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Cíl a program jednání

Cílem setkání je vnést do přípravy strategického plánu prvky současného 
urbanismu = funkčního a vyváženého sídelního plánování a prvky 
podpory kvalitní architektury ve městě.

13:30 Úvod, zahájení, cíle setkání, seznamovací kolečko

13:50 Opravdu stručné shrnutí dosavadní práce

14:00 Prezentace – Možné přístupy pro Ostravu + diskuze

14:30 Diskuze k lépe fungujícímu městu

15:30 Diskuze k prioritám a spolupráci na sběru podnětů



Otevřeně vysvětlujeme a popisujeme proces
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Zapojujeme široké spektrum cílových skupin





PS Vize



1. Funkční a příjemný veřejný 
prostor, kvalitní bydlení a 
vybavenost pro spokojený 
život (Liveable City)

2. Koncepční rozvoj centra 
města

3. Koncepční řešení udržitelné 
mobility a statické dopravy

4. Využití volných, rozvojových 
a ekologicky zatížených 
ploch a budov

5. Propojení uvnitř i se světem

6. Implementace konceptu 
Smart Cities

Hlavní témata – Městský rozvoj a infrastruktura



1. Znečištěné ovzduší

2. Adaptace na změnu klimatu

3. Environmentální výchova

4. Revitalizace a regenerace 
ploch a využití brownfields

5. Podpora biodiverzity a 
funkční zeleně

6. Řízení dostupnosti a 
nakládání se zdroji

Hlavní témata – Životní prostředí a zdroje



1. Funkční a příjemný veřejný 
prostor, kvalitní bydlení a 
vybavenost pro spokojený 
život (Liveable City)

2. Koncepční rozvoj centra 
města

3. Koncepční řešení udržitelné 
mobility a statické dopravy

4. Využití volných, rozvojových 
a ekologicky zatížených 
ploch a budov

5. Propojení uvnitř i se světem

6. Implementace konceptu 
Smart Cities

Hlavní témata – Městský rozvoj a infrastruktura



1. Sdílená vize Ostravy a její 
koncepční naplňování

2. Image Ostravy a řízení 
značky

3. Ostrava podnikavá a 
podnikající

4. Ostrava přitažlivá pro 
talenty

5. Ostrava jako metropole 
vzdělávání

6. Ostrava zaměstnaná

Hlavní témata k řešení pro oblast „Růst a správa města“



strukturované rozhovory s 70 osobnostmi 



fajnová káva



soutěž pro děti



diskuse se ZŠ













Jednání řídícího výboru a PS Vize, 2. - 3. června 2016



řídící výbor



Strategický rámec

pracovní návrh



Město příjemné k životu a plné energie, která 
láká mladé a aktivní lidi k uplatnění svého 

přirozeného talentu.

Sebevědomé evropské město. Blíže světu, lidem, přírodě.

Pracovní návrh vize Ostravy 2030



Priorita A: Metropole regionu
Strategický cíl 1 - Propojit město uvnitř i se světem

Strategický cíl 2 - Oživit centrum města       

Priorita B: Bohatství v lidech
Strategický cíl 1 - Být centrem prvotřídního vzdělávání

Strategický cíl 2 - Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání

Priorita C: Zdravé město
Strategický cíl 1 - Kultivovat prostředí pro život

Strategický cíl 2 - Přiblížit město přírodě

Rámcová struktura strategického plánu



“Oživení Ostravy jako metropolitního centra”

Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole 
a propojit město uvnitř i se světem – dopravně a komunikačně. Cílem je také 
zefektivnit řízení a organizaci města, prosadit kvalitní urbanistickou 
koncepci, oživit centrum a vytvořit novou pozitivní image Ostravy

Metropole regionu



“Rozvíjet talent, podnikavost a podporovat aktivitu obyvatel”

Účelem této priority je nabídnout zajímavou perspektivu mladým talentům a 
aktivním lidem, kteří chtějí spojit svůj život, práci a podnikání s Ostravou a 
jejím rozvojem, v soudržné společnosti a bohatém komunitním životě.

Bohatství v lidech



“Výrazné zlepšení prostředí pro život ve městě”

Účelem této priority je vytvořit přitažlivější a funkční městský prostor, 
ozdravit životní prostředí ve městě a nabídnout více kvalitního bydlení.

Zdravé město



Pracovní diskuze









• Kdo by měl být primárně zodpovědný za sídelní rozvoj? Jaké by měl plnit funkce a role?

• Je pravda, že chybí jasná urbanistická koncepce? Kdo a jak by ji měl zpracovat?

• Jak uplatňovat v Ostravě aktuální trendy - principy a la J. Gehl apod. - město pro život -
estetické, tíhnoucí k využívání veřejného prostoru, atraktivní pro návštěvníky?

• Jak reagovat na smršťování města?

• Jak lépe plánovat, zadávat a realizovat studie, projekty, stavby, rekonstrukce?

• Jak lépe zapojit veřejnost a odborníky do plánování, rozhodování a realizace?

Podněty k lépe fungujícímu městu



Děkujeme za pozornost

Daniel Konczyna (konczyna@beepartner.cz)
David Sventek (sventek@beepartner.cz)
Zdeněk Karásek (karasek@rpic-vip.cz)

Eva Štefková (stefkova@rpic-vip.cz)
Ondřej Dostál (odostal@ostrava.cz)

Jana Krátká (jkratka@ostrava.cz)
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