní):   Spokojenost obyvatel s životem v Brně  

PROSPERITA: Rozvíjející se – Brno je prosperujícím městem dosahujícím excelence ve specifických 

oblastech výzkumu, vývoje a výroby. Má pověst významného univerzitního a vědeckovýzkumného 

centra střední Evropy.  

Indikátor (kvantitativní):  HDP města 

Indikátor (kvalitativní):   Image města Brna z vnějšího pohledu  

SLUŽBY: Živé – Brno je městem otevřeným, tolerantním a sociálně soudržným. Brňané si život ve 

městě umějí užít a vychutnat. Město jim poskytuje dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného 

času i klidné relaxaci. 

Indikátor (kvantitativní):  Naděje na dožití (střední délka života) 

Indikátor (kvalitativní):   Spokojenost obyvatel města s oblastí služeb  

 

PROSTŘEDÍ: Harmonické – Brno je kompaktní město s živými veřejnými prostranstvími. Je protkáno 

uceleným systémem zelených ploch přirozeně navazujících na atraktivní přírodní zázemí Brna. Dá se 

v něm snadno žít a pohybovat i bez automobilu.  

Indikátor (kvantitativní):  Podíl zeleně a vodních ploch v intravilánu / Dojížďka za prací a do škol 

Indikátor (kvalitativní):  Spokojenost s veřejnými prostranstvími a životním prostředím  

 



Akční plán strategie #brno2050  

8 / 40 
 

ZDROJE: Udržitelné – Brno šetrně a efektivně nakládá se zdroji i energií, jeho systémy a technická 

řešení jsou ohleduplná k životnímu prostředí a zároveň odolná.  

Indikátor (kvantitativní):  Uhlíková stopa města 

Indikátor (kvalitativní):  Hodnocení dostatečnosti kroků města ve zlepšování životního 

prostředí   

SPRÁVA: Dobře spravované – Brno je město spravované dobře a s láskou. Systém správy města je 

jednoduchý, srozumitelný a vstřícný k obyvatelům města.  

Indikátor (kvantitativní):  Rating města  

Indikátor (kvalitativní):   Spokojenost obyvatel se službami magistrátu  

 

Základní podmínkou pro zařazení projektu do akčního plánu strategie #brno2050 bude relevance 
projektu. Bude posuzováno, zda projekt kromě výše uvedených charakteristik přispívá k 
naplnění konkrétního cíle a priority některé z hodnot strategie #brno2050.  

→ ano/ne – kritérium relevance bude sloužit jako vylučovací – pokud nebude projekt svázán 
s konkrétním cílem / prioritou některé z hodnot strategie, bude vyloučen z dalšího hodnocení.  

Pokud bude projekt naplňovat více cílů a priorit, půjde tak o integrovaný projekt. Pokud se bude 
projekt vhodně doplňovat s jiným tematickým projektem, se kterým budou vzájemně posilovat svůj 
dopad – bude se jednat o tzv. synergický projekt. Integrované a synergické projekty, prokazatelně 
propojující více rovin řešeného tématu či vzájemně posilující svůj dopad přitom budou preferovány.  

 

Projekty interní části MEK  

V první fázi přípravy přehledu projektů akčního plánu proběhne sběr projektů a projektových záměrů 

v rámci interní části městského ekosystému – ze strany jednotlivých odborů Magistrátu města Brna, 

příspěvkových organizací a městských firem. Realizace těchto projektů bude financována z rozpočtu 

města Brna či jiných zdrojů (ESIF fondy apod.).  

Do prvního Akčního plánu budou po diskusi a dohodě se zástupci jednotlivých odborů zařazeny 

významné projekty z tematických oborových strategií (př. kultura, sport, bydlení, zdraví, SUMP, 

strategie ICT…) a dalších aktivit interní části ekosystému, které budou splňovat stanovená věcná 

kritéria. 

Motivace interní části MEK 

- GARANCE ZAŘAZENÍ DO ROZPOČTU: Realizace projektu jako priorita města pro aktuální 

období – automatické zařazení schválených projektů a aktivit z akčního plánu do 

každoročního rozpočtu města. 

- PUBLICITA A PODPORA PROJEKTŮM: Podpora projektu ze strany řídícího výboru strategie – 

politické reprezentace a zástupců MEK, která přispěje k větší váze tohoto projektu ze strany 

odborné i široké veřejnosti – při jednání s partnery i obyvateli města. 

- HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI MMB A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ: Snadnější 

koordinace a spolupráce na realizaci projektu s dalšími odbory uvnitř Magistrátu města Brna 

– lepší možnost vytvářet realizační týmy napříč organizační strukturou Magistrátu. 

- PRIORITIZACE: Zařazené projekty jsou pravidelně sledované na úrovní úřadu (koordinační 

výbor) a na úrovni vedení města (řídicí výbor).  
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Projekty externí části MEK   

Ve druhé fázi přípravy přehledu projektů Akčního plánu proběhne sběr projektů a projektových 

záměrů v rámci externí části městského ekosystému, tj. ze strany soukromého, akademického, 

vědeckovýzkumného a neziskového sektoru i ze strany aktivních občanů. Bude se jednat o projekty a 

projektové záměry, které představují aktivity dalších subjektů, které pomohou naplnit společnou vizi 

a priority strategie #brno2050.  

Spoluvytváření a spoluzodpovědnost  

Subjekty, které měly možnost se spolupodílet na vytváření dlouhodobé Vize 2050 i střednědobých 

plánů na 10 let, budou mít možnost zapojit se také prostřednictvím svých konkrétních projektů a 

aktivit, jejichž realizace bude přispívat k naplnění společně stanovených cílů a priorit. V podstatě se 

jedná o určitou parafrázi „společenské odpovědnosti firem“, která spočívá v zapojení firem (a řady 

dalších institucí) do řešení celospolečenských témat. Členové městského ekosystému budou mít 

možnost se v této fázi aktivně, vědomě a veřejně přihlásit ke spoluzodpovědnosti za dlouhodobý 

udržitelný rozvoj Brna.  

Motivace externí části MEK  

Město Brno nebude realizaci těchto projektů a aktivit spolufinancovat, ale poskytne těmto aktivitám 

a jejich realizátorům různé formy nefinanční podpory (př. „letter of support“, záštity na akce, 

marketing a propagace, prostory pro společná setkání a jednání partnerů, …). Tato podpora se bude 

týkat zejména oblastí marketingu a publicity a vzájemné spolupráce a koordinace aktivit. 

PUBLICITA 

- SOUČÁST ZNAČKY #brno2050 a její mediální kampaně, vč. označení – „badge“ - na sociální 

sítě (FB/LinkedIn/…) 

- ZÁŠTITA PRIMÁTORA / NÁMĚSTKA: pro akce spojené s projektem (bez finančního plnění) 

- NEWSLETER: součástí připravovaného newsletteru „Tým Brno“, který bude distribuován 

v rámci městského ekosystému 

- POLOŽKA DO ŽIVOTOPISU: pro členy realizačního týmu projektu 

SPOLUPRÁCE A KOORDINACE 

• INFORMOVANOST A VZDĚLÁVÁNÍ: facilitovaná setkávání pro sdílení know-how, podpora 

navazování spoluprací, vzájemný přehled o projektech a zabránění duplicitám 

• POZVÁNKY na akce města a MOŽNOST ZAPOJIT SE: rozvoj projektů prostřednictvím 

tematických workshopů (např. jak zapojit více subjektů do projektu; jak zapojit občany, jak 

dělat community managament; jak na propagaci; …) 

• PODPORA MĚSTA: podpůrné dopisy ze strany města („letter of intent“, „letter of 

commitment“)  

• KONTAKTNÍ OSOBA PRO SPOLUPRÁCI S MĚSTEM: tajemník PS / tajemník části ekosystému 

BMM, který pomůže s kontakty a navázáním spolupráce s dalšími částmi MMB, projekt jako 

součást Akčního plánu = zájem města na realizaci projektu, prioritní projekty (urychlení 

procesů na MMB) 

• MĚSTO JAKO SPOLUPOŘADATEL AKCÍ: výhodnější pronájem prostor v budovách města a 

jeho společností 

• PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI: v rámci každoročního veřejného setkání řídícího výboru 

– vyhlášení projektů za účasti politické reprezentace města 
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2.3 Kritéria pro výběr projektů do Akčního plánu 

  
Základním principem strategie je výběrovost, její součástí se tak v rámci Akčního plánu mohou stát 

pouze vybrané projekty a aktivity – ty, které pomohou město Brno posunout dál směrem k naplnění 

stanovených cílů, priorit a opatření. Součástí Akčního plánu proto nebudou projekty prosté obnovy či 

údržby, které jsou sice nezbytné, nemají však strategický charakter. 

 

Věcná kritéria  
 
Pro všechny projekty a projektové záměry, předložené jako potenciální součást akčního plánu, budou 
posuzována tato základní věcná kritéria:  
 

- Dopad projektu – bude posuzováno, zda a jaký bude mít realizace projektu dopad na celé město 
(příp. širší metropolitní oblast). 

- Inovativnost projektu – bude posuzováno, zda projekt přináší pro Brno nové či inovativní 
řešení, nové dosud neřešené téma, nový postup práce atd. 

 
Tabulka pro posouzení míry dopadu a inovativnosti projektu: 

 

 
  
Podle kombinace míry dopadu a inovativnosti můžeme projekty rozdělit do několika kategorií: 

- Vlajkové projekty – jedná se o žádoucí, klíčové projekty strategie, které kombinují 

celoměstský dopad a zároveň velkou míru inovativnosti. 

- Významné projekty – jedná se o projekty, které mají celoměstský dopad, řeší důležitý (často 

dlouhodobě neřešený) problém, ale nehledají inovativní řešení. Často se bude jednat o velké 

investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury. 

- Inovativní projekty – jedná se o projekty, přinášejí pro Brno nové téma či řešení, zatím spíše 

pilotní či lokální aktivity, které však mají, pokud se osvědčí, do budoucna potenciál většího 

uplatnění či rozsahu. 

- Nežádoucí projekty – jedná se spíše o lokální projekty, bez celoměstského dopadu, které 

zároveň nepřinášejí městu nic nového ani z hlediska tématu či postupů řešení. Tyto projekty 

by z principu neměly být součástí strategie města. 

   
+

   
   

   
   

   
 d

o
p

a
d

   
   

   
   

   
- 

C 
Inovativní 
projekty 

D 
Nežádoucí 
projekty 

A 
Žádoucí 

„vlajkové“ 
projekty 

B 
Významné 
projekty 

 
     +                 inovativnost                  - 
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Procesní kritéria  
 
Do akčního plánu budou jako projekty zařazeny pouze projekty či projektové záměry, které jsou již 

v pokročilé fázi přípravy či stojí na začátku realizace. Pro projekty z externí části MEK budou proto 

v úvodu hodnocení posuzována tzv. procesní kritéria. Jejich cílem je prověřit, zda se po praktické 

organizační stránce jedná o reálný životaschopný projekt či projektový záměr. Klíčové je proto 

posoudit zejména tato kritéria: 

- Realizátor projektu – každý přihlašuje svůj projekt. Chce se tak s jeho realizací za svůj subjekt 

přihlásit k cílům strategie #brno2050 a jejich naplňování. Každý projekt má tak 

jasného nositele, který jej připravuje a bude zodpovědný za jeho realizaci, nejedná se pouze 

o myšlenku, kterou by měl následně převzít k rozpracování a realizaci jiný subjekt. Realizátor 

také následně identifikuje nutné subjekty pro spolupráci. 

- Financování – vzhledem k tomu, že město Brno bude projekty primárně podporovat 

nefinanční formou, bude možné přihlásit pouze projekt, který má zajištěné financování ať už 

z vlastních zdrojů realizátora či jinou formou.    

- Připravenost projektu – v rámci prvního Akčního plánu budou vzhledem k jeho krátké době 

platnosti upřednostněny projekty, které již běží nebo budou spuštěny během roku 2019. 

Projektové záměry, které budou potřebovat delší dobu na rozpracování a přípravu k realizaci 

se mohou stát součástí zásobníku projektů. 
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2.4 Proces hodnocení  

 

Schéma procesu hodnocení projektů a projektových záměrů 

 
 

 

 

 

 

 

Postup hodnocení projektů se skládá z několika částí: 

- Projekty / projektové záměry přihlášené subjekty z externí části MEK nejprve projdou 

kontrolou procesních kritérií, kterou provede pracovník Oddělení strategického plánování. 

Pokud projekt tato kritéria nesplní, bude z dalšího hodnocení vyřazen.  

U projektů z interní části MEK budou tyto podmínky prověřeny v rámci společné diskuse se 

zástupci realizátorů projektu. 

- Následně budou hodnocena věcná kritéria – nejprve relevance. Pokud nebude projekt 

relevantní – nebude se vztahovat k žádnému cíli a prioritě strategie, bude z dalšího 

hodnocení vyřazen. Pokud bude projekt vyhodnocen jako relevantní, bude posuzována míra 

jeho dopadu a inovativnosti. Toto hodnocení bude provádět trojice hodnotitelů, složená 

z následujících členů: 

• Garant hodnoty strategie, jejíž cíle má projekt naplňovat. 

• Tajemník tematické pracovní skupiny, pod kterou příslušná hodnota spadá. 

• Zástupce gesčního odboru Magistrátu města Brna, pod který daná agenda tematicky 

spadá. 

- Pokud bude projekt prokazatelně naplňovat priority a opatření více tematických oblastí 

zároveň – bude se jednat o tzv. integrovaný projekt, případně se bude vhodně doplňovat 

s jiným tematickým projektem, se kterým se budou vzájemně doplňovat a posilovat svůj 

dopad – bude se jednat o tzv. synergický projekt, odrazí se tento fakt na kladném hodnocení 

posilujícím význam projektu v konkurenci ostatních projektů a aktivit. V takovém případě 

bude také možné zapojit do posuzování projektu více hodnotitelů. 

Každý z hodnotitelů zařadí projekty / projektové záměry do výše uvedené tabulky pro 

posouzení míry dopadu a inovativnosti projektu. 

Vyhodnocení 
procesních 

kritérií

Vyhodnocení 
věcných 
kritérií

Představení 
"poradnímu 

sboru" a
pracovním 
skupinám

Schválení 
řídícím 

výborem

pracovník 
OSPL 

garant +  
tajemník PS +  

zástupce odboru MMB 

Garanti a 
členové PS 

Politici + 
ambasadoři 

MEK 
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- Souhrnné hodnocení věcných kritérií projektů bude představeno „poradnímu sboru 

garantů“ a členům pracovních skupin za účelem tzv. „peer review“.  

V rámci tohoto představení bude možná diskuse s nositeli těchto projektů. Setkání a společná 

diskuse nad posouzením hodnotitelů umožní mj. hledání provazeb a synergií mezi projekty, 

jejich další rozpracování či obohacení o nové pohledy či aspekty (vč. např. intenzivnějšího 

využití konkrétních principů chytrého města).  

Výsledkem setkání bude doporučení projektů pro řídící výbor.   

- Projekty akčního plánu schvaluje řídící výbor (politici a zástupci MEK) na podkladě věcného 

hodnocení, výstupů z tzv. „peer review“ a doporučení poradního sboru garantů. 

Vyhlášení projektů zařazených do akčního plánu proběhne na oficiálním setkání městského 

ekosystému za účasti řídicího výboru. S projekty se tak budou moci seznámit všichni členové 

městského ekosystému a zároveň tím bude oficiálně deklarována jejich politická podpora ze 

strany vedení města Brna. 
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2.5 Proces vzniku nových projektů  

 

V průběhu realizace strategie budou postupně vznikat a formovat se nové projekty a aktivity, 

přispívající k naplnění stanovených priorit a opatření jednotlivých hodnot.  

Postup při rozpracování nových projektů 

- Nové myšlenky a podněty pro projekty mohou přicházet od kteréhokoliv ze subjektů 

městského ekosystému.  

- Tyto podněty budou průběžně shromažďovány v zásobníku projektů, který bude spravovat 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce.  

- Tyto podněty ve své ranné fázi nemusí mít jasného realizátora – tím se může stát jakýkoliv 

subjekt v rámci městského ekosystému, případně může vzniknout potřeba definovat či 

vytvořit nový subjekt pro realizaci daného záměru, pokud v rámci městského ekosystému 

dosud neexistuje vhodný realizátor. Pro posouzení projektu a jeho zařazení do akčního plánu 

však již bude definování realizátora vyžadováno. 

- Obdobná situace bude z těchto záměrů z hlediska financování – v úvodní fázi nemusí být 

zcela zřejmé, z jakých zdrojů bude budoucí projekt financován, pro posouzení projektu a jeho 

zařazení do akčního plánu však již bude definování zdroje financí vyžadováno. 

- Následně budou tyto podněty diskutovány a rozpracovávány v rámci pracovních skupin – 

podle svého věcného zaměření buď v rámci tematických pracovních skupin strategie, v rámci 

dalších existujících (oborových) pracovních skupin či ad-hoc skupin ke konkrétnímu tématu.    

- Podněty pro nové projekty mohou vznikat také přímo na těchto setkáních.  

 

Tyto budoucí projekty a aktivity se v případě, že budou podrobněji rozpracovány tak, že naplní 

požadované charakteristiky a projdou hodnocením projektů (viz výše), mohou stát součástí akčního 

plánu v dalším období. 

 

2.6 Rozložení aktivit v rámci roku – pilotní verze pro rok 

2019 

 

MĚSÍC AKTIVITA 

LEDEN Oslovení interní část ekosystému 

ÚNOR - 

BŘEZEN 

Vytvoření řídicího výboru 

Výzva pro externí části ekosystému 

DUBEN Výroční setkání ekosystému 

Zpráva o stavu města 

Vyhodnocení projektů 

KVĚTEN  Setkání pracovních skupin pro peer review projektů a rozpracování nových návrhů  

ČERVEN Projednání a schválení projektů do akčního plánu 

ZÁŘÍ Setkání ekosystému – slavnostní vyhlášení projektů v Akčním plánu  
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3 MONITORING  

 

3.1 Sledování naplňování strategie 

Měření indikátorů strategie #brno2050 bude probíhat každoročně, koordinátorem sběru dat je 

Oddělení dat, analýz a evaluací. V rámci vyhodnocení dat bude sledováno, zda se aktuální hodnoty 

blíží stanoveným cílovým hodnotám či odpovídají stanovenému trendu. 

Postupné naplňování Vize 2050 bude sledováno pomocí indikátorů dopadu, tj. souhrnných indikátorů 

předpokládaných důsledků realizovaných aktivit1.  

- Každá tematická oblast (Prostředí, Prosperita, Zdroje, Služby, Správa) má stanoven jeden 

kvalitativní a jeden kvantitativní indikátor dopadu, které by měly charakterizovat objektivní 

stav i subjektivní vnímání stavu města v dané oblasti z hlediska jeho obyvatel. 

- Obdobně je ke každé hodnotě, spadající do určité tematické oblasti, přiřazen jeden hlavní 

indikátor dopadu či výsledku.  

Tyto indikátory najdete popsány níže. Další indikátory, které budou spojeny s měřením naplňování 

akčního plánu, budou představovat indikátory výstupu či výsledku, spojené s konkrétními projekty a 

aktivitami.  

Každá hodnota má dále již v rámci Vize 2050 navrženu podrobnější sadu indikátorů dopadu, výsledku 

či výstupu, které by bylo do budoucna relevantní sledovat a vyhodnocovat. V řadě případů se jedná o 

indikátory, které v současnosti nejsou měřeny a v některých případech dosud neexistuje ani jejich 

přesná definice. Jejich měření by tak do budoucna vyžadovalo speciální šetření či měření. V průběhu 

pokračující práce na strategii a jejím naplňování bude měření těchto nových indikátorů zvažováno 

v kontextu jejich vypovídací hodnoty a finanční náročnosti měření.  

Publikace dat bude probíhat na datovém portálu města data.brno.cz, kde jsou data uložena, 

zobrazena a popsána. V odlehčené podobě se vybraná data pravidelně publikují i v tzv. Zprávě o 

stavu města, která veřejnosti přibližuje data o městě za příslušný rok formou interaktivní grafiky.  

V souvislosti s výběrem indikátorů strategie #brno2050 proběhne také revize stávající indikátorové 

soustavy města Brna, která sloužila pro monitoring předcházející strategie města Brna. Relevantní, 

doposud shromažďované indikátory, které však nebudou primárně vybrány pro sledování pokroku 

strategie #brno2050, zůstanou součástí datového portálu jako indikátory kontextu, tak aby byly 

zachovány a dále rozšiřovány stávající časové řady.  

 

                                                           
1 Město Brno si je vědomo problematičnosti průkaznosti vazby mezi dopadovými indikátory a výstupy 
jednotlivých projektů či aktivit, v současnosti však neexistuje lepší postup pro hodnocení efektivity takovýchto 
intervencí. Význam indikátorů dopadu je v hodnocení trendu – zda dlouhodobě dochází ke zlepšení či zhoršení 
situace, je však velmi obtížné říci, do jaké míry je to důsledkem souboru realizovaných opatření či dalších 
vnějších okolností. 
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Sociologická šetření 

V pravidelných časových intervalech jsou realizována reprezentativní sociologická šetření, která 

založila dlouhodobé časové řady: 

Výzkum „Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel“, který se zabývá hodnocením kvality 

života v Brně – sleduje hodnocení různorodých aspektů kvality života samotnými obyvateli města. 

S jeho pomocí Brno opakovaně měří, jak jsou lidé spokojeni s vytipovanými faktory (např. oblast 

bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času, 

čistoty města apod.). Jedná se o důležitou zpětnou vazbu od samotných obyvatel a uživatelů města. 

První výzkum proběhl v roce 2009, druhý v roce 2013 a třetí vlna byla uskutečněna na jaře 2017. Další 

vlna je plánována na rok 2021.  

Výzkum „Obraz města Brna očima obyvatel ČR“ se zabývá vnějším obrazem Brna – s jakými 

představami či názory obyvatel Česka je město nejčastěji spojováno. Dále je zjišťováno, jaké asociace 

se pojí s městem. Tento výzkum tak přináší důležití vnější pohled na vnímání města Brna a jeho image 

mezi obyvateli Česka. Výzkum byl proveden v letech 2009, 2013 a 2017. Další vlna je plánována na 

rok 2021.  
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3.2 Indikátory 
 

Přehled klíčových indikátorů strategie #brno2050 

Tematická 
oblast / hodnota 

Indikátor Hodnota Rok Trend Zdroj dat 

CELKOVĚ Počet obyvatel města / 
BMO 

379 527 2017 
(31.12.) 

↗ ČSÚ 

Spokojenost obyvatel se 
životem ve městě 
(Obecná míra 
spokojenosti, podíl) 

96,8 % 2017 ↗ Výzkum: Charakter 
města Brna v 
postojích jeho 
obyvatel 2017 

PROSTŘEDÍ Podíl zeleně a vodních 
ploch v intravilánu / 
Dojížďka za prací a do 
škol 

Bude 
zjištěno 

2018  Satelitní data - družice 
Sentinel 

Spokojenost s veřejnými 
prostranstvími (index) 

2,26 2017 ↘ Výzkum: Jaké chcete 
Brno? 

PŘÍRODA VE 
MĚSTĚ 

Podíl zeleně a vodních 
ploch v intravilánu 

Bude 
zjištěno 

2018 ↗ Satelitní data - družice 
Sentinel 

KOMPAKTNÍ A 
VYVÁŽENÉ MĚSTO 

Podíl nedostatečně 
využitých ploch a 
brownfields na zastavěné 
ploše města  

 4 % 2016 ↘ UAP Brno 2016 

ARCHITEKTONICKÁ 
TVÁŘ MĚSTA 

Podíl obyvatel 
spokojených s kvalitou 
veřejných prostranství 
(Jaké chcete Brno?) 

77 % 2017  ↗ Výzkum: Jaké chcete 
Brno? 

MĚSTO S 
DOSTUPNÝM 
BYDLENÍM 

Počet průměrných 
měsíčních platů 
potřebných ke koupi bytu 
60 m2 (2+1) 

3 608 768 / 
35 715 = 
101 

2018 → / ↘ realitycentrum / 
Profesia 

MĚSTO S 
EFEKTIVNÍ A 
UDRŽITELNOU 
MOBILITOU 

Dělba přepravní práce 52 % VHD, 6 
% pěší, 1 % 
cyklo + 37 % 
IAD 

2014 ↗ + ↘ Výzkum: Dělba 
přepravní práce 2014. 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Imisní zátěž ovzduší 
(PM10, NO2) 

26,4 a 31,5 2017 ↘ OŽP 

PROSPERITA HDP na obyvatele města 
(oproti průměru EU) 

141 % 2016 ↗ ČSÚ, Eurostat 
Expertní zpracování 
podrobných dat 

Image města Brna z 
vnějšího pohledu (index)  

1,88 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v 
postojích jeho 
obyvatel 

PROSPERUJÍCÍ 
MĚSTO 

HDP na obyvatele města 
(oproti průměru EU) 

141 % 2016 ↗ ČSÚ, Eurostat 
Expertní zpracování 
podrobných dat 

STŘEDOEVROPSKÉ 
CENTRUM VVI 

Počet zaměstnanců v 
oblasti VaVaI / podíl (%) 
 

18 537 2015 ↗ ČSÚ: objednaný report 
ČSÚ: Statistická 
ročenka JMK 2009–
2016. Ukazatele 
výzkumu a vývoje: 
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VZDĚLANÉ 
UNIVERZITNÍ 
MĚSTO 

Podíl obyvatel s VŠ 
vzděláním 

24 % 2011 ↗ ČSÚ, Sčítání lidu, 
domu a bytu 2011 

MEZINÁRODNÍ 
MĚSTO 

Počet cizinců žijících 
v Brně / podíl (%) 

cca 29 476 / 
8 % 

2017 ↗ ČSÚ2 Cizinci podle 
státního občanství k 
31. 12. - územní 
srovnání 

GLOBÁLNĚ 
DOSTUPNÉ MĚSTO 

Fungující moderní 
železniční  

ne  2018 ↗ Vyhodnocení postupu 
realizace 

SLUŽBY Naděje na dožití (střední 
délka života) 

M (77,02),  
Ž (82,77) 

(2012-
2016) 

↗ ČSÚ, Statistická 
ročenka JMK, 2016 

Spokojenost obyvatel 
města s oblastí služeb 
(index) 

1,87 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v 
postojích jeho 
obyvatel 2017 

ZDRAVÍ LIDÉ VE 
ZDRAVÉM MĚSTĚ 

Subjektivní zdraví 
 

Není 
zjišťováno 

 ↗ Nutné sociologické 
šetření 

SOUDRŽNÉ A 
RESPEKTUJÍCÍ 
MĚSTO 

Počet sociálně 
vyloučených lokalit 

10 / 8 2008 
/2015 

↘ Identifikace sociálně 
vyloučených lokalit a 
zpracování jejich mapy 
ve městě Brně, 
VeryVision, 2008 / 
Analýza sociálně 
vyloučených lokalit v 
ČR, 2015, GAC spol. s 
r. o.     

KULTURNÍ MĚSTO Spokojenost s oblastí 
kultury (index) 

1,63 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v postojích 
jeho obyvatel 2017 

SPORTOVNÍ 
MĚSTO 

Spokojenost s možnostmi 
pro sport v Brně (index)  

1,97 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v postojích 
jeho obyvatel 2017 

BEZPEČNÉ MĚSTO Počet trestných činů a 
přestupků (relativně na 
1000 obyvatel) 

Abs.11 285 / 
153 419 
Rel. 29,86 / 
405,9 

2016 / 
2016 
 

↘ ČSÚ, Statistická 
ročenka 
Jihomoravského kraje, 
kap. Kriminalita. 

ZDROJE Uhlíková stopa města Bude 
zjištěno 

  Nutné vyjasnit 
metodiku a založit 
sledování 

Hodnocení dostatečnosti 
kroků města ve 
zlepšování životního 
prostředí (z Jaké chcete 
Brno?) (průměr / podíl v 
%) 

2,25 / 60 % 2017 ↘/↗ Výzkum: Jaké chcete 
Brno? 

MĚSTO EFEKTIVNĚ 
HOSPODAŘÍCÍ S 
VODOU 

Spotřeba vody na 
ekvivalentní osobu a den 
/ Počet nechráněných 
obyvatel / objektů při 
stoleté povodni v Brně 

109,2 l 2017 ↘ BVK 

                                                           
2 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
vyhledavani&vyhltext=cizinci+brno&bkvt=Y2l6aW5jaSBicm5v&katalog=all&evo=v57516_!_VUZEMI97-100-
101hal-nezj_1&pvo=CIZ01 
 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=cizinci+brno&bkvt=Y2l6aW5jaSBicm5v&katalog=all&evo=v57516_!_VUZEMI97-100-101hal-nezj_1&pvo=CIZ01
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=cizinci+brno&bkvt=Y2l6aW5jaSBicm5v&katalog=all&evo=v57516_!_VUZEMI97-100-101hal-nezj_1&pvo=CIZ01
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=cizinci+brno&bkvt=Y2l6aW5jaSBicm5v&katalog=all&evo=v57516_!_VUZEMI97-100-101hal-nezj_1&pvo=CIZ01
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ENERGETICKY 
ŠETRNÉ, 
NEZÁVISLÉ A 
ODOLNÉ MĚSTO 

Spotřeba energie na 
obyvatele (resp. uhlíková 
stopa na obyvatele 

Nejsou data 
– bude 
zjištěno 

 ↘  

ČISTÉ A 
CIRKULÁRNÍ 
MĚSTO 

Množství odpadů 
vyprodukovaných v rámci 
města Brna za rok 

100 189 tun 2017 ↘ SAKO 

SPRÁVA Rating města  AA-/A-
1+/stabilní 
A1 / 
pozitivní 

2018 → Standard&Poor´s 
Moody´s 

Spokojenost obyvatel se 
službami magistrátu  

1,73 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v 
postojích jeho 
obyvatel 

SDÍLENÁ VIZE A 
DOBRÉ JMÉNO 
MĚSTA 

Image z vnitřního pohledu 
(index) 
 

1,94 2017 ↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v postojích 
jeho obyvatel 

FUNGUJÍCÍ 
BRNĚNSKÁ 
METROPOLITNÍ 
OBLAST 

Počet společných agend 
řešených v metropolitní 
oblasti 

0 2017 ↗ Statistika ITI, MMB 

EFEKTIVNÍ 
ELEKTRONICKÁ 
SPRÁVA A 
OTEVŘENÁ DATA 

Podíl životních situací / 
služeb dostupných k 
vyřízení elektronickou 
cestou bez návštěvy 
úřadu 

3 % 2017 ↗ MMB 

PARTICIPATIVNÍ 
SPRÁVA 

Sociologické šetření 
„Spokojenost s možností 
podílet se na místním 
plánování“  

2,35  2017  
 

↘ Výzkum: Charakter 
města Brna v postojích 
jeho obyvatel / 
(alt. MMB: 
www.damenavas.cz) 
 

 

Legenda:  

Pozitivní indikátory                                           Negativní indikátory 

↗ vyšší hodnota znamená zlepšení stavu  ↘ nižší hodnota znamená zlepšení stavu 
↘nižší hodnota znamená zlepšení stavu 



3.3 Postup aktualizace akčního plánu a strategie 

#brno2050 

 

Akční plán 

První akční plán je jako úvodní koncipován na kratší časové období – do roku 2020. V rámci 

programové části strategie, která byla zpracována na období 10 let – do roku 2028, je předběžně 

počítáno s dalšími dvěma akčními plány, pro období 2021–2024 a 2025–2028. Komunální volby 

budou probíhat na podzim 2022 a 2026, tedy cca v polovině platnosti každého dalšího akčního plánu. 

Tím by měl být podpořen dlouhodobý koncepční přístup k plánování a realizaci strategie překlenující 

standardní 4letý politický cyklus. 

Aktualizace / příprava nového akčního plánu bude vždy spojena s evaluací právě dobíhajícího 

akčního plánu a bude vycházet z praktických zkušeností s jeho naplňováním. Na základě pozitivních 

zkušeností s využitím nezávislé externí evaluace předešlého strategického dokumentu města Brna 

doporučujeme využívat tento postup i v budoucnu pro evaluaci akčních plánů. 

Při aktualizaci / přípravě nového akčního plánu bude důsledně využíváno opětovné zapojení celého 

městského ekosystému (tým Brno), tj. jeho interní i externí části, která bude moci předkládat své 

projektové záměry. Ty pak projdou výše popsaným procesem hodnocení a schvalování.   

 

Celkový proces aktualizace 

Strategie #brno2050 není statickým ale živým dokumentem. Aktualizace jednotlivých částí strategie 

bude vycházet z potřeb městského ekosystému, aktuálního vývoje a nových trendů v jednotlivých 

tematických oblastech. Základní podmínkou pro dobré dlouhodobé fungování strategie v praxi, tedy 

přechod od „plánu“ ke skutečnému „plánování“, je transparentní a efektivní proces.  

Pokud vznikne potřeba aktualizovat některou z částí strategie #brno2050 dříve, nadále bude při 

aktualizaci strategie #brno2050 využíváno zapojení odborných garantů a členů jejich týmů, systému 

projednávání návrhů v rámci setkání městského ekosystému a pracovních skupin a veřejného 

připomínkování, do kterého se mohou zapojit zástupci odborné i široké laické veřejnosti. 

Aktualizovaná podoba dané části strategie projde schválením řídícím výborem, Radou a 

Zastupitelstvem města Brna. 

Městský ekosystém i tematické pracovní skupiny strategie #brno2050 jsou maximálně otevřené – 

jejich členem se může stát kdokoliv v průběhu jejich fungování. Pozvánky na setkání pracovních 

skupin a veškeré aktivity spojené s aktualizací akčního plánu či dalších částí strategie (Plánů na 10 let, 

Vize 2050) budou vždy avizovány celému městskému ekosystému. 

Databázi s přehledem subjektů a osob, které jsou součástí městského ekosystému budou průběžně 

udržovat aktuální a dále rozšiřovat o nové subjekty a jejich zástupce pracovníci Odboru strategického 

rozvoje a spolupráce, Oddělení spolupráce a rozvoje. 

V případě, pokud by bylo potřeba zvolit nového odborného garanta, bude opět zvolen transparentní 

postup nominací v rámci městského ekosystému a volba garanta ambasadory městského 

ekosystému.  
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4 PŘEHLED PROJEKTŮ 

Níže naleznete příklady konkrétních projektů a aktivit města i dalších subjektů, které přispějí 

k naplnění stanovených priorit a opatření města Brna v jednotlivých hodnotách. Projekty jsou členěny 

dle 5 tematických oblastí a dále podle jednotlivých hodnot strategie #brno2050. vždy je uvedeno, zda 

se jedná o projekt v přípravě nebo již v realizační fázi. 

Celkový přehled projektů: 

Hodnota Projekt v realizaci Projekt v přípravě 

PROSTŘEDÍ 
PŘÍRODA VE MĚSTĚ Hapalův park Revitalizace nábřeží Svratky 

KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO Nový územní plán Aktualizace územní studie Jižní 
čtvrť 

ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA Rukověť tvorby veřejných 
prostranství 

Mendlovo náměstí 

MĚSTO S DOSTUPNÝM 
BYDLENÍM 

Bydlení pro seniory a mladé 
rodiny na ulici Vojtova 

Bytová výstavba na Kamenném 
vrchu 

MĚSTO S EFEKTIVNÍ A 
UDRŽITELNOU MOBILITOU 

Jezdi férově: animované spoty učí 
cyklisty i řidiče ohleduplnosti 

Tramvaj do kampusu 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Oživení zeleně ve vnitroblocích  

Oživení nábřeží brněnských řek   

PROSPERITA 

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO Podpora zaměstnanosti 
znevýhodněných osob na území 

města Brna 

Kreativní centrum Brno 

STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM 
VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ 

SME Instrument Brno Back4Future 

VZDĚLANÉ UNIVERZITNÍ MĚSTO Mezinárodní studentská soutěž 
MUNISS 

 

Prevence školní neúspěšnosti na 
ZŠ 

MEZINÁRODNÍ MĚSTO Brno International Student  

#BRNOREGION – mezinárodní 
marketing 

GLOBÁLNĚ DOSTUPNÉ MĚSTO  Železniční uzel Brno 

Hyperloop 

SLUŽBY 

ZDRAVÍ LIDÉ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ Projekt Alzheimer Sociálně zdravotní komplex 
Červený kopec 

SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ 
MĚSTO 

Podpora stabilizace ohrožených 
rodin 

Zařízení sociálních služeb 
Charbulova 

KULTURNÍ MĚSTO Filmová kancelář Brno Janáčkovo kulturní centrum 

SPORTOVNÍ MĚSTO  Sportovně-rekreační areál za 
Anthroposem 

Atletická hala 

BEZPEČNÉ MĚSTO Bezpečná adresa Nová hasičská stanice Lidická 

ZDROJE 
MĚSTO EFEKTIVNĚ HOSPODAŘÍCÍ 

S VODOU 
Nové retenční nádrže a dostavba 

kanalizace 
Poldr Chrlice 

ENERGETICKY ŠETRNÉ, 
NEZÁVISLÉ A ODOLNÉ MĚSTO 

RENERGY Konec století páry v Brně 
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ČISTÉ A CIRKULÁRNÍ MĚSTO RESAKO  

Komunitní zahrady v Brně 

SPRÁVA 
SDÍLENÁ VIZE A DOBRÉ JMÉNO 

MĚSTA 
Veletrh URBIS 2019 - jak rozvíjet 

koncept smart city 
Chytrá čtvrť Špitálka 

FUNGUJÍCÍ BRNĚNSKÁ 
METROPOLITNÍ OBLAST 

Dotazníkové šetření  

Metropolitní studentská soutěž 

EFEKTIVNÍ ELEKTRONICKÁ 
SPRÁVA A OTEVŘENÁ DATA 

Brno ID  

Datový portál 

PARTICIPATIVNÍ SPRÁVA Participativní rozpočet – Dáme na 
vás 

 

Strategie #brno2050 

 

 

4.1 Prostředí 

 

Podrobnější informace o jednotlivých projektech: 
 

PŘÍRODA VE MĚSTĚ 

Projekt v přípravě:   Revitalizace nábřeží Svratky 

Realizace stavby:   2020–2022 

Rozpočet:   předpoklad cca 375 mil. Kč 

Projekt protipovodňových opatření zahájilo město Brno přípravou úseku řeky Svratky od koupaliště 

Riviéra po železniční viadukt na ul. Uhelná. Realizace projektu zvýší protipovodňovou ochranu okolní 

zástavby a umožní celkovou revitalizaci řeky Svratky. Dojde ke zpřírodnění a zpřístupnění koryta řeky, 

její okolí budou moci lidé využívat k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Vítězný návrh, který vzešel z 

mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže, zpracovaný týmem brněnského architekta prof. 

Ivana Rullera, je v současnosti dále rozpracováván pro potřeby územního řízení a následně 

stavebního povolení.  

Více na https://voda.brno.cz. 

 

Projekt v realizaci:   Hapalův park 

Realizace stavby:   12/2018–2020 

 

Zanedbané a nevyužívané území bývalého odkaliště pod Hády se díky aktivitám Studenstského Brna, 

Tepláren Brno a města Brna změní na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití okolních 50 

000 obyvatel čtvrtí Vinohrady a Líšeň. Z bývalého odkaliště a místa černých skládek vznikne dobře 

udržované, snadno přístupné místo, kde si bude každý moci odpočnout od městského ruchu. Návrh 

podoby parku vzešel ze studentské architektonicko – krajinářské soutěže, které se mohli zúčastnit 

všichni studenti vysokých škol. Vítězný návrh vytvořil studenstský tým ve složení Bc. Sebastian Loder, 

Bc. Nina Krajčírová, Bc. Vojtěch Urban, Bc. Peter Mezei a Bc. Veronika Očadlíková. V současnosti je 

dokončena projektová dokumentace pro realizaci první etapy, práce na její realizaci začnou v prosinci 

https://voda.brno.cz/clanek/nabrezi-svratky
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2018. Půjde o vyčištění lokality od špatných dřevin, vysazení nových stromů a vytvoření prostoru pro 

pozdější realizaci nové sítě cest.  

Více na www.parkhady.cz 

 

KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO 

Projekt v realizaci:   Nový územní plán 

Příprava:    2017–2022 

 

Dosud platný Územní plán města Brna byl vydán před 24 lety v listopadu 1994. Podle novely 

stavebního zákona jeho platnost vyprší na konci roku 2022. Město Brno začalo v roce 2002 

připravovat nový územní plán, který byl dopracován do fáze konceptu ve třech variantách. V roce 

2011 ho město projednalo s dotčenými orgány a brněnskou veřejností. Práce na novém územním 

plánu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016. Od roku 2017 opět pokračují práce 

na novém územním plánu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny pro zpracování 

návrhu územního plánu města Brna. Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování 

veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších 

akcí. 

Více na https://kambrno.cz/uzemni-plan 

 

Projekt v přípravě:   Aktualizace územní studie Jižní čtvrť 

Zpracovatel:   Kancelář architekta města Brna 

 

V souvislosti s rozhodnutím o poloze brněnského nádraží u řeky je nyní možné začít intenzivně 

pracovat na představě o konkrétnější podobě nové Jižní čtvrti. Ta vznikne v prostoru mezi stávajícím 

a novým nádražím. Kancelář architekta města v současnosti pracuje na aktualizaci územní studie Jižní 

čtvrť. Cílem studie bude především stanovit prostorové regulativy, zpřesnit vymezení funkčních ploch 

a systém dopravní infrastruktury, definovat obslužnost jednotlivých ploch a doporučit etapizaci 

realizace technické a dopravní infrastruktury a výstavby v území. Územní studie také prověří možnost 

uplatnění myšlenek z vítězných návrhů urbanistických soutěží vypsaných městem Brnem a z 

urbanistické ideové studie „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“, zpracované v 

rámci Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a vlastníky části území, na jejíž 

přípravě se kromě brněnských architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky podílel i světově uznávaný 

architekt a urbanista Mark Johnson z amerického Denveru. 

 

ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA 

Projekt v realizaci:   Rukověť tvorby veřejných prostranství 

Připravovaná Rukověť bude sloužit zejména jako podklad pro navrhování veřejných prostranství ve 

městě Brně. Na základě analýzy základních typů veřejných prostranství a charakteru urbanistického 

prostředí, spolu s konkrétními příklady z Brna i jiných měst, stanoví principy a pravidla, která by měla 

být při navrhování veřejných prostranství dodržena. Nejedná se pouze o „prostorotvorný“ dokument, 

http://www.parkhady.cz/
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ale také o příručku edukačního charakteru, která nahlíží na problematiku tvorby nových a úpravy 

stávajících veřejných ploch uceleně a v širších souvislostech. Rukověť bude sloužit jako přehledný 

a jednoduchý nástroj pro projektanty, zástupce samosprávy, úředníky a investory, který bude 

definovat řešení standardních situací a doporučovat postup u situací nestandardních. Rukověť by 

měla ve výsledku vést k udržení a dalšímu zkvalitnění veřejného prostoru v Brně. 

 

Projekt v přípravě:   Mendlovo náměstí 

Jedním z dlouhodobě nejzanedbanějších a zároveň dopravně nejvytíženějších veřejných prostranství 

je Mendlovo náměstí. Menší část tohoto prostoru se v letošním roce už dočkala proměny, vznikl zde 

park s lavičkami a kavárnou, doplněnou i veřejnými toaletami. Hlavní část náměstí s přestupním 

uzlem městské hromadné dopravy však na svoji proměnu teprve čeká. Její novou podobu hledá 

město prostřednictvím urbanisticko-architektonické vyzvané ideové soutěže. Vyzvaní architekti mají 

za úkol najít podobu náměstí, která na něj opět vrátí společenský život, zároveň bude zohledňovat 

měřítko původní zástavby a pomůže najít ztraceného genia loci lokality. Soutěžící by měly do svých 

návrhů začlenit dopravní řešení, vycházející ze schválené koncepce, zklidňující a usměrňující průjezd 

automobilové dopravy svedením části aut z Vídeňské ulice na Poříčí a městský okruh.  

 

MĚSTO S DOSTUPNÝM BYDLENÍM 

Projekt v realizaci:   Bydlení pro seniory a mladé rodiny na ulici Vojtova   

Realizace stavby:   2018–2020  

Rozpočet:    400 mil. Kč bez DPH  

V proluce mezi ulicemi Vojtova, Grmelova a Havlenova, v místě, kde původně působila firma s 

kamionovou dopravou a nacházely se garáže dopravního podniku, vybuduje město Brno 116 nových 

bytů pro seniory a mladé rodiny (30 bytů bude startovacích, 86 pak bude určeno pro seniory). 

Podoba domů bude navazovat na atmosféru pavlačových domů 19. století, které se stavěly v 

empírovém slohu, s pavlačemi orientovanými do dvora. Noví obyvatelé budou moci využít i 155 

nových parkovacích míst (90 z nich v suterénu objektů), velké nebytové plochy a nové dětské hřiště, 

které bude součástí výstavby. Nezapomnělo se ani na doprovodné služby, v jednom z domů bude mít 

své prostory provoz pečovatelské služby Brno-střed, pobočka Knihovny J. Mahena a nová pobočka 

Kulturního vzdělávacího střediska Brno-střed.   

 

Projekt v přípravě:   Bytová výstavba na Kamenném vrchu  

Realizace stavby:  1. etapa cca 200 bytů - 2023  

Rozpočet:    1. etapa cca 600 mil. Kč  

Oblast ležící na Kamenném vrchu nad ulicí Petra Křivky je dlouhodobě určena pro výstavbu nového 

bydlení. Dosud však ležela ladem a pravidelně se zde objevovaly také černé skládky. Nyní zde město 

Brno připravuje projekt nového moderního bydlení, odpovídajícího principům 21. století – nová 

výstavba bude energeticky šetrná a pečlivě řešeno bude také hospodaření s vodou. Začne se 

s bytovými domy navrženými v dolní části lokality při ulici Petra Křivky. Důležitou roli budou v nové 

výstavbě hrát kvalitní veřejná prostranství – osou lokality bude proto park postupně přecházející 
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v lesopark. Horní část oblasti směrem k ulici Travní bude určena pro rodinné domy, pás zeleně podél 

ulice Travní pak oddělí obytnou část a ochrání lokalitu přírodní rezervace Kamenný vrch.  

 

MĚSTO S EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNOU MOBILITOU 

Projekt v realizaci:   Jezdi férově: animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti 

Jak se k sobě mají chovat řidiči a cyklisté na silnici s cyklokoridorem a s cyklopruhem? Jak se liší 

cyklopruh a vyhrazený cyklopruh? Na co musí dávat pozor cyklista v pěší zóně či třeba na stezce pro 

chodce a cyklisty? Odpovědi na tyto otázky ukazují v přehledné a hravé formě dvě videa s podtitulem 

Jezdi férově. Spoty kladou důraz na vzájemnou ohleduplnost všech účastníků provozu. Vyrobit je 

nechalo město Brno s odbornou pomocí BESIPu a Policie ČR. Informace se touto cestou snadněji 

dostanou k dětem při dopravní výchově, vysílat se budou v televizi a šířit se budou také sociálních 

sítích. 

Projekt v přípravě:  Tramvaj do kampusu 

Rozpočet:    předpoklad cca 900 mil. Kč na stavební práce 

Realizace stavby:   zahájení plánováno 2018–2019 

Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzitního kampusu 

v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Postaveno bude 900 metrů 

nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak 

dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží. Do kampusu nyní denně cestuje 

na 40 tisíc cestujících. Předpokládá se, že by významná část lidí využívala k cestě právě tramvajovou 

dopravu a tím by se výrazně ulehčilo stávajícím autobusovým a trolejbusovým spojům.  

Více na www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-kampusu 

 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Projekt v realizaci:   Oživení zeleně ve vnitroblocích  

Realizace:    1. ročník 2018, plánováno i pro rok 2019  

Rozpočet:    1.500 000,-  

  

Všichni, kteří chtějí zkrášlit okolí svého bytového domu, mají letos poprvé příležitost získat dotaci 

města Brna na oživení zeleně ve vnitroblocích. Město tak chce zvýšit zájem o využívání vnitrobloků 

jako vnějších obytných prostorů a míst pro trávení volného času. 

Podporuje zkrášlení vnitrobloků bytových domů, předzahrádek a další zeleně přilehlé k bytovým 

domům, využívaných převážně jejich obyvateli. Oživené plochy zeleně musí mít zajištěnu možnost 

zpřístupnění např. určením správce vnitrobloku. Úvodní kolo proběhlo na jaře, od 15. 9. do 31. 

10. 2018 mohou Brňané požádat o dotaci na rok 2019. Maximální výše dotace se zvýšila ze 100 na 

150 tisíc korun, peníze lze využít zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně (např. výsadbu a 

péči o květinové záhony, keře, stromy), nákup mobiliáře (laviček, pergol, vyvýšených záhonů, krmítek 

pro ptactvo, herních prvků pro děti), úpravu či zbudování drobné infrastruktury (mlátových cest, 

pískovišť). Žádat mohou vlastníci obytných domů, společenství vlastníků, bytová družstva i občanské 

spolky působící v Brně.    

http://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-do-kampusu
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Více informací www.brno.cz/ozp v sekci Oddělení motivačních programů.  

  

Projekt v realizaci:   Oživení nábřeží brněnských řek  

Realizace:    1. ročník 2017, plánováno i pro rok 2019  

Rozpočet:    1.500 000,-  

  

Od roku 2017 podporuje město prostřednictvím dotačního programu projekty, které zvyšují 

společenské využití nábřeží a poutají zájem lidí o jejich podobu. Od 15. 9. do 31. 10. mohou způsobilí 

žadatelé podat žádat o dotaci z rozpočtu města Brna na akce oživující brněnská nábřeží pro příští 

rok. Podpořeny budou například projekty, které usilují o návrat společenského života zpět k řekám 

a také cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu. Město tak chce motivovat Brňany 

k zájmu o své nejbližší okolí a prostřednictvím podpory například ze strany místních spolků pomáhat 

vytvářet atraktivní a živá nábřeží. V roce 2017 město podpořilo mj. festival Překročme řeku, výstavbu 

nového mola na Svratce v Jundrově či vznik vzdělávacích programů pro školy a další projekty, mezi 

které bylo rozděleno celkem 1 134 000 korun. Letošní žádosti jsou pro projekty realizované v termínu 

1. 1. 2019 až 31. 12. 2019. Maximální výše dotace, kterou lze získat na jeden projekt, je 50 tisíc 

korun.  

Více informací www.brno.cz/ozp v sekci Oddělení motivačních programů.  

 

  

http://www.brno.cz/ozp
http://www.brno.cz/ozp
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4.2 Prosperita 

 

Podrobnější informace o jednotlivých projektech: 
 

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO  

Projekt v realizaci:   Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna 

Realizace projektu:   2018 - 2020 

Rozpočet:                   12 146 250 Kč  

Cílem projektu je navrhnout, nastavit a realizovat efektivní systém práce s dlouhodobě 

nezaměstnanými pro jejich opětovné zapojení do volného pracovního trhu. Součástí projektu je 

pracovní poradenství, probíhají skupinové vzdělávací aktivity. Účastníci využívají tréninkových 

pracovních míst, která vznikají v městských akciových společnostech a příspěvkových organizacích. 

K 31. 7. 2018 zatím tuto službu využilo celkem 120 klientů. Projekt realizuje Odbor sociální péče 

Magistrátu města Brna. 

 

Připravovaný projekt:   Kreativní centrum Brno 

Realizace stavby:   2019–2023  

Rozpočet:    400 mil. Kč 

Na podporu kreativních odvětví v Brně se v roce 2010 rozeběhl záměr vytvoření Kreativního centra. 

Po vzoru zahraničních měst vznikne i v Brně centrum tvůrčích profesí, kam patří design, architektura, 

hudba, scénické umění, reklama a řada dalších. Centrum poskytne brněnským kreativcům pracovní 

prostory i prostory pro širokou veřejnost a vzdělávací instituce. V areálu bývalé káznice v oblasti Cejlu  

vzniknou ateliery, kreativní podnikatelský inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná 

laboratoř, dílny, zkušebny, prostory pro neziskové organizace, coworkingová kancelář, expozice o 

historii objektu, obchody, aj. Oživí se tak nejen rozsáhlý brownfield, který patří městu, ale i okolní 

deprivovaná část města. Podoba Kreativního centra vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, 

jejíž vítěz v současnosti připravuje podrobnou projektovou dokumentaci pro přestavbu. Už nyní ale 

bývalá Káznice pravidelně ožívá díky prohlídkám, kulturním a edukativním akcím a festivalům a nově i 

sociálnímu projektu Barvy Brněnského Bronxu. 

Více na fb Kreativní Brno 

 

STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ  

Projekt v realizaci:   SME Instrument Brno 

Realizace projektu:   2017–2021 

Rozpočet:   20 000 000 Kč  

Program SME Instrument Brno navazuje na program Evropské komise, který od roku 2014 podporuje 

inovativní záměry malých a středních podniků. Jedná se o projektové záměry přinášející radikální 

inovaci s potenciálem prosazení na trhu a zajištění rychlého růstu firmy. Projekty, které od Evropské 

komise získaly výborné hodnocení, ale nedosáhly na finanční příspěvek, jsou tak podporovány 

statutárním městem Brnem. Program tak umožňuje realizaci ambiciózních projektů brněnských a 

jihomoravských technologických podniků a pomáhá urychlit růst většímu počtu inovativních firem 

v regionu. Projekt realizuje Jihomoravské inovační centrum a je financován městem Brnem. 
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Více na www.jic.cz/sme-instrument-brno/ 

 

Projekt v přípravě:   Back4Future 

Realizace projektu:   2019–2024 

Rozpočet:   1 220 000 000 Kč  

Back4Future je prestižní projekt z evropského programu „Horizon 2020 Teaming“, zaměřený na 

rozsáhlý rozvoj výzkumného centra CEITEC v Brně. Cílem projektu je zvýšení vědecké excelence a 

vytvoření inovačního prostředí, které povede k intenzivnějšímu zapojení do prestižních evropských 

vědeckovýzkumných grantů, zvýší spolupráci s high tech firmami a rozšíří počet start-up firem na Jižní 

Moravě. Partnery projektu jsou Vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Ústav fyziky 

materiálů AV ČR, Mendelova Univerzita spolu s TU Wien a BOKU Wien (University of Natural 

Resources and Lifesciences Vienna). Pokud projekt uspěje, může Brno získat 600-700 milionů Kč na 

investice do inovační infrastruktury ze strukturálních fondů a dalších cca 400 milionů Kč z prostředků 

projektu Horizon 2020 Teaming, určených na rozvoj lidského kapitálu v oblasti vědy a výzkumu. 

Přispějí ke zvýšení potenciálu místních výzkumníků, financování vynikajících studentů, změně a 

zlepšení kvalifikace managementu, realizaci inovačních aktivit a podobně.  

 

VZDĚLANÉ UNIVERZITNÍ MĚSTO  

Projekt v realizaci:   Mezinárodní studentská soutěž MUNISS 

Realizace projektu:   od roku 2011, mezinárodní od roku 2017  

Rozpočet:   500 000 Kč/rok  

Mezinárodní studentskou soutěž,  pořádaná Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Brnem,  

poskytuje studentům možnost využít svých nápadů a vizí a představit je zástupcům měst Brno a 

Bratislava. Studenti spolupracují v mezinárodních týmech, diskutují s odborníky na témata zadaná 

městy a ti nejlepší obdrží finanční odměnu. Letošním tématem byla „Proměna města v čase“ u lokalit 

Špitálka, Kraví hora a Jižní centrum. Studentské projekty se stanou součástí podkladů pro 

mezinárodní ideovou urbanistickou soutěž na oblast Špitálky. Mezinárodní studentská soutěž 

MUNISS bude pokračovat i příští rok, studenti se do ní mohou hlásit od října. Jedním z 

nejúspěšnějších projektů, který vzešel z nápadů studentů MUNISS, je Brno iD. E-shop služeb města 

byl spuštěn v roce 2016 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za odpady, turistickou 

kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. V plánu je i prodej lístků 

do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, propojení se systémem knihovny atd.   

Více na www.muniss.cz 

 

Projekt v realizaci:   Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ  

Realizace projektu:   2017–2019 

Rozpočet:    cca 50 mil. Kč 

 

Doučování a mentorská práce probíhá v rámci projektu na 68 brněnských základních školách, ve 

spolupráci se 7 organizacemi neformálního vzdělávání. Aktivita je vysoce ceněna nejen školami a 

rodiči, ale i samotnými žáky a dále tak rozvíjí úspěšnou mentorskou práci zahájenou roku 2014. Na 

školách se mohou žáci všech ročníků zapojit i do kroužků sociálního rozvoje a aktivního občanství. 

http://www.muniss.cz/


Akční plán strategie #brno2050  

29 / 40 
 

Kroužky přiměřeně věku dětí využívají skupinové práce, diskuze, hraní rolí či práci s textem. U dětí se 

tak rozvíjí schopnost vyjednávání, písemné argumentace, prezentace i kritického myšlení. Některé 

školy mají i svůj žákovský parlament. Zapojené školy také poskytují žákům kariérové poradenství, 

rozvíjejí spolupráci se středními školami a zaměstnavateli. Zvýšená péče je v projektu věnována 

školám s velkým počtem znevýhodněných žáků. Tyto školy se mj. zaměřují na spolupráci s rodiči, 

zejména na podporu jejich motivace ke vzdělání.  

 

MEZINÁRODNÍ MĚSTO  

Projekt v realizaci:   Brno International Student 

Nová aktivita, která vznikla ve spolupráci s městem Brnem a brněnskými univerzitami v roce 2017, se 

zaměřuje na zvýšení interakce a sounáležitosti aktivních a zahraničních studentů s městem, sběr 

jejich nápadů či inspirací a porovnání Brna s jinými evropskými metropolemi. Aktivita se do budoucna 

zaměří také na zvýšení počtu studentů, podporu mobility a tzv. Talent Attraction Management, tedy 

lákání studentů k dlouhodobému pobytu ve městě Brně nejen kvůli studiu, ale i za účelem hledání 

pracovního uplatnění. Zatím proběhly 3 velké akce, kterých se zúčastnilo přes 500 studentů. Město 

získalo více než 100 nových nápadů a postřehů. Brno si již vydobylo své jméno na mapě „Erasmus“ 

měst Evropy - 40 % účastníků ankety uvedlo, že si vybralo Brno, protože si myslí, že zahraniční pobyt 

u nás je skvělý. Naprosté většině zahraničních studentů (96 % respondentů) se tu opravdu líbí. 

 

Projekt v realizaci:   #BRNOREGION – mezinárodní marketing  

Realizace projektu:   2016–2019   

Rozpočet:   22 000 000 Kč  

Mezinárodní komunikační kampaň #brnoregion usiluje o to, aby místo, kde žijeme, bylo v zahraničí 

vnímáno jako dobrá adresa pro inovační podnikání, výzkum a vývoj. Společnostem a organizacím zde 

působícím silný regionální brand pomůže lépe se prosazovat v oblasti obchodu, marketingu nebo při 

náboru zaměstnanců. Součástí kampaně je web a sociální sítě (loga FB, Twitter a Linkedin) a také 

nástroje pro komunikační kampaně firem a organizací – nástroje pro každého, kdo chce odvyprávět 

příběh našeho regionu.  

Více na ww.brnoregion.com, www.toolbox.brnoregion.com, www.book.brnoregion.com 

 

GLOBÁLNĚ DOSTUPNÉ MĚSTO  

Projekt v přípravě:   Železniční uzel Brno 

Rozpočet:   odhad cca 43,1 mld. Kč 

Po více než 100 letech je rozhodnuto. Na základě studie proveditelnosti, názoru odborníků a 

železničních dopravců, vyjádření zástupců města Brna, Jihomoravského kraje a Správy železniční 

dopravní cesty vybrala centrální komise Ministerstva dopravy dne 30. 5. 2018 variantu Železničního 

uzlu Brno ve variantě u řeky. Dne 10. 7. 2018 vzala vláda na vědomí rozhodnutí ministerstva dopravy 

o této variantě. Správa železniční dopravní cesty před zadáním dalšího stupně projektové 

dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability 

dopravního modelu nákladní dopravy vybrané varianty. Technické řešení musí umožnit případnou 

realizaci severojižního kolejového diametru v Brně. 

 

http://www.brnoregion.com/
http://www.toolbox.brnoregion.com/
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Projekt v přípravě:   Hyperloop 

Realizace studie:   2018/2019 

Rozpočet (odhad):   400 000 EUR (z toho Statutární město Brno 100 000 EUR) 

Nově vznikající forma vysokorychlostní pozemní dopravy, která má přepravovat cestující i náklad 

téměř rychlostí zvuku, vyvolává kontroverzi mezi laiky i odborníky. Zároveň přitahuje talentované 

inženýry a vizionáře. Snahou Brna je zapojit místní výzkumníky, podnikatele a talenty do vědecko-

průmyslové komunity okolo Hyperloopu. V současnosti se ve spolupráci města Brna s firmou 

Hyperloop Transportation Technologies, Jihomoravským krajem a Centrem dopravního výzkumu, v. v. 

i. připravuje studie proveditelnosti pro trasu Praha – Brno – Vídeň – Bratislava. Brno se tak zařadí po 

bok Abú Dhabí či Toulouse, kde by v příštích letech měla stát i testovací trať. Téma zaujalo i Kristýnu 

Uhrovou z Fakulty architektury VUT v Brně. Ta v rámci diplomové práce vytvořila vizualizaci 

stanice Hyperloopu na jihu Brna v blízkosti dálnice D1. Její návrhy bude společnost HyperloopTT a ve 

spolupráci s Brnem dál rozvíjet. Své návrhy trasy Brno–Bratislava s architektonickými návrhy stanic 

v obou městech letos prezentovali také studenti Slovenské technické univerzity. 
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4.3 Služby 

 

Podrobnější informace o jednotlivých projektech: 
 

ZDRAVÍ LIDÉ VE ZDRAVÉM MĚSTĚ  

Projekt v realizaci:   Projekt Alzheimer  

Realizace projektu:   2018-2020    

Rozpočet:    500 000 Kč ročně (součást nákladů projektu)  

Ve 20 ordinacích praktických lékařů v Brně a 20 ordinacích praktických lékařů v Jihomoravském kraji 

probíhá pilotní projekt, jehož cílem je na základě sběru, sledování a analýzy dat zajistit podmínky pro 

včasnou diagnostiku Alzheimerovy demence a dalších neurodegenerativních chorob. Právě tento 

modul byl expertní skupinou vytipován jako nejzávažnější. Projekt je součástí modulu „Duševní 

zdraví“ v rámci komplexního „Longitudinálního monitoringu zdravotních modulů pro statutární město 

Brno“, na kterém se město Brno podílí společně s řadou odborníků – Lékařskou fakultou Masarykovy 

univerzity, Ústavem zdravotnických informací a statistiky, Fakultní nemocnicí Brno a Sdružením 

praktických lékařů. 

 

Připravovaný projekt:   Sociálně zdravotní komplex Červený kopec  

Realizace projektu:   2018-2022    

Rozpočet:    předběžný odhad nákladů cca 200 mil. Kč     

Na Červeném kopci, v místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, vznikne nový sociálně – 

zdravotní komplex. Ten bude zahrnovat lůžkové zařízení o kapacitě cca 210 míst a další zdravotnické 

služby v medicínském centru, které umožní i denní pobyty. Jedná se o jeden z prvních projektů 

tohoto typu v městě Brně a jihomoravském regionu vůbec. Součástí projektu je realizace 

architektonicko-urbanistické mezinárodní soutěže, následné zpracování studie proveditelnosti a 

podrobné projektové dokumentace. Cílem pečlivé přípravy je mj. optimální využití stávajících objektů 

bývalé léčebny a návrh nových objektů včetně napojení na okolní městskou strukturu. Nové zařízení 

by mělo být v provozu do 5 let. 

 

SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ MĚSTO  

Projekt v realizaci:   Podpora stabilizace ohrožených rodin 

Realizace projektu:   2018-2021 

Rozpočet:    16 000 000,- Kč 

 

Projekt se věnuje podpoře ohrožených rodin v celém městě, s důrazem na městské části Brno-střed, 

Brno-sever, Brno-Jih, Židenice a Královo Pole. Současné kapacity služeb poskytovaných městem a 

neziskovými organizacemi nestačí poptávce. Přímá práce s rodinami není kvůli tomu dostatečně 

intenzivní, prohlubuje se narušení vztahů v rodině a zanedbávání péče o dítě. Cílem projektu je proto 

efektivní a komplexní práce s rodinami i zlepšení spolupráce institucí, které s rodinami pracují. Díky 

projektu bude pilotně zavedena pozice rodinných asistentů a rozšíří se sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. Vznikne také nová manželská a rodinná poradna, která poskytne i terénní služby. 
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Rozšíří se kapacity pro asistované setkávání rodiče s dětmi a asistované předávání dětí. V Brně bude 

také zřízeno vůbec první bezplatné mediační centrum řešící rodinné krize a konflikty.  

 

Připravovaný projekt:   Zařízení sociálních služeb Charbulova 

Realizace projektu:   předpokládané zahájení provozu služeb v roce 2023 

 

V objektu bývalé ZŠ Charbulova vznikne zařízení, poskytující odlehčující služby pro klienty se 

zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby. Tato služba umožní klientům 

zůstávat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Poskytne pečujícím důležitý odpočinek od náročné 

péče, umožní jim vyřídit si své osobní záležitosti či řešit nečekané krizové situace jako náhlé zhoršení 

zdravotního stavu nebo nutnou péči po hospitalizaci. Poptávka po této službě je v Brně velmi vysoká, 

stávající kapacity odlehčovacích služeb v pobytové formě tohoto typu jsou přitom zcela nedostačující. 

V novém pavilonu na přilehlém pozemku vznikne domov pro osoby se zdravotním postižením a 

chronickým duševním onemocněním s vysokou mírou podpory a závislostí na péči jiné osoby. Tedy 

pro ty, u kterých již není péče v domácím prostředí možná nebo velmi náročná a rodina ji není 

schopna zavládnout. Ani pro tyto klienty nemá dosud Brno odpovídající pobytové kapacity. Výhodou 

celého komplexu bude jeho sociálně-zdravotnický charakter, umožňující komplexní péči o klienty.  

 

KULTURNÍ MĚSTO 

Projekt v realizaci:   Filmová kancelář Brno 

Realizace:    v provozu od 2017 

Náklady:  950 tis. Kč ročně (700 tis. Kč město Brno, 250 tis. Státní fond na 

podporu kinematografie) 

Filmová kancelář Brno funguje v rámci TIC BRNO od roku 2017 a slouží jako informační servis 

filmařům k možnostem a podmínkám natáčení v Brně a na jižní Moravě. Jejím cílem je rozvoj 

místního audiovizuálního průmyslu a propagace města a regionu jako atraktivní filmové destinace. 

Propojuje místní filmové profesionály a dodavatele služeb s přicházejícími produkcemi a 

marketingově využívá v místě natáčené filmy a televizní projekty k propagaci města a 

kraje.  S asistencí Filmové kanceláře se natáčelo například ve vile Tugendhat v rámci filmu „Skleněný 

pokoj“ (režie Julius Ševčík) nebo některé ze scén filmu „Nabarvené ptáče“ (režie Václav Marhoul), 

které vznikly v areálu bývalé Káznice na Cejlu. 

 

Projekt v přípravě:   Janáčkovo kulturní centrum 

Rozpočet:    1,3 miliardy korun (600 mil. Kč stát, 600 mil. Kč Brno, 100 mil. JMK)  

Chcete si v Brně poslechnout Glagolskou mši? Bohužel, městu pyšnícímu se odkazem Leoše Janáčka 

chybí koncertní sál s varhanami a pódiem pro stočlenný orchestr a sbor. Do Brna zatím nejezdí ani 

světové hvězdy klasické hudby, chybí zde velký sál s přirozenou akustikou pro symfonickou hudbu. 

Změnit to má výstavba Janáčkova kulturního centra v těsném sousedství Besedního domu. 

Nejmodernějšího sálu v republice a v okruhu 300 kilometrů s kapacitou přes 1 200 posluchačů a 

akustikou světových parametrů. Na jeho návrhu pracuje mezinárodní tým v čele s Tomaszem 

Koniorem z polského Konior Studio, akustiku řeší společnost Nagata Acoustics, světové eso ve svém 

oboru, tým doplňuje brněnský atelier Hrůša & spol. Po dokončení stavby vznikne v centru Brna místo 
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s jedinečným hudebním geniem loci – Besední dům, nový koncertní sál se zázemím pro brněnskou 

filharmonii, Janáčkova akademie múzických umění. To vše živé celý den – těšit se můžete i na 

kavárny, odpočinkové zóny, dětské hudební dílny nebo večerní promítání.  

Více na www.salprobrno.cz 

 

SPORTOVNÍ MĚSTO  

Připravovaný projekt:   Sportovně-rekreační areál za Anthroposem 
Realizace projektu:   2018-2021 

V Pisárkách vznikne na rozsáhlé ploše cca 13,5 ha nové sportoviště pro širokou veřejnost o celkové 

kapacitě 1 000 osob. Celá tato oblast má velký sportovně-rekreační potenciál, v areálu se plánuje 

umístění těchto sportovišť: 4 hřiště pro malou kopanou, 2 víceúčelová hřiště (hřiště pro volejbal, 

basketbal, házenou, korfbal, lakros apod.), hřiště pro beach volejbal, in-line ovál a dráha, kterou bude 

možno v zimních měsících využívat jako  běžeckou dráhu pro lyžaře, hřiště pro plážový fotbal, 9 

jamkový discgolf, MTB školka, prostor pro lukostřelbu, bouldering, outdorové hřiště pro 

handicapované, dětská hřiště, odpočinkové zóny apod. 

 

Připravovaný projekt:   Atletická hala 

Realizace projektu:   2018-2021 

Rozpočet:   650 mil. Kč  

Výstavba nové atletické haly je výsledkem mnohaletého hledání východiska z neutěšené situace 

brněnské atletiky, kdy klubům chybí zázemí především pro přípravu v zimních měsících. 

Memorandum mezi Českým atletickým svazem, městem Brnem a Masarykovou univerzitou zaručuje 

splnění technických kritérií při výstavbě i budoucí optimální využití haly. Podle studie bude v objektu 

umístěn 200 m dlouhý běžecký ovál se šesti drahami, s osmi drahami sprinterské rovinky a sektory 

pro technické disciplíny – skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrh koulí. Povrch bude 

splňovat pravidla IAAF. V hale jsou navrženy dostatečné prostory jak pro sportovce, rozhodčí a diváky 

(s kapacitou až 2 200 osob), tak pro přenosovou techniku, provozní a technické zázemí, včetně plochy 

pro rozcvičení a regeneraci atletů.  

 

BEZPEČNÉ MĚSTO 

Projekt v realizaci:   Bezpečná adresa 

Realizace:    2018–2019 

Projekt Městské policie Brno navazuje na úspěšné aktivity „Domovnické akademie“. Vzdělávání 

domovníků bude probíhat formou praktické aplikace znalostí, dovedností, opatření a sociálních, nebo 

technických řešení, která zvýší bezpečí v bytových domech. Rozšiřování sítě bezpečných adres bude 

podporovat asistenční program (APROPO), který zahrnuje kromě osvědčených kurzů Domovnické 

akademie i průběžné aktualizační semináře pro domovníky, nájemníky a vlastníky bytových domů. Na 

seminářích budou prezentovány novinky v oblasti prevence kriminality, legislativy a technických 

systémů, a bude probíhat výměna zkušeností samotných majitelů domů a domovníků. Pro majitele 

bytových domů i nájemníky je už nyní k dispozici Manuál bezpečného bydlení, popisující jednotlivé 

kroky a při zajišťování bezpečného bydlení jejich účinnost, Vše pilotně ověřené v domě Koniklecová 5 

na Kamenném vrchu.  
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Manuál je ke stažení zde: www.mpb.cz/domovnicka-akademie/mbb. 

 

Projekt v přípravě:   Nová hasičská stanice Lidická 

Realizace:    2022 

Rozpočet:    cca 400 mil. Kč 

Na největší stanici v kraji slouží na 3 směny 72 hasičů a je zde k dispozici 16 kusů požární techniky. 

Stanice Lidická řeší ročně přes dva tisíce mimořádných událostí v rámci celého kraje. Kromě běžných 

událostí se totiž specializuje na záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na záchranu osob 

z jeskyních komplexů, výkopů a zřícených objektů i vyprošťování těžkých vozidel. Zastřešuje službu 

leteckých záchranářů, přes den sloužících na letišti v Tuřanech. Současná budova slouží hasičům už 

téměř 80 let, neodpovídá už současným nárokům na techniku i zázemí hasičů a je ve špatném 

technickém stavu. Plánovaná nová hasičská stanice vytvoří moderní zázemí pro odbornou přípravu a 

službu hasičů, požární techniku i její údržbu. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro územní 

řízení. Investorem bude Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, město Brno poskytne 
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4.4 Zdroje 

 

Podrobnější informace o jednotlivých projektech: 
 

MĚSTO EFEKTIVNĚ HOSPODAŘÍCÍ S VODOU 

Projekt v realizaci:   Nové retenční nádrže a dostavba kanalizace  

Rozpočet:    cca 3 mld. Kč 

Realizace:    2019–2022 

 

Brno se rozrůstá a spolu s městem musí růst i jeho kanalizační síť a její kapacita – složitý systém na 

odvádění odpadních a dešťových vod. Město Brno má vybudovanou z části jednotnou, z části 

oddílnou kanalizační síť (oddělující dešťové vody a odpadní vody, které odvádí na ústřední čistírnu 

odpadních vod v Modřicích). V současnosti není dostatečně omezeno znečištění Svratky a Svitavy v 

průběhu dešťů. V plánu jsou proto dvě nové retenční nádrže, které pomohou městu lépe hospodařit 

s odpadní vodou a udržet čisté řeky. Výstavbou retenční nádrže Červený mlýn (v místě stávající 

otevřené nádrže při ul. Sportovní v Králově poli) o předpokládaném objem u do 26 000 m3 dojde ke 

kultivaci území, které se postupem času dostalo z okraje města do hustě zastavěné části. Retenční 

nádrž Královky, o předpokládaném objemu do 22 500 m3, vznikne v blízkosti mimoúrovňové 

křižovatky dálnic D1/D2 v městské části Brno-jih na pravém břehu řeky Svitavy. Bude sloužit k 

zachycení odpadních vod z jednotné kanalizace, které zatím za dešťů přepadají do málo vodné řeky 

Svitavy, a znečišťují ji. Retenční nádrž zlepší kvalitu vody v této řece a v důsledku i v řece Svratce pod 

soutokem se Svitavou a návazně v Novomlýnských nádržích. Pro plné využití kapacity nově 

budovaných i stávajících retenčních nádrží je navržen software optimálního řízení funkcí jednotlivých 

retenčních nádrží na základě predikce dešťových srážek. Oddílná kanalizace se bude postupně 

dostavovat v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany, Tuřany a Brno-jih. Oddělené odpadní vody 

budou odvedeny na ústřední ČOV Modřice, která zajistí jejich vyčištění v souladu s limity na odtoku 

do Svratky. 

 

Připravovaný projekt:   Poldr Chrlice 

Realizace:    2023 

 

Vybudováním suchého poldru v Chrlicích bude ochráněna západní část Chrlic proti průtokům 

„stoletých“ povodňových vod soutoku Svitavy a Svratky. Zároveň díky svým přírodním podmínkám 

umožní příznivou cestou řízeně upravovat část povodňových průtoků i v rámci města Brna. Součástí 

poldru budou přírodě blízká protipovodňová opatření u soutoku Tuřanského a Ivanovického potoka, 

které umožní vznik nové sportovní a relaxační zóny pro obyvatele města. Aktuálně probíhají jednání 

se zástupci městské části Brno-Chrlice s cílem blíže seznámit obyvatele se záměrem plánované 

protipovodňové ochrany.  

Více na https://voda.brno.cz. 

 

 

https://voda.brno.cz/clanek/poldr-chrlice
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ENERGETICKY ŠETRNÉ, NEZÁVISLÉ A ODOLNÉ MĚSTO 

Projekt v realizaci:   RENERGY 

Celkové investiční náklady:  odhad cca 1,7 miliardy korun 

Zprovoznění nového kotle:  2023 

Energetické využívání odpadu, při kterém vzniká teplo a elektrická energie, je nejekologičtější způsob 

nakládání se zbytkovým, nerecyklovatelným směsným odpadem z domácností a podniků. Je 

významně šetrnější a ekologičtější než skládkování a jedná se svým způsobem o obnovitelný zdroj 

energie. Podobná zařízení jsou v České republice jen čtyři, na Moravě je brněnská spalovna jediná. 

V návaznosti na plán zákazu skládkování od roku 2024 proto plánuje městská společnost SAKO 

výstavbu regionálního odpadového centra s moderní dotřiďovací linkou a návozem odpadu 

ze sousedních krajů po železnici. Spalovna se dále rozšíří o třetí kotel, což zajistí Brňanům 

dlouhodobě stabilní nízkou cenu tepla.  Každý rok spalovna využije 240 000 tun odpadu, což 

odpovídá produkci odpadu od 1,3 milionu lidí. Ročně spalovna dodá více než 1 milion GJ tepla , 

odpovídající roční spotřebu elektrické energie až 40 tisíc brněnských domácností. Nový kotel bude 

mít kapacitu 110 tisíc tun ročně, stejně jako dva stávající. Po rozšíření by tak brněnská spalovna 

mohla energeticky využít až 330 tisíc tun zbytkového komunálního odpadu za rok a vyrobit 1,3 mil. GJ 

tepla a 40 tis MW elektrické energie.  

 

Projekt v realizaci:   Konec století páry v Brně 

Realizace:    2010–2022 

Rozpočet:    jednotky miliard Kč 

Už jste si v brněnských ulicích všimli podivných komínků, ze kterých v zimě stoupá pára? Utíká jimi 

parovodní směs, upouštěná z parovodů. Ty však z Brna od roku 2010 postupně mizí – Teplárny Brno 

budou nově rozvádět teplo prostřednictvím modernějších a úspornějších horkovodů. Celkem je 

potřeba přepojit 671 odběrných míst a vyměnit přibližně 60 kilometrů parovodů za horkovody. Díky 

tomu se sníží ztráty v distribuční síti a výměníkových stanicích a vznikne technologicky vyspělý a 

spolehlivý systém dodávky tepla pro Brno 21. století. Prospěje to i životnímu prostředí – každý 

nahrazený kilometr znamená o 336 tun CO2 ročně méně. Zákazníkům (občanům Brna) přinese 

dodávka tepla za pomoci horké vody úsporu tepla ve výši 8–15 %, zhruba 1 500 – 2 000 Kč ročně na 

domácnost. Výměna parovodů za horkovody má ve výsledku i lepší dopad na životní prostředí.  

 

ČISTÉ A CIRKULÁRNÍ MĚSTO 

Projekt v realizaci:   RESAKO 

Dlouhodobá kampaň společnosti SAKO BRNO je určená všem, kteří chtějí zacházet s odpady šetrně, 

ohleduplně a smysluplně. Jejím cílem je motivovat obyvatele, aby změnili své myšlení v hierarchii 

„reduce – reuse – recycle – renegry“, tedy nejprve snížit produkci odpadu, pokud to nejde, tak 

podporovat znovuvyužití, pak recyklaci, a na závěr energetické využití odpadu. Kampaň se snaží 

upozornit na projekt ReUSE. Ten je zaměřený na opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, 

které už doma lidé nepotřebují a jeho částí. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu například vytváří 

ReNAB tzv. nábytkovou banku, do které mohou Brňané darovat nepotřebný nábytek. Díky spolupráci 

magistrátních odborů životního prostředí a sociální péče se nábytek dostane k potřebným lidem 

v sociální nouzi. Na opětovné využití věcí, vyrobených před rokem 1989 se zase zaměřuje RETROuse. 
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Projekt v realizaci:   Komunitní zahrady v Brně 

Komunitní zahrady vznikají v některých místech Brna jako alternativa zahrádkářských kolonií. Vznikají 

z iniciativy neziskových organizací i obyčejných lidí, většinou na nevyužívaných plochách v majetkem 

města. Nenabízejí stoprocentní samozásobitelství, ale podporují lokální zemědělství, sousedské 

vztahy a setkávání. První českou modelovou komunitní zahradu a park založilo občanské sdružení 

Smrk v Králově poli roku 2004. První brněnskou komunitní zahradou v pravém slova smyslu je 

„Zahrada v pytli“ založená na Kamenné o devět let později. Jejich počet postupně roste nejen v Brně, 

ale po celé republice. V Brně je to například Otevřená zahrada na Údolní, nově vznikající Veřejná 

zahrada v Židenicích v ulici Líšeňská, Plecinkáry u Staré Osady, Rajská zahrádka v Brně-

Maloměřicích, Jedlý Park Sedláčkova v Líšni nebo zahrádkářská osada Malina na Kraví Hoře. Brzy se 

chystá založení komunitní zahrady v Bohunicích. 
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4.5 Správa 

 

Podrobnější informace o jednotlivých projektech: 
 

SDÍLENÁ VIZE A DOBRÉ JMÉNO MĚSTA   

Projekt v realizaci:   Veletrh URBIS 2019 - jak rozvíjet koncept smart city 

Desítky středoevropských měst a obcí si společně s lídry v inovacích předají zkušenosti, nápady 

a konkrétní řešení, jak správně využít koncept smart city. Vše proběhne v rámci dvoudenního 

veletrhu s konferenčním programem „URBIS SMART CITY FAIR“ (na brněnském výstavišti 5.  - 6. 

června 2019). Druhý ročník veletrhu URBIS, který se věnuje chytrým řešením pro města a obce, 

přinese do Brna čtyři klíčová témata. Program se dotkne nového využití zanedbaných částí města 

a jejich proměny na funkční komunity s vyváženým využitím technologií – tedy jak budovat chytré 

čtvrti. Druhým tématem bude přínos digitálních technologií pro města, například k časově i finančně 

efektivnější správě. Chybět nebudou ani energetická politika města a udržitelná doprava.  

Více na www.smartcityfair.cz 

 

Projekt v přípravě:   Chytrá čtvrť Špitálka  

Brno se zapojilo do mezinárodního projektu RUGGEDISED, který ukazuje, jak transformovat stávající 

městské čtvrti na nízkoenergetická, dostupná a komunitní sousedství. Je zaměřen na snížení 

energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, 

zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při 

plánování rozvoje města. Brno se spolu s Gdaňskem a Parmou učí od lídrů projektu – měst 

Rotterdam, Glasgow a Umeå, jak tyto čtvrtě vybudovat. Na základě znalostí a dobré praxe lídrů 

projektu vytváří svůj vlastní plán pro vybranou část města, kterou se stala část areálu Tepláren Brno v 

ulici Špitálka. Část areálu o rozloze 2,4 ha, pro kterou městská firma nebude mít dále využití, se v 

budoucnu stane ukázkovou částí města, využívající moderních technologií a inovativních přístupů. 

V současnosti se pro lokalitu Špitálky připravuje mezinárodní ideová urbanistická soutěž, jejímž cílem 

je získat komplexní urbanistické řešení celé oblasti a její vazby k širšímu okolí.  

FUNGUJÍCÍ BRNĚNSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST  

Projekt v realizaci:   Dotazníkové šetření 

Brno patří v České republice mezi průkopníky strategického plánování na úrovni tzv. metropolitní 

oblasti – města a obcí v jeho zázemí. Základem tohoto přístupu je vybudovat vzájemnou důvěru mezi 

Brnem a okolními obcemi a zároveň s nimi být v neustálém kontaktu. Pro lepší zacílení budoucí 

spolupráce proběhlo v průběhu léta 2018 dotazníkové šetření „Možnost a potenciál dlouhodobé 

spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti“, které se konalo ve spolupráci s Ekonomicko-správní 

fakultou Masarykovy univerzity. Dotazník byl adresován všem 166 starostům a starostkám obcí 

v metropolitní oblasti. Cílem dotazníku bylo zjistit, jestli zázemí Brna vnímá přínosy spolupráce s 

okolními obcemi a jestli se do ní chce aktivně zapojit i po roce 2020, bez ohledu na programy 

umožňující čerpat dotace na realizaci projektů v rámci metropolitní oblasti.  

 

http://www.smartcityfair.cz/
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Projekt v realizaci:   Metropolitní studentská soutěž 

Cílem nové studentské soutěže je využít kreativity studentů pro nová témata, přesahující hranice 

města Brna. Do soutěže se zapojili studenti napříč obory ze tří největších brněnských univerzit 

(Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a VUT). První ročník soutěže přinesl asi dvě desítky 

velmi propracovaných projektů a byl zakončilo v červnu slavnostní vyhlášení vítězů za přítomnosti 

pana primátora. Zvítězil projekt Tree Office neboli „stromová kancelář“. Dřevěné stavby umožňující 

pracovat nebo studovat v příjemném prostředí parku.  

 

EFEKTIVNÍ ELEKTRONICKÁ SPRÁVA A OTEVŘENÁ DATA  

Projekt v realizaci:   Brno ID 

Brno již přes rok buduje vlastní elektronickou identitu pro obyvatele a uživatele města - Brno iD. E-

shop služeb města byl spuštěn v lednu 2017 pro elektronické šalinkarty, nyní obsahuje i platbu za 

odpady, turistickou kartu a možnost hlasovat v participativním rozpočtu města „Dáme na vás“. 

V plánu je do budoucna i prodej lístků do městských sportovišť, vstupenek do kulturních institucí, 

propojení se systémem knihovny atd. Svůj účet Brno iD má už přes 50 000 Brňanů.  

Více na www.brnoid.cz 

 

Projekt v realizaci:   Datový portál 

Na jaře 2018 byl spuštěn datový portál Data.brno.cz - otevřená platforma sloužící ke sdílení dat o 

městě Brně. Jedná se o data samotného města a městských organizací, ale též od různých dalších 

poskytovatelů. Tento portál je určený a přizpůsobený široké veřejnosti, tedy jak občanům, 

podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům. Kromě 

samotných datových sad zde naleznete také mnoho užitečných aplikací a článků. Jednou z nich je 

např. webová aplikace zobrazující 3D model budov na území města Brna nebo třeba interaktivní 

mapa města Brna, která měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Za tři měsíce od 

spuštění web navštívilo 25 tisíc lidí, kteří si zobrazili přes 87 tisíc stránek. Nejvíce návštěvníků je mezi 

25–34 lety. 

Více na data.brno.cz 

 

PARTICIPATIVNÍ SPRÁVA  

Projekt v realizaci:   Participativní rozpočet – Dáme na vás  

Ročník 2017 – 20 mil. korun, 216 podaných projektů, 16 občané vybrali k realizaci  

Ročník 2018 – 30 mil. korun, 133 podaných projektů, hlasování občanů proběhne na podzim 2018 

V projektu „Dáme na vás“ Brňané sami rozhodují o části rozpočtu města. Pro letošní ročník se jedná 

celkem o 30 milionů korun. Brňané mohou jednoduchým a komfortním způsobem navrhovat vlastní 

projekty na oživení města a přímo rozhodovat o tom, které nápady město zrealizuje. Silnou stránkou 

projektu je zejména důraz na sousedský, komunitní přístup k tvorbě projektů, který je podpořen sérií 

veřejných setkání. Brno je prvním velkým městem v ČR s participativním rozpočtem na celoměstské 

http://www.brnoid.cz/
https://data.brno.cz/
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úrovni a získalo za něj mj. ocenění „Otevřeno“ za nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu 

v ČR. 

Více na www.damenavas.cz. 

 

Projekt v realizaci:   Strategie #brno2050 

Město Brno má obrovský potenciál. V něčem ho naplňuje už dnes, v dalších oblastech ho brzdí 

neexistence dlouhodobé koncepce. Proto vzniká Strategie #brno2050, která má za cíl udělat z Brna 

středoevropskou perlu. Ale podaří se to jen tehdy, když téměř každý zdejší člověk, firma i instituce 

bude rozumět všem krokům, které Brno na této cestě dělá už dnes. Proto potřebujeme strategii, na 

které se všichni nejen shodnou, ale mohou ji také aktivně ovlivňovat a budovat. Do přípravy strategie 

se zapojují nejen odborníci z řad města Brna, ale také akademici, podnikatelé, zástupci neziskových 

organizací a aktivní občané. Všichni, kteří měli a mají zájem se mohou zapojit tvořit spolu s námi 

město pro příští generace. Jak se můžete zapojit teď? Napište svůj podnět k některému z témat, 

kterému se nová brněnská strategie věnuje. Vašim nápadům se budeme věnovat při tvorbě akčního 

plánu. 

http://www.damenavas.cz/

