
Metropolitní oblast Brno  
 

Získané zkušenosti a aktuální fáze přípravy města 
Brna na nové programové období EU 2014+ 

 
 

 

 
Marie ZEZŮLKOVÁ 
František KUBEŠ 

Petr ŠAŠINKA 
Kancelář strategie města 

Magistrát města Brna 



ZÁKLADNÍ PARAMETRY NOVÉHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ EU 2014+ 

  

 
 
 

Debata o prioritách čerpání financí z kohezní politiky EU se vyvíjí.  
 
V porovnání se současným stavem budou možnosti výrazně 
pozměněné. 

 
Dojde k: 
• vymezení počtu tematických cílů, 

• zúžení počtu priorit, 
• stanovení přesných poměrů využití jednotlivých fondů. 
 
Zároveň bude kladen důraz na velké integrované projekty 
strategické povahy. 
 

   
 



PODPORA METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V EU 

  

Řešení otázek způsobu rozvoje řízení (governance) metropolitních 
oblastí z pohledu sociální, ekonomické, environmentální a územní 
perspektivy 
 
Nutnost spolupráce se všemi lokálními stakeholdery/partnery 
 
 
 

  

V dalším programovacím období EU se očekává podpora 
aglomerací 

 
 



Návrhy nařízení počítají s vyčleněním finančních prostředků 
pro rozvoj vybraných měst / aglomerací 

 
Na členských státech bude argumentace a výběr měst „nositelů“ 
 
Minimálně 5 % Evropského fondu pro regionální rozvoj má být 
investováno do rozvoje měst prostřednictvím nástroje ITI 
 
ITI = integrované územní investice – tento nástroj umožňuje 
autonomně financovat aktivity z více než jedné prioritní osy 
jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty 
realizovat v rámci širšího zázemí města  
– území aglomerace) 
 
V ČR se bude nástroj územního rozvoje ITI dle MMR 
 uplatňovat jen v několika největších  
aglomeracích, Brněnské nevyjímaje.  
 

URBÁNNÍ DIMENZE A NÁSTROJ ITI 
 



ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A SOUČASNÉ AKTIVITY 
MĚSTA BRNA – EVROPSKÁ ÚROVEŇ 

URBACT: Joining forces II (2008-2010) 
 Dokument: Local Action Plan (2010) 
 
Generální ředitelství EK pro regionální a urbánní politiku – 
Cities of Tomorrow 
 
Členství v EUROCITIES – ECONOMIC DEVELOPMENT FORUM 
  WORKING GROUP METROPOLITAN AREAS 
 

 Dokument: Cities cooperating beyond their boundaries: 
 evidence through experience in European cities (2011) 
 Dokument: Joint EUROCITIES-METREX statement on urban-
 rural cooperation and metropolitan governance (2012) 
 
 
 
 
 



ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A SOUČASNÉ AKTIVITY 
MĚSTA BRNA – NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ 

Spolupráce s Jihomoravským krajem 
 Dokument: Územní studie aglomeračních vazeb města Brna 
 a jeho okolí (2009-2010) 
 Dokument: Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
 (2011) 
 
Spolupráce se SMO ČR (zohlednění urbánní dimenze ve 2014+) 
 Dokument: Případová studie – rozvoj Brněnské aglomerace 
 z hlediska Kohezní politiky v období 2014+ (2012) 
 
Spolupráce s Jihomoravským krajem a Úřadem regionální 
rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod 
 Dokument: Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze 
 strukturálních fondů v Regionu soudržnosti Jihovýchod pro 
 období 2014-2020 (2012) 
  Příprava  Brněnské aglomerace na programové období EU 
 2014+ (2013) 
 
 
 



POČET OBYVATEL 

Počet obyvatel města Brna (2011) 
 

Počet obyvatel podle ČSÚ (SLDB 
2011): 385 000 

 
Počet obyvatel podle MV: 405 000 

 
Počet obyvatel denně přítomných  

cca 550 000 (dem. studie) 

Počet obyvatel aglomerační oblasti 
(2011) 

 
Územní studie aglomeračních vazeb 

města Brna: 530 000 
 

Studie EU před zahájením projektu 
Joining Forces: 733 000  

 
 



PROČ JE NEZBYTNÁ SPOLUPRÁCE OBCÍ V RÁMCI 
BRNĚNSKÉ AGLOMERACE? 

Brněnská aglomerace je sídelním a ekonomickým systémem 
tvořeným Brnem a několika desítkami okolních obcí. Každodenní 
společenské, ekonomické, dopravní či jiné procesy a vazby překračují 
jejich administrativní hranice. Tato aglomerace je jedním funkčním 
celkem s diferencovanými úkoly a rolemi jednotlivých sídel. 



VYMEZENÍ BRNĚNSKÉ AGLOMERACE 

Do prostoru Brněnské aglomerace 
byly zařazeny obce, které 
splňují současně tato dvě 
kritéria: 

 
poměr denní pracovní dojížďky 

z obce do Brna k celkovému 
počtu ekonomicky aktivního 
obyvatelstva obce je větší než 
25 % (použito dat ze SLDB 
2001)  

 
dostupnost centra města Brna 

z obcí v jeho okolí prostředky 
hromadné a individuální 
dopravy zároveň je v časovém 
limitu do 40 minut.  

 
Současně byla respektována územní 

celistvost vymezené oblasti 
aglomerace. 

Po zveřejnění dat ze SLDB 2011 o vyjížďce a dojížďce dojde k nutnosti opětovného 
vymezení území Brněnské aglomerace. Lze oprávněně předpokládat, že při 
dodržení stejných kritérií dojde k plošnému rozšíření jejího území.  

 



Školství Zdravotní a sociální péče 

Kultura Sport Maloobchod Pracovní příležitosti 

Bydlení 

TRENDY KONCENTRACE AKTIVIT V BRNĚNSKÉ 
AGLOMERACI 



OBLASTI SPOLUPRÁCE (JOINING FORCES) 

Strategické a územní plánování 

Doprava a mobilita 

Trh práce a znalostní ekonomika 

Cestovní ruch a rekreace 

Životní prostředí a technická infrastruktura 

Prostřednictvím Strategie rozvoje brněnské aglomerace, která 
bude přínosná pro všechny aktéry, vzejdou doporučení 
spolupracovat v následujících oblastech: 

Sociální oblast 

Další náměty vzešlé z požadavků a potřeb obcí 



OBLASTI SPOLUPRÁCE (ÚZEMNÍ STUDIE) 

Jako nejvhodnější se v první fázi budování spolupráce jeví postupné založení 
rozvojové platformy pro efektivní a koordinovanou spolupráci obcí, 
měst a dalších relevantních aktérů patřících do brněnské metropolitní oblasti. 
V rámci této platformy by byly diskutovány následující oblasti: 

Zlepšování kvality dopravní obslužnosti a dostupnosti. 
 

Zlepšování podmínek odkanalizování a zásobení vodou a 
ochrany území před záplavami.  
 

Zajištění koordinace usměrňování rozvoje sídelní struktury 
(vazba na Zásady územního rozvoje JMK, územní plán města 
Brna a územní plány obcí). 
 

Zlepšování podmínek pro kvalitní trávení volného času a 
rekreačního využití území. 
 

Zlepšování dostupnosti a kvality kultury, školství, 
zdravotnictví a sociální péče. 



PŘÍPADOVÁ STUDIE SMO ČR/MEPCO 

1. Východiska  

1.1. Nařízení EK z pohledu měst 

1.2. Role velkých měst a aglomerací 

1.3. Nástroj ITI a představa EK  

1.4. Finanční nástroj JESSICA 

1.5. Relevantní strategické dokumenty na evropské a 

národní úrovni 

1.6. Pozice České republiky vyjádřená MMR, případně 

usnesením vlády 

 

2. Brněnská aglomerace 

2.1. Vymezení funkční oblasti města Brna a jeho 

zázemí 

2.2. Vývoj dosavadních odborných i politických debat 

mezi představiteli měst  

 

3. Zkušenosti měst v  území z období 2007-13 

3.1. Rozvoj území měst ve vazbě na prostředky z fondů 

EU – dostupnost zdrojů vs. reálné potřeby 

3.2. Zkušenosti s IPRM – pozitiva, negativa (diskuze 

v rámci projektu benchmarkingu) 

3.3. Klíčové datové podklady – objemy prostředků ze 

strukturálních fondů na území města (město jako 

žadatel + město jako území dopadu)  

3.4. Aktuální systém řízení rozvojových strategií a 

IPRM a kapacitní pokrytí ze strany úřadů 

 

 

 

4. Strategické plány rozvoje měst  

4.1. Pilíře a strategické cíle jednotlivých měst (Brno + 

vybraná ORP) 

 

5. Strategické projekty a směry rozvoje aglomerace 

5.1 SWOT analýza aglomerace 

5.2 Rozvojové priority Brněnské aglomerace - návrh 

5.3. Společná témata, strategické projekty a jejich 

finanční náročnost 

5.4. Vnější podmínky pro realizaci strategických 

projektů přesahující území a institucionální zázemí 

5.5. Základní sada indikátorů – měřitelnost výsledků 

 

6. Požadavky na personální kapacity 

6.1. Aktuální interní kapacity v projektovém a 

strategickém řízení na úrovni měst (rozdělené na 

kapacity vyčleněné na období 2007 – 2013 a na 

přípravu pro období 2014+) 

 

7. Návrh řešení rozvoje aglomerace s využitím ITI 

7.1. Využití ITI v aglomeraci– role aktérů 

v implementační struktuře, rozsah pravomocí a 

odpovědnosti přenesené na aglomeraci, variantní 

řešení 

7.2. Jednoduchý doporučující návrh implementace na 

úrovni Brněnské aglomerace 

   



CHARAKTERISTIKA  IMPLEMENTACE ITI 

 Na město je přeneseno relevantní potřebné maximum činností, 
které potřebuje k tvorbě a naplnění strategie, včetně účasti na výběru 
projektů 

 

 

Výhody: 

• Město má plně pod kontrolou věcnou stránku programu  

• Město nese odpovědnost pouze za finanční řízení vlastních projektů, nikoliv 
za 3. osoby 

• Město nebude kofinancovat projekty 3. osob 

• Město bude ušetřeno značné administrativní zátěže a vyvaruje se rizik 
spojených s kontrolou realizace a zajišťováním plateb  

 

Nevýhody: 

• V takto navrženém systému bude muset město počítat s režimem kontroly, 
dohledu nad zakázkami, certifikace plateb atd. ze strany jiného subjektu.  

 



Doprava 

• Příprava a realizace dokončení R52 Pohořelice – Mikulov st. 

hr. 

• Příprava a realizace dokončení R43 Brno – Svitávka – V. 

Opatovice hr. kr. 

• Příprava a realizace modernizace D1 (rozšíření Kývalka – 

Holubice, Mirošovice – Kývalka) 

• Příprava VMO Brno - Tomkovo náměstí - Rokytova 

• Výstavba VMO Brno – Žabovřeská II 

• Úprava mezinárodních koridorů EuroVelo 4,9 a 13 

• Přestavba železničního uzlu Brno (projekt Europoint Brno) 

• Přeshraniční spolupráce integrovaných dopravních systémů 

Jihomoravského kraje, Dol. Rakouska, Vídně 

  

Technická infrastruktura 

• Rozšíření Vírského oblastního vodovodu na Břeclavsko 

• Výstavba vodovodu Medlánky 

• Výstavba retenční nádrže Královka 

• Modernizace a optimalizace kanalizační a stokové sítě na 

území Brněnské aglomerace 

• Protipovodňová opatření v Ivančicích (na soutoku tří řek) 

• Protipovodňová opatření v Brně v návaznosti na řešení 

železničního uzlu Brno 

• Realizace prvních čtyř etap protipovodňových opatření podle 

Generelu odvodnění města Brna 

  

Věda, výzkum 

• Realizace systému inovačních voucherů  

• Realizace soutěže „Ph.D. talent“ 

• Udržení projektu Podpora internacionalizace jihomoravských 

VŠ 

• Pokračování v programu SoMoPro a jeho rozšíření 

 

Vzdělávání 

• Vytvoření systému monitoringu nabídky a poptávky v oblasti 

celoživotního vzdělávání 

• Zřízení menšího počtu špičkových center středoškolské 

oborové přípravy 

• Založení anglické mezinárodní stř. školy v Brně 

 

  

Sociální oblast 

• Vytvoření systému vzdělávání pro poskytovatele sociálních 

služeb a pro veřejnost (rodiny pečující o seniory a zdravotně 

postižené apod.) 

• Vytvoření monitoringu potřeb (nabídky a poptávky) v oblasti 

sociálních služeb 

• Vypracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v JMK 

• Pilotní projekt „Pracovní zapojení ohrožené skupiny 50+ do 

oblastí sociální péče (terénní ambulantní, denní stacionáře)“ 

 

Podpora podnikání 

• Balíčky pro investory (brownfields, greenfields) 

• Příprava průmyslových zón,  příprava VLC 

 

Brownfieldy 

• Integrovaná řešení brownfieldů v aglomeraci 

  

Cestovní ruch (pravděpodobně nebude financovatelné 

z evropských zdrojů) 

 

Zatím bez očekávané finanční náročnost u jednotlivých projektů 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ  



• Zapojení města Brna do procesu přípravy Brněnské aglomerace na nové 
programové období za účelem vydefinování významných projektů 
realizovatelných především prostřednictvím nového nástroje ITI.  

• Spolupráce s Jihomoravským krajem a Úřadem regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod (financování projektu).  

 

V rámci procesu dojde k těmto aktivitám (výběr): 
 

• aktualizace vymezení Brněnské aglomerace pro potřeby období EU 2014+ 
(data ze Sčítání 2011) a vydání Atlasu Brněnské metropolitní oblasti 

• analýza dotčených subjektů v aglomeraci a kvalitativní šetření – 
polostrukturované rozhovory s partnery vzešlými z analýzy dotčených 
subjektů 

• interakce s obcemi v aglomeraci (zejm. ORP) za účasti odborného 
moderátora za účelem vydefinování jejich problémů a potřeb  

• shoda na tom, co má smysl dělat, v jaké posloupnosti a jak vše udržitelně 
řídit a komunikovat 

• projektová rovina – databáze (strategických) projektů zejména pro ITI, 
jejich připravenost a finanční náročnost 

• indikátorová soustava pro rozvoj aglomerace (včetně měření indikátorů) 
 

DALŠÍ POSTUP NA ROK 2013 



• Institucionální a systémové ukotvení spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů v Brněnské aglomeraci – např. 
uzavření "Memoranda o založení partnerství obcí brněnské aglomerace" 

• Podrobnější rozpracování a příprava strategických projektů Brněnské 
aglomerace 

 

DALŠÍ POSTUP NA ROK 2014+ 



Kontakt:  
 
zezulkova.marie@brno.cz 
 
kubes.frantisek@brno.cz 
 
sasinka.petr@brno.cz  
 

  

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST! 
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