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Brno je Mekkou inovativních � rem, 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.
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město pro příští generace

Brno je v roce 2050 dobře spojeno s okolním světem. Je napojeno na 
významné národní a mezinárodní dopravní a komunikační tahy, jako 
jsou dálnice, vysokorychlostní železnice, letecké trasy či globální datové 
sítě. Spojení se (středo)evropskými i světovými metropolemi je zajištěno 
prostřednictvím kvalitní, kapacitní a spolehlivé infrastruktury.

GLOBÁLNĚ
DOSTUPNÉ
MĚSTO 

#vize2050
Brno je dobře dopravně dostupné a propojené v rámci 
metropolitního regionu a okolního světa. 

#plány2028
Zajistit kvalitní dopravní a komunikační spojení Brna
se (středo)evropskými metropolemi 
v osobní a nákladní dopravě, také i z hlediska přenosu dat. 

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Hyperloop 
Realizace studie:  2018/2019   
Rozpočet: odhad cca 400 tis. EUR 
 (z toho statutární město Brno 100 tis. EUR)

Nově vznikající forma vysokorychlostní pozemní dopravy, přepravující 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 � rmou 
Hyperloop Transportation Technologies, JM krajem a Centrem dopravního 
výzkumu, v. v. i. připravuje studie proveditelnosti pro trasu Praha – Brno – Vídeň 
– Bratislava. Brno se tak zařadí po boku měst Abú Dhabí či Toulouse, kde by 
v příštích letech měla stát i testovací trať. Téma zaujalo i studenty brněnské 
architektury a Slovenské technické univerzity, kteří městu prezentovali své 
návrhy. Výsledky diplom. práce Kristýny Uhrové z FA VUT bude společnost 
HyperloopTT ve spolupráci s Brnem dál rozvíjet. 

Připravovaný projekt:

Železniční uzel Brno

Rozpočet: odhad cca 43,1 mld. Kč    
V roce 2016 zadalo město Brno mezinárodní ideovou soutěž na rozvoj 
nové jižní čtvrti ve variantě nádraží pod Petrovem a také aktualizaci 
urbanistického řešení území ve variantě u řeky. V roce 2017 byla dokončena
Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno.

Na základě studie proveditelnosti, názoru odborníků a železničních dopravců 
a vyjádření zástupců dotčených měst, 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.

URBAN  
CENTRUM 

BRNO
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Brno je v roce 2050 univerzitním městem, do kterého přijíždějí získat 
špičkové vzdělání studenti z celé Evropy. Město moudře využívá 
potenciálu akademické komunity, zapojuje ji do občanského života 
i odborného rozhodování o rozvoji města. Uvědomuje si ekonomický 
i sociální význam možnosti kvalitního vzdělávání na všech úrovních 
a podporuje učení obyvatel v každém věku. Personální obsazení 
a materiální vybavení brněnských škol odpovídá polovině 21. století.

VZDĚLANÉ
UNIVERZITNÍ 
MĚSTO 

#vize2050
Vzdělání v Brně je na všech jeho stupních 
kvalitní, inkluzivní a dostupné všem a v každém věku.

#plány2028
Posílit otevřenost univerzit, středních a základních škol
vůči veřejnosti i jejich vzájemnou spolupráci.  

#projekty2020
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. 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. 
Kroužky přiměřené věku dětí využívají skupinové práce, diskuze, hraní rolí či 
práci s textem. U dětí se tak lépe 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. 

Projekt v realizaci:

Mezinárodní studentská soutěž MUNISS  
Realizace projektu:  od roku 2011, mezinárodní od roku 2017   
Rozpočet: 0,5 mil. Kč/rok  

Mezinárodní studentská 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 a studenti se do ní mohou hlásit od října 2018.

Více na: www.muniss.cz

Vyhlášení výsledků  soutěže MUNISS pro rok 2017/2018 v Bratislavě
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Brno se svými univerzitami, vědecko-výzkumnými kapacitami 
a množstvím studentů se do roku 2050 rozvinulo ve skutečnou 
znalostní ekonomiku s významnou pozicí v rámci širšího 
středoevropského regionu. Díky tomuto unikátnímu prostředí 
firmy cítí, že Brno je to pravé místo pro jejich inovativní 
produkty a služby. Jejich aktivity pak dále podporují rozvoj 
mladých kreativních talentů.

STŘEDOEVROPSKÉ
CENTRUM VĚDY, 
VÝZKUMU A INOVACÍ  

#vize2050
Brno je atraktivním centrem inovací pro místní 
i zahraniční vědce a podniky. 

#plány2028
Podpořit rozvoj talentů, kreativity obyvatel města a zvýšit 
přitažlivost výzkumného prostředí v Brně.

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Back4Future  
Realizace projektu:  2019–2024  
Rozpočet: 1 220 mil. Kč

Back4Future je prestižní projekt z evropského programu „Horizon 2020 
Teaming“, zaměřený na rozsáhlý rozvoj výzkumného centra CEITEC v Brně. 
Cílem je zvýšení vědecké excelence a vytvoření inovačního prostředí, které 
povede k mnohem intenzivnějšímu zapojení do prestižních evropských 
vědeckovýzkumných grantů, zvýší spolupráci s high tech firmami a rozšíří 
počet start-up firem na jižní Moravě. 
Pokud projekt uspěje, může Brno získat 600-700 mil. Kč na investice do inovační 
infrastruktury ze strukturálních fondů a dalších cca 400 mil. 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. Na projektu spolupracují VUT v Brně, 
Masarykova univerzita, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Mendelova Univerzita 
spolu s TU Wien a BOKU Wien, (University of Natural Resources and Lifesciences 
Vienna).

Projekt v realizaci:

SME Instrument Brno 
Realizace projektu:  2017–2021   
Rozpočet: 20 mil. 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 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 spolufinancován městem Brnem.

Více na: www.jic.cz/sme-instrument-brno/
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V Brně žijí v roce 2050 dobře prosperující a spokojení obyvatelé. Místní 
nabídka zaměstnání je dostatečně pestrá a široká, je v rovnováze 
s poptávkou. Město se zajímá o své zaměstnavatele a podporuje jejich 
vize. Podmínky a služby pro podnikání jsou kvalitní a dostatečné, 
doprava za prací je snadná jakýmkoliv způsobem. Obyvatelé mají chuť 
a možnost utrácet své příjmy ve městě.

PROSPERUJÍCÍ
MĚSTO  

#vize2050
Brno vytváří kvalitní zázemí pro podnikatele, 
umožňující jim expanzi a tím i dostatečně pestrou 
a zajímavou nabídku pracovních míst.

#plány2028
Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města posílením 
nabídky zajímavých pracovních příležitostí, zlepšením 
prostředí pro podnikání a podpořit malé a střední podniky.

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Kreativní centrum  
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 brownfield o rozměru takřka 8 000 m2, který patří městu, 
ale i deprivovaná část města, ve které se objekt nachází. Podoba Kreativního 
centra vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Už nyní objekt pravidelně 
ožívá díky prohlídkám, kulturním a edukativním akcím a festivalům a nově 
i sociálnímu projektu Barvy Brněnského Bronxu.

Více na: fb Kreativní Brno

Projekt v realizaci:

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných 
osob na území města Brna  
Realizace projektu:  2018–2020   
Rozpočet: 12 mil. 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 a 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.
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Brno je v roce 2050 rozmanité a otevřené k lidem z různých zemí, 
etnických skupin a kultur. Respektuje odlišnost, je schopné přijímat 
nové myšlenky a věří v dialog. Svojí tolerantností přitahuje cizince, kteří 
se chtějí podílet na rozvoji města, a díky promyšlené strategii zajišťuje 
jejich úspěšnou integraci do místní společnosti. Místní firmy i město 
samotné mají četné kontakty v cizině, které umějí efektivně přetvořit 
do konkrétních zlepšení a inovací produktů, služeb i procesů.

MEZINÁRODNÍ 
MĚSTO  

#vize2050
Brno je rozmanité, otevřené a tolerantní město, 
kterému se daří lákat a udržet talentované cizince všech 
kategorií.

#plány2028
Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů 
usnadňujících přijímání a integraci cizinců ve veřejném 
i soukromém sektoru.

#projekty2020
Projekt v realizaci:

#BRNOREGION – mezinárodní marketing   
Realizace projektu:  2016–2019  
Rozpočet: 22 mil. 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, které zde působí, 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. 

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 v Brně, a to 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.

Více na: 

www.brnoregion.com 
www.toolbox.brnoregion.com 
www.book.brnoregion.com
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statutární město Brno  I  2018
www.brno2050.cz
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