
MÁME
PLÁN
Co se tu stane 
do roku 2028?



PŘENÁŠÍME NÁPADY
Z LEJSTER DO ULIC
Přemýšleli jste někdy, 
jak bude vypadat Brno v roce 2050? 

Nebo jak bude vypadat třeba… za 10 let?

Těmto představám jsme dali konkrétní tvar: 
Brno má teď jasné plány
na roky 2019–2028.



#vize2050
Kam má Brno směřovat, aby 
bylo středoevropskou perlou.

#plány2028
Jasně dané plány na příštích 10 let, 
aby se naplnila vize.

#projeky2020
Zcela konkrétní akční projekty 
na nejbližší období do roku 2020.

Teď jsem
tady :)

Jak to celé vzniklo?
I díky vám. Na základě vašich připomínek jsme spolu s experty 
připravovali od minulého jara zásadní dokument „Vize města 
Brna v roce 2050“.

Ten schválili brněnští zastupitelé 12. 12. 2017.

Letošní jaro jsme podle strategické vize dali dohromady plán 
města Brna na příštích 10 let.

Vy jste do něj během června 2018 přispěli více než stovkou 
vlastních návrhů – děkujeme za ně!

Z plánu na roky 2019–2028 pak do jara 2019 vznikne seznam 
konkrétních projektů. Aby vize nezůstala jen na papíře, ale 
proměnila Brno v sebevědomé město, které nám bude 
závidět celý svět. Nebo aspoň Evropa.



PLÁN PRO
BRNO 2019–2028
MÁ 5 HLAVNÍCH
OBLASTÍ

Tato hesla na vás možná působí moc obecně. Ale skrývají se 
pod nimi konkrétní projekty, které v Brně už běží nebo se právě 
chystají.

Které to jsou? Odhalte je sami – na následujících pěti dvoustranách.

1. PROSTŘEDÍ
2. PROSPERITA
3. SLUŽBY
4. ZDROJE
5. SPRÁVA



Představte si, že zmizí všechny nevzhledné proluky, kultivují se veřejná 
prostranství, řeky vytvoří zelenou páteř města, nové byty nebudou jen pro 
bohaté – a když se v Brně nadechnete, tak hlavně čistého vzduchu.

#PROSTŘEDÍ

A co je pro to třeba udělat?

Například tyto projekty:

Tramvaj do kampusu Aktualizace územní 
studie Jižní Čtvrť

Revitalizace
nábřeží Svratky

PŘÍRODA VE MĚSTĚ
Místo skládek a betonu systém zeleně a vodních
prvků

KOMPAKTNÍ MĚSTO
Aby se nerozrůstalo bez rozmyslu dál do volné 
krajiny

ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ
Přitáhneme atraktivní a moderní architekturu 
i do Brna

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
A to pro každého – i pro seniory nebo mladé 
rodiny

EFEKTIVNÍ DOPRAVA
Jak to jde nejlíp? Veřejnou dopravou, na kole 
i pěšky

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Více zeleně, čisté řeky na koupání a lepší vzduch



Brno je Mekkou inovativních firem, jež vytváří bohaté ekonomické příležitosti, 
ze kterých těží všichni obyvatelé – a mají chuť tu pracovat, tvořit a vracet energii 
zpět městu. Ne, nečtete utopii... ale realitu Brna v roce 2050.

#PROSPERITA

A co je pro to třeba udělat?

Například tyto projekty:

Železniční uzel Brno Kreativní centrum mezinárodní kampaň 
#BRNOREGION 

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO
Chytrá podpora podnikatelů přinese 
bohaté nabídky práce 

EPICENTRUM INOVACÍ
Místní pýcha: středoevropské centrum vědy, 
výzkumu a inovací

VZDĚLANÉ MĚSTO
Dostupné a otevřené vzdělání pro všechny 
a na všech stupních

MEZINÁRODNÍ MĚSTO
Brno jako tolerantní město, které přijímá
talentované cizince

GLOBÁLNÍ DOSTUPNOST
Za hodinu z Brna do Prahy, do 40 minut 
v Bratislavě. Proč ne?



Máloco zlepší vztahy mezi lidmi víc, než skvělé a dostupné služby pro každého. 
Potkat se s druhými na koncertě, společně si zasportovat, mít kam jít k lékaři, cítit 
se bezpečně ve vlastním městě. Prostě kvalitně žít.

#SLUŽBY

A co je pro to třeba udělat?

Například tyto projekty:

Janáčkovo 
kulturní centrum 

Sportovně-rekreační
areál za Anthroposem

Zařízení sociálních služeb 
Charbulova 

ZDRAVÍ LIDÉ
Odpovědný životní styl bude v osobním 
zájmu všech lidí ve městě

SOUDRŽNÉ MĚSTO
Kdy vzájemná pomoc není luxus, 
ale dennodenní náplň vztahů

KULTURNÍ MĚSTO
Neuvěřitelná tvůrčí atmosféra přitáhne 
do Brna řadu osobností

SPORTOVNÍ MĚSTO
Bez pohybu není život: sport dostupný pro 
všechny bez rozdílu

BEZPEČNÉ MĚSTO
Brno jako synonymum „dobré adresy“, 
kde se bydlí bez obav



Přírodu je neradno jen využívat – daleko lepší je s ní žít. Město bude chytře 
hospodařit s vodou, břehy řek se bezpečně otevřou lidem. Chytré Brno bude 
energeticky udržitelné místo bez nadbytečného odpadu.  

#ZDROJE

A co je pro to třeba udělat?

Například tyto projekty:

Nové retenční nádrže a 
dostavba kanalizace

ReSAKO – nový život 
pro staré věci

RENERGY – rozšíření
spalovny odpadu

HOSPODAŘENÍ S VODOU
Brno zajistí lidem pitnou vodu 
a ochrání město před povodněmi

ENERGETICKÁ UDRŽITELNOST
Umění vyrobit si energii z čistých zdrojů, 
které jsou kolem nás

ČISTÉ MĚSTO
Opětovné využití, chytré třídění 
a recyklace přinesou snížení odpadů 



Brno je průkopníkem rozvoje ve spolupráci s okolními městy a obcemi. Zapojuje 
obyvatele do rozhodování o části rozpočtu. A v roce 2050 bude příkladné místo, 
které vstřícně naslouchá všem svým obyvatelům.

#SPRÁVA

A co je pro to třeba udělat?

Například tyto projekty:

Chytrá čtvrť Špitálka Brno ID Participativní rozpočet 
– Dáme na vás

SDÍLENÁ VIZE 
Všichni táhnou za jeden provaz a podporují 
rozvoj města

BRNĚNSKÁ
METROPOLITNÍ OBLAST
Vzájemná spolupráce s okolními obcemi 
nese ovoce všem

E-SPRÁVA 
A OTEVŘENÁ DATA
Informace jsou jednoduše přístupné 
a městská data veřejná

SPOLEČNÁ SPRÁVA
Brno dává prostor lidem 
spolurozhodovat o rozvoji města



Ty plány nejsou
jen pro nás... 
ale pro nás
pro všechny
Strategii a plány města Brna pomáhají připravovat
odborníci i aktivní obyvatelé města. 

Ale nedělají to pro sebe nebo jen tak z plezíru 
– ale pro víc než půl milionu lidí, kterých se to týká.

Žije nás tu v Brně 400 tisíc. 
A každý den do města za prací, studiem 
či službami přijede dalších 150 tisíc.

Dlouhodobá vize i konkrétní projekty tak 
nejsou dokumentem pro politiky nebo 
úředníky, ale dlouhodobým plánem pro 
nás pro všechny. 

Na jaře 2019 se vydáme opět i za vámi, 
do jednotlivých městských čtvrtí – kde 
budeme s vámi řešit další náměty pro 
lepší život v Brně.

Aktuální přehled všech akcí hledejte na 
webu brno2050.cz nebo Facebooku 
Chytré Brno.



Myšlenky se stávají 
skutečností. Brno žije.
A během příštích let 
ožije mnohem víc.
Naše společné město má neuvěřitelný potenciál. 
A konečně má i svou vizi a konkrétní plány. Jaké?
Otevřete tuto brožuru...

statutární město Brno  I  2018 

Tvořme Brno spolu
Podívejte se na web: brno2050.cz
Sledujte Facebook: Chytré Brno


