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STAVEBNÍ KAMENY VIZE OSTRAVY 2030 
 Stavební kameny vize pro Ostravu 2030 jsou prohlášení, která popisují ideální stav, k němuž chce město směřovat v časovém horizontu deseti až dvaceti let.  Stavební kameny vize Ostravy 2030 byly formulovány v březnu 2016 jako výsledek reprezentativního jednání významných osobností Ostravy za účelem přípravy Strategického plánu Ostravy pro roky 2017 – 2023.  Stavební kameny pro vizi Ostravy 2030 vnímáme jako východisko pro další diskuzi, opírající se o reprezentativní názory expertů a odborníků odpovědných za další rozvoj města.  Stavební kameny jsou doporučením pro vedení města pro finální formulaci vize Ostravy 2030. Finální vize Ostravy 2030 může být širší, užší nebo jinak formulovaná a obsahovat jiné, nové prvky.   Dlouhodobé vize mají pomoci městu rozpoznat směry svého budoucího vývoje a sladit je se svými střednědobými a krátkodobými strategickými cíli. Přínosem vize je shoda na takových prioritách, které nepodléhají krátkodobým výkyvům nálad a názorů ve společnosti a mají přitom objektivní vliv na vyšší kvalitu života obyvatel v budoucnu. Platnost vize musí být v čase pravidelně ověřována a upravována.    
Přehled stavebních kamenů pro vizi Ostravy 2030 
Ostrava je atraktivní pro talenty 
Ostrava je univerzitním městem 
Ostrava přitahuje atraktivním vzděláváním  
Ostrava prosperuje díky průmyslu a technologiím, které jsou propojeny s kreativitou a inovacemi 
Ostravu tvoří místa, která kultivují  
Ostrava realizuje opatření blízká přírodě  
Ostrava je regionální metropolí propojenou se světem  
Ostrava je koncepčně vedená a cíleně posiluje dobrou image 
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Přehled stavebních kamenů pro vizi Ostravy 2030 
 
Ostrava je atraktivní pro talenty 
Město využívá své tvůrčí aktivity svých obyvatel a iniciativ a vytváří pro jejich rozvoj mimořádný prostor. Ostrava přitahuje tvůrčí aktivitou a unikátními příležitostmi pro kulturní a kreativní průmysly díky propojení s průmyslovou tradicí. Je líhní nových sportovních talentů a unikátních uměleckých forem, vytváří nové trendy v současném umění. Pracovní příležitosti v Ostravě jsou pestřejší a není problém zde najít zajímavé pracovní uplatnění a kvalitní bydlení pro mladé lidi. 
 
Ostrava je univerzitním městem 
Na univerzitách v Ostravě se realizuje špičkový výzkum a vývoj a poskytuje vzdělání světové úrovně. Být regionální univerzitou znamená přinést do regionu inovace z vnějšku - talentovaní studenti z celého světa mají v Ostravě příležitost studovat atraktivní nové obory a technologie. Ostrava se proměňuje na živé univerzitní město, jehož život z významné části tvoří vysokoškolští studenti.  
Ostrava přitahuje atraktivním vzděláváním  
Ostrava nabízí ucelený systém vzdělání, podporující a pracující s talenty, kreativitou, podnikavostí a s nabídkou výuky v cizích jazycích. Školy připravují atraktivní formou žáky a studenty pro nově se rozvíjející odvětví ekonomiky a trhu práce. Pro obyvatele v každém věku je přístupné excelentní neformální vzdělávání. Školy do vzdělávání smysluplně začleňují ty, kteří to potřebují.  Ostrava prosperuje díky průmyslu a technologiím, které jsou propojeny s kreativitou a inovacemi Ostrava úspěšně navázala na svou průmyslovou tradici. Tradiční průmyslová odvětví se propojují s kreativními a inovativními obory, například v oblasti zdravotnictví, průmyslu 4.0 nebo v oblasti zelené a chytré ekonomiky. V Ostravě se vytvářejí a uplatňují nové technologie. Díky systematické podpoře vznikají nové malé a střední podniky, buduje se sociální kapitál a prostředí důvěry. Město podporuje každého, kdo nabízí kvalitu a má ambici růst. V Ostravě se potvrzuje, že i malí mohou být světoví.  
Ostravu tvoří místa, která kultivují  
Ostrava má nádherné a nasvícené exkluzivní historické centrum, plné lákavé gastronomie, obchůdků a kaváren, které navštěvují lidé z širokého okolí. Město koncepčně plánuje, zahušťuje se, využívá proluky a prázdné plochy, podporuje kvalitní architekturu a kultivuje veřejná prostranství, která jsou čistá a město a jeho obyvatelé pečují o jejich příjemný vzhled. Ostrava chytře využívá své řeky a jejich nábřeží pro své obyvatele a pečuje o místa, kam lidé chodí trávit volný čas a kde aktivně sportují. Město upřednostňuje bezpečnost chodců a čistou mobilitu po městě před automobilovou dopravou. Ostrava se mění z nesourodého souměstí v dobře propojený prostor, který nabízí jak atraktivní centrum, tak svébytné městské čtvrti, s nimiž se velmi dobře doplňuje.  
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Ostrava realizuje opatření blízká přírodě  
Ostrava je město organicky srostlé s přírodou, kterým prostupuje udržovaná zeleň mnoha parků a klidových zón. Realizuje řadu opatření s pozitivním vlivem na čistotu ovzduší, efektivně nakládá s energiemi a odpady, podporuje čistou mobilitu a udržitelnou multimodální dopravu a je adaptovaná na klimatické změny.  
 
Ostrava je regionální metropolí propojenou se světem  
Ostrava stále lépe plní své metropolitní funkce v rámci celého kraje a je atraktivním partnerem i pro přilehlé příhraniční regiony Polska a Slovenska. Mezi Prahou a Ostravou funguje vysokorychlostní spojení. Ostrava je významným logistickým centrem, které dobře využívá své strategické výhody jako železniční uzel, s dobrým dálničním napojením na hlavní evropské koridory a lépe využívaným letištěm v Mošnově, zejména pro nákladní dopravu. Ostrava se stává přirozeným lídrem nejenom mezi ostatními městy aglomerace, ale i nositelem mezinárodní spolupráce širšího přeshraničního regionu a posiluje spolupráci s polskými a slovenskými městy.  
Ostrava je koncepčně vedená a cíleně posiluje dobrou image Ostrava prosazuje ucelenou koncepci rozvoje města a dokáže ke svému rozvoji velmi dobře využívat chytré technologie. Ostrava uplatňuje na svém území principy city managementu a inspiruje se ve vyspělých zemích. Město důsledně komunikuje s občany a zapojuje je do rozhodovacích procesů a úzce s nimi spolupracuje na soustavném zkvalitnění řízení města. Rozvoj pozitivní image města je řízený a cílený proces. Silní hráči individuálně i společně komunikují a podporují jednotnou image města, která je provázána s úspěšným brandem !!!. Marketing města je srozumitelný a atraktivní.  
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Základní stavební kameny vize Ostravy 2030 – výroky a názory 
 Základní stavební kameny ve formě souvislejších stylizovaných výroků odpovídají zápisu a konkrétním prohlášením a názorům účastníků na pracovním jednání. Jsou doplněny o klíčová slova k jednotlivým tématům.   
Ostrava je atraktivní pro talenty 
 
 Město využívá své tvůrčí aktivity. Oživuje a podporuje iniciativy a aktivity jakou byla například komunita pro kandidaturu na město kultury v roce 2015 nebo Evropské město sportu 2014. 
 Nápady a aktivity komunit, sportovních, uměleckých a kulturních spolků a skupin jsou městem vstřícně podporovány. 
 Lidé a instituce v Ostravě se umí domluvit a nacházejí společnou řeč. 
 Ostrava přitahuje tvůrčí aktivitou a unikátními příležitostmi pro kulturní a kreativní průmysly díky propojení s průmyslovou tradicí. Je líhní nových a unikátních uměleckých forem, vytváří nové trendy v současném umění. 
 Pracovní příležitosti v Ostravě jsou pestřejší a není problém zde najít zajímavé pracovní uplatnění. 
 V Ostravě je dostatečná nabídka kvalitního bydlení pro mladé lidi.  #pritazlivaOstrava #sdilenaOstrava #energickaOstrava #tvurciOstrava #atraktivniOstrava #iniciativniOstrava #kulturniOstrava #umeleckaOstrava #Ostravamestosportu #pulzujiciOstrava #lakanitalentu #braingain  
Ostrava je univerzitním městem  

 
 Univerzity vytvářejí příležitosti pro získání špičkového vzdělání na světové úrovni. 
 Univerzity sledují světové trendy ve svých oborech a přinášejí do regionu inovace z vnějšku. 
 Ostrava je známá jako univerzitní město. Počet vysokoškolských studentů tvoří čtvrtinu obyvatel města, řada studentů je přilákána ze zahraničí. Město nabízí dobré podmínky pro to, aby zde talentovaní a vzdělaní lidé zakotvili na celý život. 
 Ostrava je domovem pro excelentní výzkumné týmy v základním a aplikovaném výzkumu v oborech jako je mechatronika, robotika, kyberfyzické systémy, průmyslová automatizace, IT, biotechnologie, nanotechnologie, měření a regulace nebo zelené technologie a lékařství. 
 Starší obyvatelé mají aktivně možnost se zapojit do vysokoškolského života v rámci univerzity třetího věku a předávat své znalosti a zkušenosti mladým generacím.  
#univerzitniOstrava #excelence #noveobory #univerzitatretihoveku #univerzitnimesto #základnivyzkum #aplikovanyvyzkum #vyvoj  
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Ostrava přitahuje atraktivním vzděláváním  
 

 Na všech stupních škol jsou žáci a studenti systematicky vychovávání k podnikavosti, ke kreativitě a ke kultivovanému chování.  
 Školy, veřejné instituce a firmy soustředí svou pozornost na ucelenou podporu aktivních a podnikavých talentů. 
 Na všech školách je poskytována výuka ve více cizích jazycích. 
 Od mateřských po vysoké školy jsou rozvíjeny technické dovednosti a obory, které odpovídají aktuálním potřebám zaměstnavatelů a investorů v regionu. 
 Vzdělávací systém systematicky podporuje a smysluplně začleňuje obyvatele, kteří to potřebují, do systému vzdělávání. 
 Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí vzdělávání všech dětí a mládeže. 
 Město nabízí excelentní neformální vzdělávání pro všechny obyvatele v každém věku.  #vzdelanaOstrava #skoly #vzdelani #talenti #technickedovednosti #kreativita #sport #podnikavost #kreativita #aktivniobyvatele #neformalnivzdelevani #bilingvnivychova   
Ostrava prosperuje díky technologiím a průmyslu, které jsou propojeny s kreativitou a inovacemi 
 
 Ostrava úspěšně navázala na svou průmyslovou tradici. 
 Tradiční průmyslová odvětví se propojují s kreativními a inovativními obory, například v oblasti zdravotnictví, průmyslu 4.0 nebo v oblasti zelené a znalostní ekonomiky. 
 V Ostravě se vytvářejí a uplatňují nové technologie, jak v oblasti průmyslu, tak v běžném životě obyvatel.  
 Ostrava je součástí platforem a systematické podpory podnikání a podnikavosti. Vznikají nové malé a střední podniky, buduje se sociální kapitál a prostředí důvěry. 
 Město podporuje každého, kdo nabízí kvalitu a má ambici růst. V Ostravě se potvrzuje, že i malí mohou být světoví.  #inovativniOstrava #kreativniOstrava #inteligentnispecializace #prumysl4.0 #noveobory #multidisciplinarita #prumyslovatradice #rostouciOstrava #technologie #tradicniprumysloveknowhow #zelenaekonomika #greentechnologies #zelenapracovnimista #clusterbasedeconomy  
Ostrava tvoří místa, která kultivují 
 
 Ostrava má nádherné a exkluzivní historické centrum, do něhož jsou koncentrovány investice. Centrum s nasvícenými ulicemi a náměstím, osídlené lákavou gastronomií, obchůdky a kavárnami a inspirativním veřejným prostorem. S centrem města se ztotožňují obyvatelé celé Ostravy a scházejí se v něm. 
 V Ostravě se pořádají mimořádné akce – špičková kultura, mezinárodní konference, výstavy a veletrhy mají odpovídající prostor, včetně využitých kulturních a technických památek.  
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 Město prosazuje ucelenou architektonickou koncepci a podporuje funkční a technologicky zajímavé urbanistické celky. 
 Veřejná prostranství jsou čistá a město a jeho obyvatelé pečují o jejich příjemný vzhled. 
 Ve městě vznikají a kultivují se městské parky, vzniká prostor, kde lidé rádi tráví volný čas a rekreačně sportují. 
 Ostrava se zahušťuje a zbavuje prostorových bariér a nevyužitých ploch. 
 Město smysluplně využívá proluky, kultivuje volné plochy a brownfieldy. 
 V Ostravě je pestřejší nabídka kvalitního, příjemného a bezpečného bydlení, včetně nízkonákladového bydlení, ale i pozemky pro individuální výstavbu.  
 Město aktivně využívá řeku, nábřeží a podporuje volnočasové aktivity obyvatel a mládeže. 
 Město mění své priority. Přednost dostávají chodci, bezpečnost a čistá mobilita po městě. Systém parkování a dopravy ve městě má jasnou koncepci ve prospěch příjemného pohybu obyvatel po městě. 
 Ostrava se umí vypořádat se sociálně vyloučenými lokalitami, snižuje jejich počet a kultivuje je.  #kulturniOstrava #ozivenecentrum #kultivovanaOstrava #mimoradneakce #vyjimecnaarchitektura #atraktivniurbanistickecelky #kultivovanaverejnaprostranstvi #cistemesto #zahustovani #mestobezbarier #chodci #kvalitnibydleni #koncepcniparkovani  
Ostrava realizuje opatření blízká přírodě  
 
 Město vzdělává obyvatele v ekologickém myšlení a podporuje environmentální výchovu obyvatel. 
 Ostrava realizuje opatření, která snižují negativní dopady na kvalitu ovzduší, například podporou funkční zeleně ve městě. Znečištění je měřeno pokročilou sítí měřících stanic, poskytující vypovídající výsledky o původu znečištění. 
 Ve městě je podporována čistá mobilita a multimodální doprava. 
 Ostrava je adaptovaná na klimatické změny. 
 Město má zajištěnou vodní bilanci. 
 Energetické zdroje v Ostravě se posunují k alternativním zdrojům energie a využívají akumulačních kapacit.  #cistaOstrava #zelenemesto #ekologie #environmentalnivzdelavani #cisteovzdusi #cistamobilita #klimatickezmeny #adaptacenaklimatickezmeny #vodnibilance #udrzitelnost #cistaenergetika #mestskazelen #odpadovehospodarstvi 
 
Ostrava je regionální metropolí propojenou se světem 
 
 Ostrava se stává „hlavním městem“ regionu se všemi funkcemi, které se k tomu pojí, při respektování polyfunkčního uspořádání kraje 
 Mezi Prahou a Ostravou funguje vysokorychlostní spojení.  
 Ostrava se stává přirozeným lídrem mezinárodní spolupráce širšího přeshraničního regionu a posiluje spolupráci s polskými a slovenskými městy. 
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 Ostrava je významným logistickým centrem, využívaným železničním uzlem, křižovatkou vodních cest s využívaným letištěm v Mošnově. 
 Letiště je i díky napojení na železnici mezi evropskou špičkou v cargo přepravě.  #propojenaOstrava #metropolitniOstrava #vysokorychlostnispojeni #logistickyuzel #krizovatkacest #vyuzivaneletiste #mezinarodnispoluprace #vsechnycestyvedoudoOstravy  
Ostrava je koncepčně vedená a cíleně posiluje dobrou image 
 
 Ostrava prosazuje ucelenou koncepci rozvoje a uplatňuje chytré technologie. 
 Ostrava uplatňuje na svém území principy city managementu a inspiruje se ve vyspělých zemích. 
 Město důsledně komunikuje s občany a zapojuje je do rozhodovacích procesů a úzce s nimi spolupracuje na soustavném zkvalitnění řízení města. 
 Podpora image města je řízený a cílený proces. Silní hráči individuálně i společně komunikují a podporují jednotnou image města, která je provázána s !!!. 
 Marketing města je srozumitelný a atraktivní, informuje a doporučuje, co a kde je ve městě atraktivního. 
 Město podporuje zavedené značky a brání jejich zániku.  #chytraOstrava #imagemesta #komunikace #participace #citymanagement #profesionalnisprava #chytremesto #marketing #silneznacky #Ostrava!!!  
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MYŠLENKOVÁ MAPA STAVEBNÍCH KAMENŮ PRO VIZI OSTRAVY 2030 
 

 


