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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.
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město pro příští generace

Díky kvalitní, časově i místně dostupné zdravotní péči i individuálnímu 
zájmu a aktivitě obyvatel je Brno v roce 2050 zdravým městem se 
zdravými obyvateli. Vysoká zdravotní gramotnost a odpovědnost 
obyvatel za vlastní zdraví, orientace na zdravý životní styl, soudržná 
a pečující rodina i propracovaný systém zdravotní a sociální péče vytváří 
z města Brna místo pro dlouhý život ve zdraví.

ZDRAVÍ LIDÉ VE
ZDRAVÉM MĚSTĚ

#vize2050
Brno je zdravé město se zdravými obyvateli.

#plány2028
Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého
životního stylu. 

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 
Realizace projektu:  2018–2022   
Rozpočet: předběžný odhad cca 200 mil. Kč  

Na Červeném kopci, v místě bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, vznikne 
nový sociálně-zdravotní komplex. 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 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.

Projekt v realizaci:

Projekt Alzheimer 
Realizace projektu:  2018–2020   
Rozpočet: 0,5 mil. 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.
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Soudržnost, vzájemná pomoc a zájem o druhé je v Brně v roce 2050 
běžnou součástí života, místní firmy cítí společenskou odpovědnost 
a přispívají k rozvoji města. Brno nabízí široké spektrum kvalitních 
a snadno dostupných veřejných a sociálních služeb a je průkopníkem 
v inovativních projektech. Lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci 
své rodiny, různých komunit a organizací a město je v tom podporuje. 
Brno je díky tomu městem, ve kterém se dobře žije všem lidem, nejen 
elitám. 

SOUDRŽNÉ
A RESPEKTUJÍCÍ
MĚSTO

#vize2050
Mezi obyvateli Brna panuje soudržnost 
a vzájemná pomoc.

#plány2028
Posílit soudržnost mezi obyvateli města a zajistit široké
spektrum kvalitních, snadno dostupných veřejných 
a sociálních služeb. 

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Zařízení sociálních služeb Charbulova 
Realizace projektu:  předpokládané zahájení provozu 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. Služba umožní klientům zůstávat ve svém přirozeném prostředí co 
nejdéle. Poskytne pečujícím odpočinek od náročné péče, umožní jim vyřídit 
si své osobní záležitosti či řešit nečekané krizové situace jako náhlé zhoršení 
zdravotního stavu či nutnou péči po hospitalizaci. Poptávka po této službě 
je v Brně velmi vysoká, stávající kapacity odlehčovacích služeb v pobytové 
formě tohoto typu jsou zcela nedostačující. V novém pavilonu vznikne domov 
pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním 
s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby. Tedy pro ty, u kterých již není péče 
v domácím prostředí možná nebo je velmi náročná a rodina ji není schopna 
zvládnout. Ani pro tyto klienty nemá dosud Brno odpovídající pobytové 
kapacity. Výhodou celého komplexu bude jeho sociálně-zdravotnický charakter 
umožňující komplexní péči o klienty. 

Projekt v realizaci:

Podpora stabilizace ohrožených rodin 
Realizace projektu:  2018–2021  
Rozpočet: 16 mil. 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 tak 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 nová manželská a rodinná 
poradna, která poskytne i terénní služby. Rozšíří se kapacity pro asistované 
setkávání rodičů s dětmi a asistované předávání dětí. V Brně bude také zřízeno 
vůbec první bezplatné mediační centrum řešící rodinné krize a konflikty.
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Brno je v roce 2050 mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. 
Špičková kulturní a kreativní scéna je postavená na setkávání tradice 
a experimentu a aktivně ovlivňuje nejnovější světové trendy. Kultura 
je základním kamenem identity města, naplňuje veřejný prostor 
i každodenní život jeho obyvatel, je katalyzátorem jejich vzájemného 
porozumění. Pro svou nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru je město 
vyhledáváno tvůrci i návštěvníky z celého světa. 

KULTURNÍ
MĚSTO

#vize2050
Brno je mezinárodně uznávanou 
kulturní metropolí.

#plány2028
Docílit osobité kulturní a kreativní scény s mezinárodním
renomé, která aktivně pracuje s kulturním dědictvím Brna
i experimentem.

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Janáčkovo kulturní centrum 
Rozpočet: 1,3 mld Kč (z toho 600 mil. Kč město Brno, 
 100 mil.  Kč JMK, 600 mil. Kč stát)

Městu Brnu, pyšnícímu se odkazem Leoše Janáčka, chybí koncertní sál 
s přirozenou akustikou pro symfonickou hudbu, varhanami a podiem pro 
stočlenný orchestr. Změnit to má výstavba Janáčkova kulturního centra 
v těsném sousedství Besedního domu. Vznikne nejmodernější sál 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 Studia, akustiku řeší společnost Nagata Acoustics, 
světové eso ve svém oboru, tým doplňuje brněnský atelier Hrůša & spol. Po 
dokončení stavby vznikne v centru Brna místo s jedinečným hudebním 
geniem loci - Besední dům, nový koncertní sál a Janáčkova akademie múzických 
umění. To vše živé celý den - vč. kaváren, odpočinkových zón, dětských 
hudebních dílen nebo večerního promítání. 

Více na: www.salprobrno.cz

Projekt v realizaci:

Filmová kancelář Brno 
Realizace projektu:  v provozu od roku 2017  
Rozpočet: 950 tis. Kč/rok (z toho 700 tis. Kč Brno,
 250 tis. Kč Státní fond na podporu kinematografie)

Filmová kancelář Brno funguje v rámci TIC BRNO od roku 2017 a slouží jako 
informační servis filmařům o možnostech a podmínkách natáčení v Brně a na 
jižní Moravě. Cílem kanceláře 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 natáčel např. ve vile Tugendhat 
film „Skleněný pokoj“ (režie Julius Ševčík) nebo v areálu bývalé Káznice na Cejlu 
některé ze scén filmu „Nabarvené ptáče“ (režie Václav Marhoul).

Více na: www.brno� lm.cz
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Brno poskytuje v roce 2050 kvalitní a snadno dostupné zázemí pro 
sportovní vyžití od rekreačního přes výkonnostní až po vrcholový sport. 
Brno umí ke sportu motivovat všechny generace, od dětí až po seniory 
a nezapomíná ani na sportovní vyžití handicapovaných občanů. 
Špičkové výkony sportovců a významné sportovní akce přinášejí městu 
prestiž, jsou divácky atraktivní a motivují k aktivnímu sportu. 

SPORTOVNÍ
MĚSTO

#vize2050
Radost z pohybu je v roce přirozenou 
součástí zdravého životního stylu všech Brňanů.

#plány2028
Zajistit pestrou sportovní nabídku pro všechny 
výkonnostní úrovně.

#projekty2020
Projekt v realizaci:

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. 

Projekt v realizaci:

Sportovně-rekreační areál za Antrophosem 
Realizace projektu:  2018–2021  
Rozpočet: 240 mil. Kč 

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, 9jamkový discgolf, MTB školka, prostor pro lukostřelbu, 
bouldering, outdorové hřiště pro handicapované, dětská hřiště, odpočinkové 
zóny apod.
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Brno má v roce 2050 status bezpečného města, s jasně danými 
pravidly pro zajištění elementární bezpečnosti občanů a návštěvníků 
doma i na veřejnosti, při trávení volného času i společenských akcích. 
Obyvatelé města chápou roli a respektují působnost profesionálních 
bezpečnostních složek města a státu. Brno je díky tomu vnímáno jako 
„dobrá adresa“, což přispívá k rozvoji dalších aktivit a společenského 
života ve městě. 

BEZPEČNÉ
MĚSTO

#vize2050
Město zajišťuje bezpečnost svých obyvatel, kteří jsou 
dostatečně informováni o svých právech, možnostech 
a pravidlech chování v krizových situacích.

#plány2028
Zajistit připravenost města na krizové situace různého 
druhu, včetně preventivní přípravy a informovanosti 
obyvatel.

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Nová hasičská stanice Lidická 
Realizace projektu:  2022  
Rozpočet: cca 400 mil. Kč

Na největší stanici v kraji slouží na 3 směny 72 hasičů, kteří mají k dispozici 16 kusů 
požární techniky. Stanice Lidická řeší ročně přes 2 000 mimořádných událostí 
v rámci celého JM kraje. Kromě běžných zásahů se specializuje na záchranné 
práce ve výškách, záchranu osob z jeskynních komplexů, výkopů a zřícených 
objektů i vyprošťování těžkých vozidel. Zastřešuje službu leteckých záchranářů, 
přes den sloužících na letišti v Tuřanech. Současná budova funguje už téměř 
80 let, neodpovídá 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 JMK, Brno poskytne pozemky a finančně 
podpoří projektovou přípravu a demolici nepotřebných objektů.

Projekt v realizaci:

Bezpečná adresa 
Realizace projektu:  konec roku 2018–2019  
Rozpočet: 60 tis. Kč/rok 

Projekt Městské policie Brno navazuje na úspěšné aktivity „Domovnické 
akademie“. Vzdělávání domovníků bude probíhat formou praktické aplikace 
znalostí, dovedností 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 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 majitelů domů a domovníků. Pro majitele bytových domů 
i nájemníky je už nyní k dispozici Manuál bezpečného bydlení, popisující 
jednotlivé kroky a jejich účinnost. Projekt je pilotně ověřen v domě na ulici  
Koniklecová 5 na Kamenném vrchu.

Manuál ke stažení na: www.mpb.cz/domovnicka-akademie/mbb/
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statutární město Brno  I  2018
www.brno2050.cz
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