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Vážení Brňané,
předkládáme vám ochutnávku z mnoha a mnoha dat, které o našem městě nepřetržitě  
sbíráme z různých zdrojů a na jejichž základě se snažíme z tohoto zajímavého města  
vytvořit skvělé místo k životu.

Znovu je podáváme spíše odlehčenou formou. Tak, aby vás bavilo se jimi procházet. Pokud vás budou 
zajímat ve větším detailu, můžete si je prohlédnout na nedávno spuštěném datovém portálu města  
data.brno.cz, na němž najdete kompletní statistiky, grafy, interpretaci dat i zdrojové odkazy.

Oproti loňskému roku přinášíme ještě jednu změnu. Obsah jsme tentokrát rozdělili namísto  
tří do pěti oblastí tak, aby vše ladilo s vizí a strategií města #brno2050, kterou zastupitelstvo  
města schválilo v prosinci loňského roku.

I díky ní víme, kam mířit, o co usilovat a jaké kroky pro to podniknout.

Pěkné čtení a ještě hezčí Brno přeje,

Jaroslav Kacer
náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city,
strategii města, informatiku a elektronizaci radnice

https://data.brno.cz
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Jaké město chceme předat svým dětem a dětem našich dětí? Spolu s experty jsme i na základě vašich připomínek vytvořili 
dlouhodobou vizi města Brna. Ta je postavená na 25 hodnotách a byla spoluvytvářena více než 200 odborníky z univerzit, 
firem, neziskového sektoru, z řad aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců všech politických klubů, 
kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém.

Zpráva o stavu města je stejně jako strategie 
seřazena do pěti oblastí.

#brno 2050. Tvoříme město pro příští generace.
Zavřete na chvíli oči… A představte si, že jste v Brně – ale o třicet let později. 
Píše se rok 2050. Vaše děti dospěly. Vy máte pár vrásek navíc. A Brno... 
… jaké vlastně bude Brno? 
Brno je v roce 2050 středoevropským centrem špičkové vědy, výzkumu  
a inovací, znalostní ekonomiky, architektury, kultury a sportu.Je bezpečným domovem pro životy půl milionu obyvatel, kterým umí  

nabídnout bydlení, práci, prostor pro podnikání, zábavu i volný čas. Brno je příjemné čisté město bez bariér. Citlivě využívá přírodní zdroje  
pro svůj rozvoj. A dává všem možnost podílet se na jeho správě.Město dýchá pro své obyvatele, kteří jsou na toto místo právem hrdí.

I proto chtějí Brno předat dalším generacím v ještě lepším stavu.Zastupitelstvo města Brna 12. 12. 2017 schválilo vizi strategie #brno2050.  
Teď už připravujeme ve spolupráci s městským ekosystémem konkrétní kroky,  
aby se plány přenesly z papírů do ulic města.
Pojďte s námi i vy tvořit město pro příští generace.
Jaroslav Kacer
náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city,strategii města, informatiku a elektronizaci radnice



V roce 2017 to bylo 183 300 mužů
a 196 227 žen.

POČET OBYVATEL BRNA

JE BRŇANŮ?
KOLIK 

Počet lidí roste a roste.

Už druhým rokem bylo po předchozích sedmi letech v plusu také migrační saldo – přistěhovalo se víc lidí, než kolik se odstěhovalo.

2001 — 373 272

2006 — 366 757

2011 — 378 965

2015 — 377 028

2016 — 377 973

2017 — 379 527 379 527



4 634
NOVOROZEŇAT
PŘIBÝVÁ.

BRNĚNSKÝCH
V roce 2017 se v Brně  

narodilo nejvíce dětí  

za posledních 32 let. 

Máme vizi. Tvoříme město pro příští generace.

Více dětí se narodilo naposledy v roce 1985, 
kdy v Brně přišlo na svět 4 657 dětí.



NEJVÍC
LIDÍ?

VÍTE, KDY JE V BRNĚ

540 000Ve všední den, mezi desátou a jedenáctou hodinou.

Oproti tomu nejméně je o víkendu v noci – pouze 356 000.

Do Brna každý den proudí mnoho lidí ze zázemí 

města. Proto je klíčové, aby Brno a okolní města  

a obce spolu úzce spolupracovaly.  

Znáte Brněnskou metropolitní oblast?  

http://iti.brno.cz


PATŘÍ K BRNU.
STUDENTI?

Brno a studenti. Stále patří  
k sobě. A to i přesto, že počet 
vysokoškoláků za poslední 
roky klesl.

A víme, jak zapojit studenty do rozvoje města.
64 974



K NÁM MÍŘÍ Z UKRAJINY.
NEJVÍC CIZINCŮ

V Brně je k pobytu  
přihlášených 28 000 cizinců.
Vedou Ukrajinci (6 838)  
a Slováci (6 066). 

Zato Lucemburčan  
tu žije jen jeden. Prohlédněte si interaktivní mapu na data.brno.cz.

https://data.brno.cz/cizinci-v-brne/


32 752 Kč

OPROTI LOŇSKU 
BEREME  
O 2 714 Kč VÍC.

Platy v Brně poslední 

roky skokově rostou. 

Jen za poslední rok 

poskočila průměrná 

mzda o 2 714 korun. 

Průměr v kraji je 31 247 Kč,  

v celé republice pak 29 241 Kč.



o 9 256 Kč
ŽENY BEROU  
O ČTVRTINU MÉNĚ.

Rozdíl v platech mezi  
muži a ženami se nesnižuje.  
Průměrný plat muže  
je 36 366 Kč, průměrný  
plat ženy 27 110 Kč.



4,8 POD PĚT PROCENT.
NEZAMĚSTNANOST? 

  
Nezaměstnanost 

klesla po dlouhých 

letech pod 5 %.

další statistiky  

k dispozici zde
%

https://data.brno.cz/232-2/


Počet uchazečů na jedno místo byl v prosinci 
roku 2017 nejnižší od června 2008 - doby před 
ekonomickou krizí.

NE PRÁCE
CHYBÍ LIDÉ 

2,09
Mimochodem, v prosinci roku 2013

byla tato hodnota 57,90.

Na plné obrátky.



PRÁCE? 
NEVADÍ, NAOPAK.
Z loňského výzkumu 
víme, že více než  
dvě třetiny Brňanů 
hlásí spokojenost se 
svým zaměstnáním.  68 %

Ale jen necelých 30 % z vás
je spokojeno s podporou nových 

podnikatelských záměrů. 



Praha má 182 %, Plzeň 128 %, Ostrava 121 %.

Celá Česká republika pak dosahuje  

88 % průměru osmadvacítky EU.

Na jednoho obyvatele města Brna 

připadá hrubý domácí produkt,  

který je nadprůměrný jak při srovnání 

s úrovní celorepublikovou, tak s úrovní 

EU. HDP regionu o více než třetinu 

překročil průměr osmadvacítky EU.

Jedem jak drak.

HDP? HODNĚ DOBRÉ 
PROCENTO

141 %



STAVÍME
NEZASTAVUJEME

V roce 2017 bylo dokončeno 1 889 bytů,  
což je nejvíce za posledních 10 let.

1 889
Rozhýbaly se projekty  

jako Nová Zbrojovka  

nebo Nová Vlněna.

Rekordní rok byl 2007,  

kdy se dokončilo 2736 bytů

2016 — 1 466

2015 — 1 188

2014 — 998



WHERE WE LIVE. JE NÁM DOBŘE.
TAM, KDE BYDLÍME,

68 %
Tolik z vás je spokojeno s kvalitou bydlení ve vaší městské části.

Ale pozor, spokojenost s dostupností

bydlení v městské části je už jen těsně nad 55 % 

a spokojenost s obecnou dostupností

v celém městě Brně těsně pod 55 %.



641 243 m
2

ZABERE 
ČTVRTINU 
PRIGLU.

PLOCHA 

Kdyby se plocha všech maloobchodů  
v Brně dala dohromady, zabere 
čtvrtinu plochy brněnské přehrady. 
Přesto počet od roku 2014 klesl  
o 30 000 metrů čtverečních.

Olympia má plochu 50 681 m2.

MALOOBCHODU 



30 000
KROUŽÍ 
BRNEMAUTA

Na základě dat mobilních 
operátorů bylo zjištěno,  

že téměř 30 000 lidí  
v Brně krouží v pracovní 

den Brnem bez delšího 
zastavení. Jedná se 

zejména o přepravní  
služby a služební auta.

podrobnější informace 

naleznete zde

https://goo.gl/ox4nT4


TOP10. 
OCENĚNÍ JDE  
ZA VÁMI. 6.Město Brno se znovu objevilo  
mezi nejlepšími v hodnocení  
prestižního britského ekonomického  
magazínu fDi vydávaného  
The Financial Times. 

V kategorii Lidský kapitál a životní  styl se mezi středně velkými  evropskými městy Brno umístilo  na 6. místě.

To je Brno.



PRŮZKUM,
KTERÝ POTĚŠÍ.

96,8 %
96,8 % z vás je spokojeno  
s Brnem jako místem, kde žijete. 

V roce 2009 to bylo 90,2 %,v roce 2013 91,9 %.

96,8 
Nezapomeňte:Brno jste vy.



BEZPEČNOST

JSME DOCELA V KLIDU.

78 %

Skoro čtyři Brňané z pěti se cítí ve svém
městě bezpečně. To je citelný nárůst
oproti výzkumu z roku 2009,
kdy to bylo kolem 55 %.

Česká republika je podleaktuálních výzkumů považována
za šestou nejbezpečnější
zemi na světě.



KLESÁ POČET
TRESTNÝCH ČINŮ

10 391
Oproti roku 2008 ubylo počet trestných činů v Brně o více než třetinu. V roce 2017

se jich stalo 10 391. Samozřejmě, ani to není úplně málo, ale trend potěší.

Čísla klesají od roku  2013 neustále.



1 066
„Nový Berlín“, 

tak Brnu 
přezdívají

zahraniční 
servery.

AIRBNB FRČÍ. 
ŠANCE, NEBO HROZBA?

Počet bytů nabízených ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb roste exponenciálně.  1 v roce 2010, 246 v roce 2015,1 066 v roce 2017. Co to znamená?

Je to šance pro turisty, jak objevit autentické Brno? Nebo to přinese vylidnění centra, kde budou bytynamísto obyvatel skupovat podnikatelé?



ZA JAK DLOUHO VÁM PŘIJEDOU

POMOCI?

Průměrná doba dojezdu hasičů se zkracuje  
každý rok. Cílem pro rok 2050 je 5 minut!
V roce 2013 byla 7 minut a 45 vteřin,
v roce 2016 se podařilo ukrojit další minutu.

6:53 Čas letí dolů.Cíl pro rok 2050je 5 minut.

Zdravotnická záchranná služba vyjela 
v Brně celkem 46 920x. Zákonnou 
hranici 20 minut se podařilo dodržet 
u 98,43 % případů. 



POČET 
LÉKAŘŮ
V BRNĚ

ROSTE, I KDYŽ POMALU.

3 666Mezi roky 2015 a 2016 vzrostl počet

lékařů v Brně o 82. Mít dostupnou  

péči je prostě důležité. Roste i počet lékařů v celé  

republice. Zatímco

v roce 2009 jich bylo 38 818,

v roce 2016 už 49 102.

Lékaři pro nás

mají fakt

velkou cenu.



POČET LŮŽEK
V NEMOCNICÍCH?
NAD PRŮMĚREM ČR.

V Brně je na 10 000 obyvatel téměř 112 lůžek.

Celorepublikový průměr je přitom necelých 54 lůžek.

112
Samozřejmě, je to i proto, že brněnské nemocnice 

jsou spádové pro mnohem širší region.



Jasně, kluby, hospůdky a dobré pivo zůstávají
naší výhodou. Ale pochvaly šly třeba také za šalinu, 

parky nebo historické centrum města.

98

CO SI MYSLÍ
ERASMÁCI?
Ptali jsme se studentů, kteří jsou v Brně na studijním pobytu ERASMUS,  
jak a co se jim tady líbí. Odpověď nás potěšila – 98 % je spokojených.

%
Nespokojenost?

Téměř neexistuje.



KULTURA
NA TÉ SI 
MĚSTO 
ZAKLÁDÁ
Brno investuje do kultury víc než 
srovnatelná města. Nemáme jen  
na Plzeň – evropské město  
kultury roku 2015.

Pro srovnání – Olomouc podporuje 

kulturu 2,08 % z rozpočtu, Ostrava 

1,98 % a Praha 1,49 %.

2,63%



POHYBU
DEJME BRNO DO

Fandíme sportu. Je to nejlepší prevence před

kriminalitou, obezitou a mnoha dalšími problémy.

Znáte naši aplikaci Kam za sportem?

Počet registrovaných sportovců v Brně 

je okolo 70 000. Tento počet se nedaří 

poslední roky zvednout.

70 000Kam za sportem?

Klikněte a vyražte!

http://gis.brno.cz/ost/pasport-sportovist-new/app/


MĚSTO
ZELENĚ

BRNO?

A chceme, aby město dál kvetlo.

Porota ocenila také úroveň ekovýchovy či služby pro turistický ruch.1.



Téměř devět z deseti Brňanů je spokojených s 
dostupností parků. Spokojenost vládne i s množstvím 
veřejné zeleně nebo kvalitou ploch k odpočinku.

88,6Zeleň v centru je
jedna z priorit
města.

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ?
V ZÁSADĚ SPOKOJENOST.

%



71,4%

VZDUCH
JE ČISTÝ?

Tato hláška celkem sedí i pro vaše hodnocení  
čistoty brněnského ovzduší. Spokojených je více
než sedm z deseti Brňanů.

Mimochodem, před čtyřmi lety v podobném průzkumu bylo spokojených 58 % Brňanů.



SNIŽOVAT EMISE.
ÚSPĚŠNÁ MISE:

26 µg/m
3

26

Ve městě ubývá polétavého prachu. Od roku 2011 
klesá každým rokem a z 38 mikrogramů na metr 
krychlový se snížila imise na loňských 26.

Meziročně se snížila také

emise oxidu dusičitého.

Celkově se ovzduší zlepšovalo 

zejména pokud se podíváme 

na posledních 20 let, nyní je 

situace spíše setrvalá.



VÍCE NEŽ PŮL 
MILIARDY DO ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ.

Do ochrany životního prostředí  
investuje Brno každý rok více  
než půl miliardy korun.

Kč

Výdaje se v průběhu let příliš nemění.

A to dokonce ani v takzvaných

krizových letech.



65 mm
Prázdninové měsíce červenec a srpen mají 

shodně průměrnou denní teplotu 25 °C. 

Nejteplejší povrch města  

během léta a zároveň 

nejchladnější během  

zimy je v areálu  

Brněnského výstaviště.

Ano, i Majáles je občas

pořádná bouřka.

NEJDEŠTIVĚJŠÍ
JE KVĚTEN.

Naopak, možná trochu překvapivě, je nejméně 

srážkovým měsícem říjen (25 mm). 



Brňané mají k dispozici 1463

kontejnerů na papír, 1434 na plast,

911 na sklo a 126 na textil.

NA TŘÍDĚNÍ
JSTE STÁLE VĚTŠÍ TŘÍDA.
„Děkujeme, že třídíte“ – v Brně opravdu platí. 
Mimochodem, každý rok máme k dispozici
víc a víc kontejnerů na tříděný odpad.

3 934
Víte, že přes Brno iD vyřídíte  

platbu za odpady za celou  

rodinu jednoduše online?



Podstatně se navýší také kompenzace

brněnskému dopravnímu podniku.

MĚSTA
ROZPOČET 

14,6 mld.

LÁME
REKORDY.

V letošním roce plánuje město příjmy 
11,8 miliardy a výdaje ve výši rekordních
14,6 miliardy. Investovat chce do velkých
dopravních staveb.

Kopemeza Brno.

http://kopemezabrno.cz


MĚSTA
RATING

SE DRŽÍ

VYSOKO.

AA-
Stabilní. Takové je město Brno pohledem renomovaných 
ratingových agentur. Podle Standard & Poor‘s
má hodnocení AA- / stabilní.

Tohle město

má zvuk.

Od roku 2014 si drží také

hodnocení A1 / stabilní

podle  ratingu Moody‘s. 



#brno2050

MĚSTO SCHVÁLILO
VIZI DO ROKU 2050.
TVOŘÍME MĚSTO PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.
Od jara 2017 Brno připravuje  
novou strategii rozvoje #brno2050.  
A jak bude Brno vypadat v roce 2050? 
Odpověď najdete ve Vizi,  
kterou na konci roku 2017  
schválili zastupitelé.  
Teď společně s odborníky  
i brněnskou veřejností  
připravujeme podrobnější  
plány a projekty  
pro nejbližší roky. 

Chcete se dozvědět víc? Sledujte 

brno2050.cz a zapojte se!

Vize stojí na 25 hodnotách dlouhodobého 
rozvoje města. K nim bude město  
v příštích letech směřovat.

http://www.brno2050.cz


53 000 
ŠALINKARTA

ONLINE

Stále větší počet Brňanů využívá online účet BrnoiD. Přes něj se loni prodalo 76 000 jízdenekv hodnotě 282 milionu korun.

To je počet lidí využívajících elektronickou šalinkartu.

A co vy?
Máte svoje
Brno iD?



11 160
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

DÁME NA VÁS.
První ročník
participativního
rozpočtu se pyšní  
hodně dobrými čísly:  
podali jste 217 projektů,
16 nejúspěšnějších
Brno začíná realizovat. Zapojte se i letos.

Projekty se podávají

do konce května.

Ale především se do hlasování  

ve velkém finále zapojilo 11 160 Brňanů,  

což z projektu udělalo jeden z nejúspěšnějších 

participativních projektů v celé Evropě.



METROPOLITNÍ
OBLAST JE VÍC NEŽ BRNO.
Brno myslí metropolitně a ví, že bez okolních měst  
a obcí to nejde. Proto zintenzivnilo spolupráci  
s obcemi a městy ve svém zázemí. Těch spadá  
do tzv. Brněnské metropolitní oblasti

.
Mrkni i ty na stránky ITI.

167
Brno — 379 527 obyvatel

BMO — 620 000 obyvatel

http://iti.brno.cz


80,1%
Hyperloop je sice daleko, 

ale chceme být u toho.

POKROKOVÉ
A MODERNÍ? PODLE

VÁS ANO.
Čtyři z pěti Brňanů si myslí, že je možné jejich
město označit za pokrokové a moderní.
Vyplývá to  z loňského dotazníkového šetření.
V průzkumu před osmi lety si to myslel jen každý šestý z deseti (62,6 %)

Brno je centrem elektronové 

mikroskopie – ročně se jich  

zde vyrobí více než 700.



Jak by řekl klasik:
Jsou věci důležitý a víc důležitý.  
A to je podstatný. 30
STRATEGICKÉ
PROJEKTY?

ZAJÍMAJÍ VÁS

Máme je na jedné adrese.  
Jmenuje se kopemezabrno.cz,
kde si můžete ty nejdůležitější  
přehledně prohlédnout.

více než

Najdete tu klíčové dopravní tepny,
sportovní stadiony i filharmonii.

http://kopemezabrno.cz


10+3434
MĚSTO JAKO
DOBRÝ SPRÁVCE.
Město spravuje 10 městských společností  
a 34 příspěvkových organizací města. 

Podívejte se  
na seznam společností a organizací.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/urady-a-instituce-v-brne/prispevkove-organizace-a-spolecnosti-s-majetkovou-ucasti-mesta/


3D. Data, data, data.

SPUSTILI JSME NOVÝ

DATOVÝ PORTÁL
Za první měsíc (od 21.3.)

65
120
13 500
65 000

Mimo jiné i unikátní  
3D model města

MĚSTA BRNA
aplikací

datasetů

zobrazení

unikátních 
uživatelů



LÉTÁ, ALE...LETIŠTĚ?
Počet cestujících
z brněnského 
letiště neklesá.

Ale ani neroste, což je  
ve městě, odkud pochází 
globální vyhledávač 
letenek Kiwi.com
pořád trochu málo.

Chceme letět výš a dál.

Přitom více lidí létá  

v charterových 

letech (270 193),  

než na stabilních 

linkách (200 092).
 

470 285



18%
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Automobily stále zažívají boom. V roce 2010  

se pomocí aut přepravovala do práce jedna čtvrtina 

obyvatel města, v roce 2017 je to už 38 %.

Jak se lidé přepravují do 
práce? Nejčastěji veřejnou 
dopravou – 43 %, následuje 
auto s 38 % a s 18 % chůze. 
Právě tento způsob dopravy  
v posledních letech roste.



69 452
NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ

DÁLNICE Úsekem D1  
mezi dálnicemi  
na Vídeň  
a na Bratislavu
projede každý  
den 69 452 vozů.  
A intenzita 
dopravy  
nadále stoupá.

Mimochodem, přes Tomkovo  
náměstí projede denně  více než 40 000 aut.



A dalších 95 milionů cest po Brně se uskuteční 

pomocí IDS Jihomoravského kraje.

V BRNĚ NESTRÁDÁ.
VEŘEJNÁ DOPRAVA

se každý rok 
uskuteční 
prostřednictvím 
městské hromadné 
dopravy.

355milionů 
cest



SPOKOJENOST

S VEŘEJNOU 
DOPRAVOU.

Dopravní podnik města Brna podle vás odvádí dobrou práci.
Spokojeno s kvalitou veřejné dopravy je víc než sedm Brňanů z deseti.

Šalina funguje.

Tak nastupovat!

Velmi nespokojených je pouze 9,9 % Brňanů.



VOZOVÝ PARK

DPMB
Víte, kolik 

kilometrů ujede 
za rok průměrně 

jeden dopravní 
prostředek MHD?

46 155
39 726
60 288
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ALTERNATIVNÍ

ZDROJE 
ENERGIE
V Brně je 492  
fotovoltaických, 
7 vodních a 3 větrné 
elektrárny. Dohromady  
OZE (alternativní zdroje) 
vyrobí 41 791 MWh za rok.

Celkem se v Brně vyrobilo 

411 185 MWh za rok. 

502



UŽ DÁL NEKLESÁ.

SPOTŘEBA 
VODY

Průměrný Brňan spotřebuje
každý den přes 110 litrů vody. 
To je víc než v posledních  
čtyřech letech, kdy to bylo  
v průměru o dva litry méně.

110,3
Statistika je občas suchá, ale
vodou je třeba šetřit ještě víc. 

V roce 2000 to však bylo 129 litrů na osobu denně.



1133
PŘES TISÍC KILOMETRŮ

STOKY.

Tuhle síť vidí v Brně jen málokdo.  

Ale přesto se pod povrchem města ukrývá 

stoková síť dlouhá skoro jako vzdálenost  

z Brna do Londýna. 

Neviditelná síť pod Brnem.

Délka stokové sítě meziročně  

„narostla“ o další tři kilometry.



998 944
HŘEJE I SVÍTÍ.Skoro  

milion  
gigajoulů  
tepelné energie 
a skoro 50 tisíc 
megawatthodin
vzniká ročně 
spalováním  
odpadu. 

Jedná se o jednu z nejmodernějších spaloven 

v Evropě. Emise do životního prostředí jsou 

srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní 

plyn a je tak velmi čistým zdrojem energie. 

Z ODPADU
ENERGIE 



TO SI MYSLÍTE I VY.
MĚSTO JE 
ČISTŠÍ.
Více než dvě třetiny Brňanů
souhlasí, že je město čisté.

To je nárůst

oproti předchozím

průzkumům.

V roce 2013 si to myslelo

53 % respondentů,

v roce 2009 přesně

polovina dotazovaných. 

%




