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město pro příští generace

Brno je průkopníkem rozvoje ve spolupráci 
s okolními městy a obcemi. Zapojuje obyvatele 
do rozhodování o části rozpočtu. 
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město pro příští generace

V rámci města Brna a jeho zázemí existuje v roce 2050 dlouhodobá 
shoda na prioritách celé oblasti. Fungující propojení strategického 
a územního plánování, které vychází z potřeb města a jeho obyvatel, 
umožňuje systematicky rozvíjet jasně definované strategické oblasti 
města. Brno je v Česku i zahraničí vnímáno jako skvělé místo k budování 
kariéry, k životu i dočasnému pobytu, jako centrum znalostního regionu, 
kde se daří nadaným lidem, tvorbě, vědě a výzkumu. 

SDÍLENÁ VIZE 
A DOBRÉ 
JMÉNO MĚSTA  

#vize2050
V Brně panuje vzájemná shoda nad dlouhodobým
směřováním města a celé metropolitní oblasti. 

#plány2028
Koncentrovat investice do strategických rozvojových 
oblastí města, zajistit strategické řízení značky města 
a regionu. 

#projekty2020
Připravovaný projekt:

Chytrá čtvrť Špitálka

Brno se zapojilo do mezinárodního projektu RUGGEDISED, který ukazuje 
transformaci stávající městské čtvrti na nízkoenergetická, dostupná 
a komunitní sousedství. Je zaměřen na snížení energetické spotřeby budov, 
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, zavádění inteligentních 
technologií 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 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 s cílem 
získat komplexní urbanistické řešení oblasti a její vazby k širšímu okolí. 

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 
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město pro příští generace

Město Brno se v roce 2050 profiluje jako součást 
širší metropolitní oblasti. Brno spolupracuje 
s městy a obcemi ve svém zázemí. Vzájemná 
spolupráce je výhodná pro všechny zapojené, 
koordinovaně se rozvíjí celá Brněnská metropolitní 
oblast. Metropolitní rovina je základním principem 
strategického i územního plánování. 

FUNGUJÍCÍ BRNĚNSKÁ
METROPOLITNÍ
OBLAST   

#vize2050
V Brněnské metropolitní oblasti funguje vzájemná 
spolupráce, prospívající všem zapojeným partnerům.

#plány2028
Ukotvit metropolitní oblast ve strategickém 
i územním plánování.

#projekty2020
Projekt v realizaci:

Metropolitní studentská soutěž

Cílem studentské soutěže je využití 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 v Brně. První ročník soutěže přinesl asi dvě desítky velmi 
propracovaných projektů a byl zakončen v červnu slavnostním vyhlášením 
vítězů za přítomnosti primátora města Brna. Zvítězil projekt Tree Office neboli 
„stromová kancelář“ - dřevěné stavby umožňující pracovat nebo studovat 
v příjemném prostředí parku. Druhým byl projekt Klikotoče – přístroje 
s audionahrávkami v různých jazycích. Točením kliky vyrobí elektrickou 
energii, jsou tak ekologické a nízkonákladové. Přístroje lze umístit u různých 
památek, návštěvníci tak nevšední formou dostanou informace o památce 
nebo probíhajících akcích. Z přístrojů lze vytvořit celou trasu, jednu již studenti 
navrhli v historickém centru města.

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 vybudování vzájemné důvěry a kontaktu mezi Brnem a okolními 
obcemi. Pro lepší zacílení budoucí spolupráce proběhlo v průběhu léta 2018 
dotazníkové šetření „Možnost a potenciál dlouhodobé spolupráce v Brněnské 
metropolitní oblasti“, které se připravovalo 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.

více na: 
http://iti.brno.cz/metropolitni-planovani/planovani-na-urovni-bmo/
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Brno umí v roce 2050 srozumitelně hovořit s občany 
i návštěvníky města. Informace jsou dohledatelné 
a srozumitelné, vždy aktuální, důvěryhodné a přesné. 
Informační systém města a jeho organizací je součástí 
celkového systému e-Government, vše probíhá 
převážně elektronicky, včetně zajištění odpovídajícímu
kybernetické bezpečnosti. Brno dává k dispozici všechna 
data, včetně popisu a základních souvislostí pro lepší 
interpretaci (s výjimkou ochrany osobních dat). 

EFEKTIVNÍ
ELEKTRONICKÁ SPRÁVA
A OTEVŘENÁ DATA 

#vize2050
Správa města je pro jeho obyvatele jednoduchá a příjemná, 
městská data jsou veřejná. 

#plány2028
Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím 
a otevřít městská data veřejnosti.

#projekty2020
Projekt v realizaci:

Datový portál

Na jaře 2018 byl spuštěn datový portál Data.brno.cz - otevřená platforma ke sdílení 
dat o městě Brně. Jedná se o data samotného města a městských organizací, 
i 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 
lze nalézt také mnoho užitečných aplikací a článků. Jednou z nich je např. webová 
aplikace zobrazující 3D model budov na území města Brna nebo interaktivní 
mapu 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 portálu je mezi 25–34 lety. 

Více na: data.brno.cz

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
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město pro příští generace

Brno dává v roce 2050 prostor k zapojení všem, kdo projeví zájem. 
Vstřícnou komunikací a nasloucháním vytváří město vzájemnou 
důvěru jak mezi občany a samosprávou, tak i mezi partnerskými městy 
či sousedními regiony. Město otevřeně informuje o veřejném dění, 
nebojí se využít znalosti akademiků i odborníků z praxe. Zjišťuje si názor 
občanů na důležitá rozhodnutí, má zájem o zpětnou vazbu, a umožňuje 
občanům rozhodovat o části prostředků v rámci participativního 
rozpočtu. 

PARTICIPATIVNÍ
SPRÁVA  

#vize2050
Široká veřejnost, komunity, odborníci a další partneři se
mohou zapojit do správy města prostřednictvím různých
nástrojů dle svého zájmu a odbornosti. 

#plány2028
Zasadit nástroje pro participaci do samosprávných procesů 
města na různých úrovních.

#projekty2020
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, pokud téměř každý zdejší člověk, firma či instituce budou rozumět 
všem krokům, které Brno na této cestě dělá už dnes. Proto je potřeba strategie, 
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 do tvoření města 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.

Projekt v realizaci:

Participativní rozpočet – Dáme na vás
Realizace projektu:  1. ročník 2017   
Rozpočet: v roce 2017 20 mil. Kč, pro rok 2018 30 mil. Kč.

V projektu „Dáme na vás“ Brňané sami rozhodují o části rozpočtu města. 
Pro letošní ročník 2018 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 úrovni a získalo za něj mj. ocenění 
„Otevřeno“ za nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR.

Více na: www.damenavas.cz.
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statutární město Brno  I  2018
www.brno2050.cz
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