


Proč navrhujeme zpracování Strategického plánu 2016+ ?



Proč město potřebuje Strategický plán 2016+?
Aktivnější životní styl obyvatel
Nové výzvy (ekonomické, sociální, společenské)
Posílení identity obyvatel s místem, kde žijí
Změna image směrem ven
Město potřebuje zastřešující strategii pro:

• Integrovanou teritoriální investici (ITI)
• Komunitní plán
• Koncepci udržitelné mobility
• Koncepci Smart City
• Koncepci kulturních a kreativních průmyslů





Napadené město … 50. léta



Opuštěné město … 70. léta



Dobyté město … 90. léta



Zkvalitňování veřejného prostranství jako strategie města. 



Rozvoj ulic pro pěší od roku 1962 ....
…. 7x více prostoru pro lidi.



4x více lidí tráví čas 
ve městě.



Znovudobytá města…



Jaké je využití městského prostoru 
dnes, ve světě elektroniky a aut?





Předpoklady pro kvalitní 
plánování:
• lidská těla
• pohyb lidí
• lidské smysly
• interakce mezi lidmi
• chování lidí



Jak chceme přistoupit ke zpracování?
Ostrava ambiciózní | Leadership

Ostrava sdílející | Participace
Ostrava otevřená | Komunikace

Ostrava prosperující | Inovace
Ostrava přitažlivá | Image



Jak chceme SP zpracovat?

Standardizovaný proces zpracování



Jak dlouho by mělo zpracování trvat?



Jak chceme projekt organizovat?



Zapojení Komise pro strategický rozvoj
Důraz na projednávání a komunikaci s poli ckými představiteli.
Dvě klíčové jednání výstupů z klíčových etap zpracování Strategického plánu.
1. jednání
- výstupy z analytické etapy
- výsledky průzkumů mezi občany a z jednání s vybranými osobnostmi Ostravy.
2. jednání
- návrh vize a strategického plánu k jejímu naplnění
- zapracování návrhů a doporučení kontextu celkového řešení. 



Nabízíme jedinečný přístup
• Uplatnění participativního přístupu

• aktivní obyvatelé, cílové skupiny
• městské obvody

• Plán komunikace s klíčovými aktéry a důraz na image
• Hledání dlouhodobých vizí s významnými osobnostmi
• Unikátní know-how a zkušenosti

• Dohoda o partnerství
• Integrovaná teritoriální investice
• Strategický plán Ostravy 2009-2015
• mezinárodní projekty

• Společný a sehraný tým zadavatele a zpracovatele



Jakým jazykem 
bychom rádi 
komunikovali 
Strategické 
plánování?

















Scénáře rozvoje
Větší centralizace Větší decentralizace

Vyváženost Expanzivní







Cílové skupiny – pro koho chceme plánovat?





Jaká je role značky místa vůči cílovým skupinám?



Cílovou skupinu oslovuje taky velmi silná 
mezinárodní konkurence …

Výhody konkurence: např. velký rozpočet, lepší národní image, několikaletý náskok 



JEDEN HLAS Uspět v konkurenčním boji mezi ostatními regiony EU je možné pouze při zapojení  klíčových subjektů, sdílení jedné vize, která je komunikována jednotným způsobem.



Osobnosti – koho bychom rádi zapojili?
• aktivní obyvatele se zájmem o rozvoj Ostravy
• významné podnikatele
• top-manažery největších zaměstnavatelů
• architekty, urbanisty, inženýry, experty
• kulturní obec, neziskové organizace, sportovce


