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1 Implementace Strategického plánu a akční plánování 

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 bude implementován prostřednictvím Akčního plánu. Cílem procesu akčního plánování je 

definovat intervence a projekty pro dosažení klíčových změn a naplnění strategických cílů. Akční plán určuje v jakém čase, s jakými náklady se potřebné 

intervence uskuteční, včetně toho, kdo je za iniciaci, přípravu, implementaci a vyhodnocení konkrétních projektů odpovědný. Proces akčního plánování 

definuje: 

a) vlajkové projekty (priority mezi strategickými projekty a inspirativními projektovými náměty, reprezentují strategické cíle, často mají významný vliv na 
plnění indikátorů Strategického plánu; strategické cíle jsou prostřednictvím vlajkových projektů komunikovány), 

b) strategické projekty k naplnění jednotlivých strategických cílů (vybrané podle předem definovaných kritérií, stěžejní pro naplnění strategického cíle, 
již začala jejich příprava nebo realizace), 

c) Inspirativní projektové náměty, které významně naplňují cíle Strategického plánu, avšak zatím nejsou připravovány ani realizovány (zájmem města je 
zařadit je v blízké době mezi strategické projekty). 
 

1.1 Etapy 

Akční plán bude v rámci sedmiletého období platnosti strategického dokumentu (2017-2023) realizován ve dvou fázích, jeho aktualizace (seznam projektů a 
jejich údajů) bude probíhat přibližně jednou ročně. 

1. etapa, kdy Akční plán do značné míry vychází z aktuální projektové připravenosti strategických projektů města, ale zároveň je doplněn o další významné 
intervence vzešlé z procesu přípravy nového Strategického plánu, byla stanovena jako tříletá (2017 -2019). Jsou zahájeny přípravné práce na strategických 
intervencích a projektech pro další etapu. 

2. etapa pokrývající období čtyř let (2020-2023), kdy do aktualizace Akčního plánu vstupují současné i nové náměty a větší investiční i neinvestiční projekty, 
jejichž připravenost pro realizaci a financování je v současnosti minimální nebo nejsou dosud známé podmínky realizace (proveditelnost, ekonomické 
zajištění, kvalita životního prostředí aj.). 

Průběžný proces monitoringu a hodnocení dosahování úspěchu Akčního plánu se soustředí na dopady realizace projektů v jednotlivých strategických cílech a 
také na to, jakým způsobem přispívají k naplnění indikátorů Strategického plánu.  
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1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu 

Ostrava při realizaci není jen nositelem a investorem projektů. Má současně výrazný zájem na tom, aby se na území města realizovaly projekty, které 
naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města, aniž by město mělo přímý vliv nebo muselo vyčlenit rozpočet města. V zájmu Ostravy je 
proto koordinovaný přístup v území, sdílení realizační kapacity a zdrojů s aktéry v území. Akční plán tak obsahuje nejen projekty statutárního města Ostravy, 
ale také projekty dalších organizací a záměry, které vzešly z řad veřejnosti, které nemusí vždy nutně a výlučně spoléhat na zdroje města, ale město má zájem 
je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci. 

Statutární město Ostrava vystupuje v kontextu jednotlivých intervencí jako nositel záměru, pokud má přímý vliv a odpovědnost za realizaci akce, nebo 
partner projektu, v případě, že existuje formalizovaná dohoda o spolupráci nositele projektu a města, anebo v roli zájemce o realizaci projektu, který 
různými formami podporuje nositele intervence v procesu její přípravy nebo implementace. 
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2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace 

2.1 Zásobník projektů 

Intervence a projekty v Akčním plánu jsou generovány z tzv. “zásobníku projektů” v gesci odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. Podněty 
pro zásobník projektů mají kdykoliv možnost zaslat jednotlivé odbory města, městské obvody, příspěvkové organizace, partnerské instituce, či jednotlivci z 
řad veřejnosti přímo nebo prostřednictvím webových stránek www.fajnova.cz. Úkolem odboru strategického rozvoje je vyvíjet takovou aktivitu v průběhu 
realizace Akčního plánu, aby v zásobníku byl dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích opatření Strategického plánu, iniciovat jeho doplňování, 
např. svoláním řídícího výboru, pracovních skupin, výzvou veřejnosti, apod. Odbor strategického rozvoje zároveň expertně hodnotí strategický význam 
navrhovaných intervencí a doporučuje zařazení vybraných do seznamu strategických projektů. 

Struktura informace slouží k zařazení projektu do zásobníku projektů. Byla nadefinována tak, aby byly ve fázi sběru projektů získány základní parametry, 
které vysvětlují záměr. Předkladatel naplněním struktury formuláře potvrzuje věrohodnost a realizovatelnost prostřednictvím zodpovězení následujících 
otázek. 

Otázka/pomocné kritérium Důkazy/požadované odpovědi 

Identifikace projektu Je uveden alespoň pracovní název projektového záměru. Předkladatel záměru je 
identifikovatelný (uvedl minimální kontaktní údaje). 

Náplň projektu 

Co konkrétně je náplní projektu? 

Je známo, jaké aktivity se budou v projektu realizovat, co konkrétně je náplní projektu, 
případně jeho jednotlivé aktivity. Z popisu je zřejmé, že nositel ví, co a jak bude dělat a 
že se jedná o rozvojový projekt.   

Zdůvodnění potřebnosti 

Proč a pro koho je projekt potřebný?  

Je popsáno, proč a pro koho je projekt potřebný, důvody, proč budou navržené aktivity 
realizovány, přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit. Musí existovat 
konkrétní a jasný důvod pro realizaci daných aktivit. Obvykle má formu cíle nebo 
očekávaného výsledku pro definovanou cílovou skupinu. 

http://www.fajnova.cz/
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Nositel/Garant 

Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný? 

Je známa organizace, instituce či jeho část (odbor, oddělení), která projekt připravuje 
nebo by měla projekt připravovat a realizovat jeho aktivity.  

Dopad projektu v území 

Je území dopadu realizace projektu na území města Ostravy? 

Odvozuje se od místa realizace projektu a předpokládaného místa dopadu aktivit 
projektu. Pro zařazení projektu do zásobníku projektů Strategického plánu města je 
klíčové, aby většinový dopad byl přímo na území města Ostravy. 

Vazba projektu na strategické cíle 

Naplňuje projekt alespoň jeden ze strategických cílů města? 

Dle charakteru projektu je vybrán jeden, dva nebo tři strategické cíle, které podle 
předkladatele projekt naplňuje. Aby mohl být projekt zařazen mezi strategické, musí 
naplňovat alespoň jeden ze sedmi strategických cílů města. Rozhodující posouzení, které 
cíle projekt naplňuje, a který jeden z nich má převažující význam je na odboru 
strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. 

  

Těmto požadavkům odpovídá i struktura elektronického formuláře, který představuje systémový nástroj pro sběr a evidenci projektů - viz ilustrativní odkaz na 
interaktivní formulář na webových stránkách www.fajnova.cz níže. 

  

http://www.fajnova.cz/
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Obrázek 1 Ukázka online formuláře pro vyplnění projektového námětu (zdroj: www.fajnova.cz/fajnovy-projekt) 

 

 

http://www.fajnova.cz/fajnovy-projekt
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2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů 

Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů byla definována s cílem nalézt projekty naplňující co nejvíce jednotlivé strategické cíle. Strategické 
projekty by měly splňovat většinu níže uvedených kritérií ve vysoké míře. Výsledkem vyhodnocení na základě navržených parametrů je expertní doporučení 
odboru strategického rozvoje pro zařazení konkrétního projektu do seznamu strategických projektů Strategického plánu - do Akčního plánu. Projekty jsou 
následně posuzovány/schvalovány vedením města a případně do Akčního plánu zařazeny. Strategické projekty tvoří zároveň jeden z hlavních pilířů 
komunikace naplňování Strategického plánu vůči aktérům v území i veřejnosti.  

Projekty ze zásobníku se budou posuzovat na základě výsledku hodnocení podle kritérií s ohledem na míru jejich souladu se strategickým zaměřením plánu a 
jejich významu v kontextu zvýšení kvality života ve městě.  

Z projektu musí být v rámci hodnocení v prvé řadě zřejmé, že jeho realizace naplňuje některý ze strategických cílů plánu a že se zároveň jedná o 
rozvojový projekt. V opačném případě projekt není přijatelný k dalšímu hodnocení a bude konstatováno, že se nejedná o strategický projekt. Takový projekt 
nebude zařazen do Akčního plánu. 

Následně se bude projekt posuzovat podle klíčových kritérií, která určí přínosy pro Ostravu: 

 Hodnocení souladu se strategií 

 Hodnocení významu projektu  

Od strategických projektů se očekává naplnění obou kritérií v maximální možné míře. Zařazování projektů do strategie bez splnění těchto dvou základních 
kritérií ve vysoké míře neodpovídá požadavkům na strategické řízení. Při výběru projektů je posuzována kritéria v kombinacích, která jsou znázorněna v 
následujícím obrázku, kritéria se vzájemně kombinují. Za strategické lze označit takové projekty, které se budou nacházet ve většině případů v kvadrantu A. 
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Schéma 1 Soulad se strategií vs. význam projektu (vlastní zpracování) 

 

 

Soulad se 
strategií 

(+) C A  

Žádoucí projekty 

 

(-) 

D 

 Nežádoucí projekty 

B 

  (-) (+) 

      Význam projektu 

V rámci hodnocení souladu se strategií bude posouzena především míra dopadu projektu do strategických cílů plánu, provázanost projektu s jinými 
aktivitami nebo projekty, vazba na vlajkové projekty strategie a vazba na plnění některého z indikátorů.  

V rámci hodnocení významu projektu bude posuzována především velikost území, na které má projekt pozitivní dopad, návaznost na potřeby cílových 
skupin, vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, pozitivní vliv na image Ostravy a její atraktivitu, vazba na další koncepce a strategie města a rámec smart 
city a vliv projektu na provozní výdaje města. Význam projektu znamená míru/rozsah a povahu změn, které budou projektem prokazatelně vyvolány. 
Nejedná se nutně o přímý příspěvek k naplnění indikátoru Strategického plánu, ale projekt musí prokázat, jakým způsobem přispěje k rozvoji města, k jakým 
změnám v jeho důsledku dojde a jak se v důsledku těchto změn zlepší podmínky konkrétní cílové skupiny. 
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Při hodnocení je nutné také počítat s rizikem nedostatečného popisu jednotlivých informací z projektového námětu, což může mít negativní vliv na výsledek 
hodnocení projektu. 

Projekty, které nenaplní obě kritéria (soulad se strategií a význam projektu) ve vysoké míře, by neměly být zařazeny mezi strategické projekty do Akčního 
plánu. Tyto projekty budou dále vedeny v zásobníku projektů a případně nabídnuty jako projektový námět k realizaci příslušným odborům Magistrátu města 
Ostravy, organizacím města, městským obvodům nebo soukromým investorům. 

 

U projektů, které dle výše uvedeného hodnocení budou posouzeny jako strategické, bude dále ověřována jejich realizovatelnost a možná rizika, která 
mohou vzniknout při jejich přípravě a realizaci. Společně s hodnocením souladu se strategií a významu projektu to budou podklady pro vedení města 
k rozhodnutí, zda projekt zařadit do Akčního plánu či nikoliv. 

Pro posouzení realizovatelnosti projektu je nutný předpoklad jeho realizace v blízké budoucnosti. Bude tedy ověřováno, zda je známý nositel, který má 
zájem projekt realizovat, zda je předpoklad na projekt vyčlenit odpovídající finanční prostředky, případně zajistit jiné zdroje financování. Dále bude ověřena 
proveditelnost předprojektové přípravy, nastavení časového harmonogramu, předpoklad provozních výdajů nebo spolupráce s partnery. 

Při posouzení eliminace rizik projektu budou zvažovány možné hrozby z pohledu majetkoprávního, legislativního, politického nebo časového, a to jak při 
přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a v provozní fázi. 
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Schéma 2  Realizovatelnost projektu vs. eliminace rizik (vlastní zpracování) 

 

 

Eliminace 
rizik 

(+) C A  

Žádoucí projekty 

 

(-) 

D 

 Nežádoucí projekty 

B 

  (-) (+) 

      Realizovatelnost projektu 

 

Hodnocení a posouzení všech výše uvedených kritérií bude provedeno odborem strategického rozvoje jako podklad pro projednání vedením města, které 
má kompetenci rozhodovat o zařazení či nezařazení projektů do Akčního plánu. Při posuzování jednotlivých projektů využije vedení města podklad 
z hodnocení souladu se strategií a významu projektu, společně s posouzením realizovatelnosti projektu a eliminací rizik. Vzhledem ke způsobu hodnocení 
budou vedení města předkládány jen projekty, u nichž expertním hodnocením dospěl odbor strategického rozvoje k názoru, že se jedná o strategické 
projekty - splňují kritéria hodnocení souladu se strategií a významu projektu ve vysoké míře. Tento názor odboru strategického rozvoje má pro vedení města 
doporučující charakter. Průběžně navrhovat zařazení těchto projektů do Akčního plánu bude rada města, přibližně jednou ročně bude Akční plán a jeho 
aktualizace schvalovat zastupitelstvo města. 
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Obrázek 2 Schéma priorit a strategických cílů Strategického plánu (vlastní zpracování) 
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3 Akční plán 

Akční plán je strukturován dle strategických cílů Strategického plánu. Pro každý cíl jsou uvedeny dva typy strategických intervencí (viz body č. 1 a 2) a 
návaznost na vlajkové projekty (pokud existuje). Vlajkové projekty jsou konkrétní strategické projekty nebo inspirativní projektové náměty, stejně tak to 
mohou být i soubory projektů a aktivit, které významně naplňují Strategický plán. 

1. Strategické projekty - projekty v různé fázi připravenosti, mají definovaného nositele, rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování, je 
stanoven garant přípravy a realizace, u projektu již alespoň začala předprojektová příprava. Tyto projekty byly projednány vedením města. 

2. Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti - u těchto 
projektových námětů není prozatím určen jejich nositel, investor, rozpočet, harmonogram, projektový tým apod. - projektové náměty jsou zde 
uvedeny, jelikož významně naplňují cíle Strategického plánu a mají značný dopad na město Ostravu - zájmem vedení města společně s Magistrátem 
je v blízké době určit nositele a ověřit realizovatelnost projektu a možnosti financování. 

3.1 Vlajkové projekty 

Jako vlajkové projekty jsou označeny strategické intervence, které po projednání s vedením města a řídícím výborem tvorby Strategického plánu 
reprezentují nejvýznamnější projekty plánované v každém strategickém cíli. Jedná se o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, 
současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a současně se od nich dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové 
indikátory Strategického plánu. Prostřednictvím vlajkových projektů je zároveň komunikováno zaměření jednotlivých cílů směrem k veřejnosti, jejich 
realizace bude mít současně vliv na vnímání úspěšnosti naplňování Strategického plánu jako celku. Vlajkové projekty níže v tabulce jsou dále v dokumentu 
blíže rozepsány v rámci jednotlivých projektů a projektových námětů v Akčním plánu.  

PRIORITA STRATEGICKÝ CÍL VLAJKOVÉ PROJEKTY 

Metropole 
regionu 

SC 1 Propojit město 
dovnitř i se světem 

● Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 
2020). 

● Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí. 
● Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka. 
● Výstavba nové koncertní haly (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy). 
● Nové expozice v ZOO Ostrava. 
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● Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro 
podnikání, pro technické a technologické vzdělávání). 

● Výstavba haly pro míčové sporty. 
● Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury. 
● Projekt městské lanovky.  
● Revize statutu města.  
● Výstavba Severního spoje 

SC 2 Oživit historické 
centrum města 

● Rekonstrukce historické budovy městských jatek - přeměna na kulturní centrum. 
● Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka. 
● Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky). 
● Revitalizace Černé louky. 
● Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. 

Bohatství 
v lidech 

SC 3 Být centrem 
prvotřídního vzdělávání 

● Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny. 
● Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity. 
● Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 
● Fotbalová akademie Bazaly - moderní tréninkové centrum. 
● Grantové schéma na podporu talentů. 

SC 4 Zlepšit prostředí pro 
rozvoj podnikání 

● Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice). 
● Příprava nové průmyslové rozvojové zóny Ostrava-Hrušov. 
● Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky. 
● Sdílko - projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců. 
● Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele. 
● Rozvoj Vědecko-technologického parku Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu 

inovačního podnikání. 
● Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava. 
● Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské - 

Technické univerzitě Ostrava. 
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SC 5 Podporovat 
komunitní život a zapojit 
občany do správy města 

● Grantové schéma Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru “fajnOVY prostor“. 
● Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní 

aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu. 
● FajnOVA - platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města. 
● Participativní rozpočtování městských obvodů. 

Zdravé město SC 6 Kultivovat prostředí 
pro život všech generací 

● Revitalizace Náměstí republiky. 
● Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj 

města. 
● Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory. 
● Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky MHD, lavičky, odpadkové koše, atd.). 
● Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní - Ostrava-Jih. 
● Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklo dopravy. 
● Rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 
● „Refill“ - dočasné využití nevyužitých prostor (mezinárodní projekt v síti URBACT). 
● Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční). 
● Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě. 
● Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro 

kočárky a handicapované občany). 
● Bikesharing a podpora čisté mobility. 
● Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody. 
● Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy. 

SC 7 Přiblížit město přírodě 
● Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu. 
● Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí. 
● Dokončení sanace Lagun Ostramo. 
● Kandidatura na European Green Capital. 
● Podpora výměny lokálních topenišť. 
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3.2 Strategické projekty  

3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020) 

“In Focus“ - 
regionální talent 
management 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Identifikace projektů pro plánování a 
řízení aktivit a procesů, které lákají do 
města / regionu talentované, vzdělané a 
kvalifikované obyvatele s důrazem na 
zkvalitňování brand managementu, 
marketingu a služeb. 
Probíhá tvorba akčního plánu, spolupráce 
s partnery, prezentace Ostravy 
v zahraničí. Po ukončení projektu 
převezme část aktivit talent 
managementu MSIC. 

Tvorba 
akčního 
plánu 

2016-2018 1,6 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí 

Přestupní uzel Hl. 
nádraží - 
rekonstrukce 
budovy vlakového 
nádraží (SŽDC), 
rekonstrukce 
tramvajové smyčky 
(Estetizace 
vstupních bran do 
regionu) 

Správa 
železniční 
dopravní 
cesty, 
Dopravní 
podnik 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Generální rekonstrukce nástupišť a 
tubusů Hlavního nádraží. Úprava a 
rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí 
k dosažení úplné bezbariérovosti, 
estetizace veřejného prostoru. 
Je zpracována urbanistická studie 
přednádražního prostoru a ideový návrh 
Muzea MHD. V návaznosti na ideový 
návrh se bude rozpracovávat Studie 
Muzea MHD, která bude částečně 
zasahovat do přednádražního prostoru. 
Poté se dopracuje celkový koncept 
přednádraží. 

Studie Od roku 2020 
(inv. DPO) 
Od roku 2025 
(inv. SŽDC) 

5 000 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU / 
národní zdroje 
(SŽDC) / 
rozpočet SMO) 

Přednádraží 
Ostrava-Přívoz, 
terminál Jirská 
(Estetizace 
vstupních bran do 
regionu) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Výstavba autobusového terminálu 
určeného převážně pro příměstské spoje, 
končící na Hlavním nádraží. 
Pozastaveno z důvodu plánovaného 
rozvoje území. 

Dokument. 
pro 
provedení 
stavby 

Od roku 2017 10,5 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Přednádraží 
Ostrava-Přívoz, 
prodloužení ulice 
Skladištní 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Komunikační propojení ulic Nádražní a 
Hlučínské. Vhodnější příjezd regionálních 
spojů na Hlavní nádraží a dopravní 
odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové. 
V řešení je vydání územního rozhodnutí.  

Dokument. 
k územnímu 
řízení 

Od roku 2018 28,6 26,7 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Ostravské muzeum 
MHD 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Výstavba interaktivního muzea MHD 
v prostoru před Hlavním nádražím. 
Využití stávajících historických objektů. 
Připravuje se zpracování studie expozic 
muzea MHD. 

Investiční 
záměr 
Ideový návrh  

Od roku 2018 
2022 

349,1 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba nové koncertní haly (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy) 

Koncertní sál a 
rekonstrukce 
Domu kultury 
města Ostravy 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast kultury 

Přístavba koncertního sálu Domu kultury 
města Ostravy (architektonická soutěž). 
Spolupráce se MSK a MKČR. 
V roce 2018 bude vyhlášena arch. soutěž 
s mezinárodní porotou. 

Příprava 
arch. soutěže 

Od roku 2019 
2025 

1  300 1 500 mil. 
Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nové expozice v ZOO Ostrava 

Areál ZOO - 
energie 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast životního 
prostředí 

Opatření ke zkapacitnění zásobení ZOO 
el. energií pro její další rozvoj (výstavba 
nových pavilonů). 
Probíhá realizace. 

Realizace Od roku 
2017-2019 

149,9 106 mil. 
Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba haly pro míčové sporty 

Hala pro míčové 
sporty  

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sportu 

Výstavba nové haly pro míčové sporty na 
území města Ostravy. 
Výstavba proběhne v návaznosti na 
vybudování areálu sportovního areálu 
Ostravské univerzity. 

Studie, výběr 
lokality 
Příprava 
dokument. 
pro územní 
rozhodnutí. 

Od roku 2018 45  200 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se fondy 
EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury 

Dokončená 
prodloužená Rudná 

MSK, ŘSD, 
SMO, 
MOb 
Poruba 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Propojení části Ostravy a vazba na okolní 
města, odklon hlavní tahů z centrální 
zabydlené části Poruby - spolupráce na 
dotažení projektu. 
Výstavba přerušena - řeší se věcná 
břemena k předmětným pozemkům.  

Realizace 2012-2019 3 228 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje)  

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Projekt městské lanovky 

Lanovka (DOV-
ZOO) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Lanová dráha spojí turistické atraktivity 
města – Dolní oblast Vítkovice, Černou 
louku a ZOO. Hlavním cílem projektu je 
zvýšení atraktivity a turistického ruchu 
města. 
Přerušená příprava projektu (projektové 
dokumentace), hledá se soukromý 
investor, se kterým by bylo možno 
projekt dále rozvíjet. 

Investiční 
záměr 

Od roku 2020 600 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
soukromý 
investor) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města 

Revize statutu 
města 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Zefektivnění řízení a správy města, revize 
dělby kompetencí mezi statutární město 
a městské obvody, včetně zpřehlednění 
pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený 
rozvoj všech městských částí. 
Proběhla diskuse se zástupci malých a 
velkých městských obvodů. Další jednání 
budou probíhat po volbách do 
zastupitelstev obcí. 

Jednání na 
úrovni 
pracovních 
skupin 

Od roku 2016 n.a. 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO)  
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Severního spoje 

MSK - Komunikace 
- Severní spoj 

Správa 
silnic 
Moravsko
slezského 
kraje 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Významné komunikační propojení centra 
města a Poruby, které odlehčí dopravě na 
přetížených ulicích Opavské a Rudné. 
Proběhlo veřejné projednání k DÚR  Běží 
příprava  dokument. k územnímu řízení. 

Dokument. 
k územnímu 
řízení 

Od roku 2020 1 383 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje) 

Prodloužená 
Porážková IV. 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Stavba podél koridoru žel. tratě doplňuje 
komunikační rošt centra města a 
navazuje na realizovaný úsek ul. 
Porážkové. Cílem stavby je odlehčení ul. 
Nádražní a Poděbradovy. 
Zpracovává se DÚR, následně proběhne 
žádost o územní rozhodnutí.  

Investiční 
záměr 

Od roku 2019 150 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Dopravní 
obslužnost ZOO 
(zařazeno ze 
zásobníku projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Využití vlečky dopravce AWT pro dopravu 
návštěvníků do ZOO z ostravských 
vlakových nádraží. Vybudování nástupišť, 
pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO 
a vypravení vlakových spojů. 

Příprava 
studie 

2018+ n.a.  
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 
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3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce historické budovy městských jatek - přeměna na kulturní centrum 

Revitalizace 
historické budovy 
jatek 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Rekonstrukce objektu pro budoucí 
využití. 
Probíhá příprava a následné zpracování 
projektové dokumentace. 

Arch. soutěž Od roku 2018 
2019 

150 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka 

Proměna nám. 
Msgre. Šrámka 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Estetizace prostranství a redukce 
parkovacích ploch a dopravy v okolí 
katedrály (na základě architektonické 
soutěže). 
Realizace je vázána na podmiňující 
investice v podobě parkovacích kapacit. 

Ukončena 
arch. soutěž 

Od roku 2019 Dle výsledku 
soutěže PD 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky) 

Lauby Pivovarská - 
Muzejní 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Architektonická studie pro budoucí 
využití proluky nazvané „Nové Lauby“ 
(mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou). 
Je zpracována arch studie, připravuje se 
projektová dokumentace, robíhá 
archeologický průzkum. 

Arch. studie Od roku 2020 
2019 

Dle výsledku 
soutěže PD 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Černé louky 

Černá louka - 
dočasné řešení 
(VO, lavičky, 
sadové úpravy) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu a člen 
rady města pro oblast 
dopravy 

Úprava chodníků, veřejného osvětlení, 
pořízení mobiliáře. Nová výsadba zeleně a 
revitalizace stávající. 
Realizace sadových úprav a chodníků 
v roce 2018. 

Projektová 
dokument.  

Od roku 2017 10  8 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice 

Napojení DOV na síť 
cyklostezek podél 
Ostravice 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Napojení národní kulturní památky Dolní 
oblast Vítkovice na síť cyklostezek (lávka 
pro cyklisty a pěší přes Ostravici). 
Probíhá jednání o výkupu pozemků. 

Studie 
Investiční 
záměr 

Od roku 2018 
2019 

20 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SFDI) 

Revitalizace 
veřejného prostoru 
ulice Umělecké 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Estetizace prostranství a redukce 
parkovacích ploch a dopravy v okolí 
Domu umění (na základě architektonické 
soutěže). 
Realizace je vázána na podmiňující 
investice v podobě parkovacích kapacit. 

Arch. soutěž Od roku 2019 Dle výsledku 
soutěže PD 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny 

Moravskoslezská 
vědecká knihovna 

MS kraj / 
SM 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor, 
náměstek pro oblast 
školství kultury 

Vybudování nové vědecké knihovny 
regionálního významu dle plánu na 
realizaci tzv. “Černé kostky”. 
Schváleno Memorandum mezi SMO a 
MSK o financování projektu, čeká se na 
podpis Ministerstva kultury. 
Původní záměr byl upraven - předpoklad 
navýšení předpokládaných nákladů. 

Tvorba 
dokument. 
pro stavební 
povolení 

n.a.  
2020-2022 

1 000 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
MSK) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity 

Fakulta umění a 
fakulta tělesné 
výchovy  a centrum 
zdravého pohybu v 
centru města 

Ostravská 
univerzita 

Magistrát města 
Ostravy, primátor, 
náměstek pro oblast 
školství 

Výstavba nové fakulty umění a centra 
zdravého pohybu v prostorách Černé 
louky - propojeno s projektem “Hala pro 
míčové sporty“. 

Studie 
Dokument. 
pro uzemní 
rozhodnutí 

2019-2021 1 400  800 mil. 
Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fotbalová akademie Bazaly - moderní tréninkové centrum 

Bazaly - fotbalová 
asociace - 
tréninkové 
centrum pro 
mládež 

Vítkovice 
Aréna 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sportu 

Přestavba stadionu na tréninkové 
centrum pro mládež. 
Probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavby, stavební povolení bude vydáno 
03/2018. 

Studie 
Stavební 
dokument.  

Od roku 2018 200 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma na podporu talentů 

Program na 
podporu vzdělávání 
a talent 
managementu 
v oblasti 
technických a 
přírodních věd 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor, 
náměstek pro oblast 
školství 

Program na podporu vzdělávání a talent 
managementu v oblasti technických a 
přírodních věd na území statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018. 
Do programu bylo přihlášeno 66 projektů. 
Ve dnech 8.-9.3.2018 proběhne v Ostravě 
mezinárodní konference Talent 
management Ostrava 2018, která je 
z programu financována. 

Program 
vyhlášen 
 

2017-2018 40 mil. Kč ročně 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Klíče pro 
budoucnost našich 
dětí ve školských 
zařízeních města 
Ostravy II  

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast školství 

Rozšíření, modernizace a zkvalitnění 
zájmového vzdělávání dětí a mládeže - 
podpora technického a přírodovědného 
vzdělávání, podpora řemesel, IT a 
multirobotiky, včetně zajištění 
bezbariérového přístupu. 
Schválena žádost o dotaci v rámci IROP. 

Dokument. 
pro 
provedení 
stavby 

2017-2018 
2018-2019 

11  19,3 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Integrace 
handicapovaných a 
učebna pro 
řemeslné a 
technické obory  

SVČ 
Ostrava-
Zábřeh 
p.o. 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast školství 

Rozšíření, modernizace a zkvalitnění 
zájmového vzdělávání dětí a mládeže - 
podpora technického vzdělávání, 
podpora řemesel, IT, včetně zajištění 
bezbariérového přístupu 

Schválená 
žádost o 
dotaci 
v rámci IROP 

2018-2019 5,2 mil Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Rozvoj rovného 
přístupu ke 
vzdělávání ve 
městě Ostrava I, II 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast školství 

Podpora připravenosti ostravských 
základních a mateřských škol na pomoc 
dětem ohroženým školním neúspěchem 
ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného a 
kulturně odlišného prostředí.  

Realizace 
zahájena 

2016-2020 80 mil.  
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Soutěže pro 
studenty fakult 
architektury na 
téma funkčního 
veřejného prostoru 
(zařazeno 
z inspirativních 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Soutěže pro studenty fakult architektury 
na téma funkčního veřejného prostoru. 

Příprava 
projektu 

2018+ n.a.  
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

  

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice) 

Řemeslný 
inkubátor 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Projekt podpory řemeslné výroby a 
začínajících podnikatelů. 1. etapa 
projektu je již zahájena (veřejná / Fajna 
dílna). 
V roce 2016 byl založen spolek Řemeslný 
inkubátor Ostrava, v roce 2017 probíhala 
příprava pro oficiální spuštění - otevření 
všech dílen proběhne 03/2018. 
Následná druhá etapa za 
předpokládaných 200 mil. Kč se začne 
připravovat po vyhodnocení fungování 
současného inkubátoru. 

Studie Fajna dílna 
od roku 
2017, 
řemeslný 
inkubátor od 
roku 2019 

200 mil Kč. 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 



 
Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 - AKČNÍ PLÁN 

 

 

27 

 

  

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava nové průmyslové rozvojové zóny Ostrava-Hrušov 

Rozvojová lokalita 
Hrušov  

DIAMO 
Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Příprava a následný rozvoj průmyslové 
zóny v Hrušově (výkupy pozemků již 
dokončeny).  
Aktuálně je vyhlášena výzva k podání 
nabídek na využití území. Předpokládá se, 
že se celé území 32ha prodá jednomu 
investorovi, který následně zajistí asanaci 
území a vybuduje základní technickou 
infrastrukturu. 

Dokument. k 
územnímu 
řízení 

Od roku 2018 1 772 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO/národní 
zdroje) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky 

Rozvojový fond na 
podporu výstavby 
podnikatelských 
nemovitostí pro 
malé a střední 
podniky 

Statutární 
město 
Ostrava / 
ČMZRB 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Vytvoření rozvojového fondu na podporu 
výstavby podnikatelských nemovitostí 
pro malé a střední podniky a jeho 
implementace (ve spolupráci s 
Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou). 
Připraveno Memorandum o spolupráci 
mezi SMO/ČMZRB/MPO - probíhá 
negociace podoby a nutných 
doprovodných opatření. 

Studie 
realizovatel-
nosti 

Od roku 2018 500 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj vědecko-technologického parku  Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu 
inovačního podnikání 

Rozvoj vědecko-
technologického 
parku  
Moravskoslezskéh
o inovačního 
centra Ostrava 
(MSIC) 

MS kraj / 
SM 
Ostrava / 
univerzity 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Rozvoj Vědecko-technologického parku  
Moravskoslezského inovačního centra 
Ostrava, a.s. jako systematické podpory 
inovačního podnikání 
v Moravskoslezském kraji. 
Jde o modernizaci stávajících objektů, 
které morálně i technicky stárnou a již 
nevyhovují požadavkům investorů pro 
potřebu rozvoje inovativního podnikání. 

Příprava 
Realizace 

Od roku 2017 30 mil. Kč ročně 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO/MSK) 

Rozšíření VTP MSIC 
Ostrava - I. Etapa 
(Rozvoj vědecko-
technologického 
parku Moravsko-
slezského 
inovačního centra) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Rozšíření vědecko-technologického 
parku. Moravskoslezského inovačního 
centra.  
Připravují se budoucí kupní smlouvy.  
V současnosti se zpracovává studie na 
přípravu území, která by měla zhruba 
odhadnout budoucí náklady 
Na předmětném území začne probíhat 
sanace podzemních vod (2018-2026). 
Jedná se o lokalitě mezi DOV a Karolinou - 
majitelé Eurovia a Vítkovice. 

Výběr 
lokality 

Od roku 2018 172  cca 400 mil. 
Kč výkupy 
pozemků 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO/národní 
zdroje) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava  

Kolokační centrum 
pro výzkum 
řídicích, 
informačních a 
komunikačních 
technologií pro 
průmysl 4.0 

Vysoká 
škola 
báňská - 
Technická 
univerzita 
Ostrava 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

Platforma pro spolupráci nových 
technologických oborů (kybernetika, 
strojní inženýrství, informatika, 
mechatronika, systémové inženýrství, 
automatizace) s cílem provázat jednotlivé 
součásti do technologií poptávaných 
průmyslovými podniky. 
Projekt byl upraven a rozpočet projektu 
snížen s ohledem na dostupné finanční 
možnosti (cca do 100 mil. Kč). Projekt byl 
předložen s žádostí o financování do ITI 
(OP VVV). Aktuálně je projektová žádost 
ve fázi hodnocení 

Příprava 2018-2021 315  100 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské - Technické 
univerzitě Ostrava 

Centrum 
kompetencí pro 
smart řešení 

VŠB-TUO 
/ MSK / 
SMO 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

Vytvoření excelentního výzkumného 
pracoviště (Národního centra 
kompetence) zaměřeného na vývoj 
nových technologií a řešení vedoucích ke 
zvýšení kvality života s důrazem na 
problematiku efektivního využívání 
energetických zdrojů a inteligentního 
řízení dopravy. 
Projekt byl upraven a rozpočet projektu 
snížen s ohledem na dostupné finanční 
možnosti. První fáze projektu byla 
předložena s žádostí o financování do ITI 
(OP VVV). Aktuálně je projektová žádost 
ve fázi hodnocení. Další fáze projektu by 
se měla stát součástí širšího projektu 
Národního centra kompetence, který se 
v současné době rozpracovává. 

Příprava 2017-2019 1 000 - 1 500 
mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Zkvalitnění 
podmínek pro 
rozvoj 
strategických 
studijních 
programů FS a 
FMMI VŠB-TUO 

Vysoká 
škola 
báňská - 
Technická 
univerzita 
Ostrava 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

Cílem projektu je vytvoření 
odpovídajícího prostředí pro realizaci 
kvalitního výukového procesu v 
modernizovaných studijních programech 
Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a 
materiálového inženýrství VŠB-TUO, které 
se dlouhodobě potýkají s nedostatkem 
prostor pro "těžké stroje", absencí dalších 
specifických laboratorních prostor i 
odpovídající podpory vzdělávacího 
procesu.   
Projekt byl schválen ve výši  118 mil. Kč a 
je financován z prostředků OP VVV. 
V současné době probíhá zpracování 
projektové dokumentace na stavbu a 
příprava výběrového řízení na dodavatele 
stavby. 

Příprava 
Realizace 

2018-2020 230  118 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru “fajnOVY prostor“ 

Grantový  Dotační 
program 
„Revitalizace 
veřejného prostoru 
v  Ostravě fajnOVY 
prostor“ 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Program na revitalizaci veřejného 
prostoru - podpora projektů, které 
povedou ke zkvalitnění a postupné 
revitalizaci zanedbaných veřejných 
prostranství se zapojením veřejnosti. 
V roce 2017 proběhl první ročník - 
podpořeno 11 projektů. 
Začátkem roku 2018 byla vyhlášena výzva 
s drobnými úpravami podmínek a s větší 
marketingovou podporou. 

Vyhlášeno 
výběrové 
řízení druhý 
ročník 

2017-2018 
2019 

5 mil. Kč ročně 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: FajnOVA - platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města 

FajnOVA Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Marketingová platforma pro komunikaci 
projektů ve městě a zapojování obyvatel 
do správy města. 
FajnOVA.cz - komunikace projektů, 
aktualit, příběhů, akcí, výstupů SPRM, 
atd. Dále sociální sítě a besedy. 

Tvorba plánu 
komunikace 
a participace 
Realizace 

2017-2023 n.a. 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Participativní rozpočtování městských obvodů 

Participativní 
rozpočty 
městských obvodů 

Městské 
obvody 
statutární
ho města 
Ostravy 

Starostové městských 
obvodů 

Využití participativních rozpočtů ve vazbě 
na grantová schémata, alokace 
prostředků na projekty a záměry 
veřejnosti - aktivní zapojení občanů do 
rozhodování o části finančních prostředků 
z rozpočtů obvodů. 
V roce 2017 byly vyhlášeny další výzvy ve 
zmíněných obvodech. Celkem podpořeno 
30 projektů z rozpočtu ve výši 10 mil. Kč. 

Probíhá 
(Ostrava-Jih, 
Poruba, 
Mariánské 
Hory a 
Hulváky) 

2016-2023 n.a. 10 mil. Kč 
ročně 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO / městské 
obvody) 
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3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Náměstí republiky 

Přestupní uzel 
Náměstí Republiky 
(Estetizace 
vstupních bran do 
regionu) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Úprava dopravního řešení lokality včetně 
estetizace veřejného prostoru. 
Zkvalitnění přestupních vazeb mezi 
jednotlivými druhy MHD, příměstskými 
spoji a osobními automobily. 
Příprava VZ na dokumentaci pro územní 
řízení. 

Studie a 
investiční 
záměr 

Od roku 2019 300 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO/fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory 

Domov pro seniory 
Hulváky 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Výstavba nového domova pro seniory 
s kapacitou cca 100 míst v blízkosti 
Komunitního centra. 
Probíhá zpracování dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 

Investiční 
záměr 
Dokument. 
pro územní 
řízení 

2017-2019 
2019-2020 

266 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje 
SMO) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj městské nemocnice Ostrava 

Rekonstrukce a 
modernizace 
Městské 
nemocnice Ostrava 

Statutární 
město 
Ostrava / 
Městská 
nemocnic
e Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Cílem tohoto projektu je přeměna 
současné nemocnice na moderní 
zdravotnické zařízení, které ve 
střednědobém horizontu zajistí 
poskytování kvalitní zdravotní péče 
občanům z Ostravy a jeho okolí. 
Základem pro realizaci je zpracování 
Generelu rozvoje a rekonstrukce MNO. 
Realizace dílčích opatření a projektů. 

Schválení 
generelu 
rozvoje 
Městské 
nemocnice 
Ostrava 

Od roku 2017 1 000 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO, fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: “Refill“ - dočasné využití nevyužitých prostor (mezinárodní projekt v síti Urbact) 

“Refill“ - dočasné 
využití nevyužitých 
prostor 
(mezinárodní 
projekt v síti 
URBACT) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Projekt Refill usiluje o zavedení 
dočasného užívání prázdných prostor 
jako běžně dostupné služby v Ostravě. V 
rámci projektu vznikne akční plán, který 
vyvine konkrétní nástroje na podporu 
dočasného užívání v Ostravě. 
V roce 2017 proběhla příprava a 
nastavení pilotního projektu z procesního 
a legislativního hlediska, testování 
krátkodobých intervencí a inspirace ze 
zahraničního modelu (Brémy). 

Tvorba 
akčního 
plánu, 
příprava 
pilotního 
projektu - 
služby 
dočasného 
užívání 

2016-2018 
2019 

1,2 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční) 

Vila "Na 
Zapadlém" 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy a náměstek 
pro oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Oprava chátrajícího objektu na ul. Na 
Zapadlém, přestavba na reprezentativní 
vilu města.  
Příprava DÚR a DSP. 

Zpracovaný 
investiční 
záměr 

Od roku 2019 53 54 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě 

Prodloužení 
tramvajové tratě na 
7. a 8. obvod - 
Poruba 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Napojení 7. a 8. obvodu Poruby na 
tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní 
obsluhy území, estetizace veřejného 
prostoru. 
V 02/2018 DÚR odeslána k připomínkám 
OK, DP a MOb. Po zapracování 
připomínek bude předložena žádost o ÚR.  

Dokument. 
k územnímu 
rozhodnutí  

Od roku 2020 900 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

IDS (telematika) Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Inteligentní řízení dopravy ve městě, 
vybavení křižovatek moderními řadiči. 
Pořízení navigačních tabulí, preference 
emergency složek. 
Vyhlášení VZ v 1. polovině 2018. 

Úprava 
zadávací 
dokument. 

Od roku 2018 
2019-2020 

100 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a 
handicapované občany) 

Vozy MHD na 
alternativní pohon  

Dopravní 
podnik 
Ostrava 
a.s. 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Nákup nových vozů MHD - tramvaje, 
trolejbusy, elektrobusy. Jedná se o 
obnovu vozového parku zejména 
v kontextu jeho modernizace, snížení 
emisí a zvýšení komfortu pro cestující 
(nízkopodlažnost, klima, informace). 
V rámci I.etapy byly zajištěny finanční 
zdroje (dotace EU) a dodávky (uzavřeny 
smlouvy) na pořízení  117 nových vozidel 
MHD, zahrnujících středněkapacitní 
tramvaje, trolejbusy, elektrobusy, CNG 
autobusy a minibusy CNG a elektro. 
Pro II.etapu jsou připravovány zdroje a 
dodávky nových velkokapacitních 
tramvají a analyzuje se konkrétní rozsah 
rozvoje elektromobility (elektrobusy a 
bateriové trolejbusy) v MHD. 

Připravena 
poptávka 

2017-2020 
I. etapa: 
2017-2019 
II. etapa: 
2020-2021 

680 mil. Kč 
I. etapa: 1 761 
mil. Kč 
II. etapa: 
1 880 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility 

Bikesharing Ostrava Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Systém veřejného sdílení kol. Pilotní 
nasazení projektu v centru města. 
Vyhlášena VZ následně zrušena pro 
překročení předpokládaných nákladů. 
V současnosti vyhlášen záměr výpůjčky na 
pozemky pro provozování pilotního 
bikesharingu v roce 2018. 

Tvorba 
zadávací 
dokument.  

2017 2018 35 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMOsoukromý 
investor) 
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Vybudování 
dobíjecích stanic 
pro elektromobily 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Vytvoření sítě dobíjecích stanic pro 
elektromobily na území města, podpora 
čisté mobility. 
Proběhla jednání se zástupci ČEZ ohledně 
vzájemné spolupráce. Byly předány body 
zájmu v Ostravě, nyní čekání na reakci 
ČEZ (detailnější prověření jednotlivých 
míst). 

Studie Od roku 2018 10 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody 

Cyklotrasy, 
cyklostezky (4 
projekty) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
investice 

Doplnění sítě cyklostezek na území města 
Ostravy - Cyklistická stezka Proskovická, 
Blanická (realizace díla); Cyklotrasa Y – 
Průmyslová – Baarova (hotovo 03/2018, 
kolaudace díla; Cyklotrasa M přes 
Svinovské Mosty (příprava PD); 
Cyklostezka Nová Ves – vodárna (vybrán 
zhotovitel) 

Různý 2017-2020 140 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy 

Parkoviště, smyčka 
Hlučínská 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Záchytné parkoviště P+R pro automobily 
ze směru od Petřkovic a Hlučína, přestup 
na MHD. 

Dokument. 
pro územní 
rozhodnutí 

2018-2019 20 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Záchytné parkoviště 
Kolonie Jeremenko 
- ul. Moravská, ul. 
Místecká 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Záchytné parkoviště P+R pro automobily 
ze směru od Frýdku-Místku, přestup na 
MHD (tram. zast. Kolonie Jeremenko). 
Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. 

Investiční 
záměr 

2019-2020 48,8 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Záchytná parkoviště 
Jeremenko - ul. 
Výstavní 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Záchytné parkoviště P+R pro automobily 
ze směru od Havířova, přestup na MHD 
(tram. zast. Důl Jeremenko). 
Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. 

Investiční 
záměr 

2019-2020 13,8 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Záchytné parkoviště 
Důl Hlubina 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady pro 
oblast dopravy 

Výstavba záchytného parkoviště v 
systému P+R, P+B, P+G s přestupem v 
rámci zastávky Důl Hlubina. Chystané 
parkoviště s kapacitou cca 330 míst bude 
zahrnovat nabíjecí stanici elektromobilů, 
sociální zařízení a bistro. Tato stavba si 
vyžádá realizaci okružní křižovatky v 
místě sjezdu k autobazaru. 
Je vyhlášena soutěž na zpracovatele 
dalších stupňů PD. 

Investiční 
záměr  

2020-2021 70,1 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Parkovací dům u 
MNO 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Výstavba parkovacího domu u Městské 
nemocnice Ostrava. Část kapacity po 
lékaře, část kapacity P+R (návaznost na 
terminál Nám. Republiky). 
Zpracovává se DÚR - dočasně 
pozastaveno ověřovací studií na kapacitní 
řešení objektu. Nově se bude DÚR 
přepracovávat dle ověřovací studie. 

Projektová 
dokument. 

Od roku 2018 
2019-2020 

585 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO/fondy EU) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města 

Vznik platformy 
pro koncepční 
městské plánování 
a moderní 
architektonický a 
urbanistický rozvoj 
města 
(zařazeno 
z inspirativních 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Platforma pro uplatnění koncepčního 
přístupu v oblasti moderního urbanismu, 
zvyšování kvality veřejného prostoru a 
architektury ve vazbě na územní a 
Strategický plán. Pilotní ověřování (1 až 2 
roky s vizí růstu) a prostor pro testování 
poskytování konkrétních služeb, 
shromažďování dat se zapojováním 
odborníků a veřejnosti. 

Příprava 
projektu 

2018-2019  2 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Centrum pro rodinu 
a sociální péči v 
areálu bývalé 
nemocnice Zábřeh 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Výstavba centra pro rodinu a sociální péči 
v Zábřehu. 
Probíhá hledání alternativního zajištění 
vhodných prostor pro provoz Centra, 
mimo jiné z důvodu nemožnosti čerpání 
externích finančních prostředků 

Dokument. 
k územnímu 
rozhodnutí 

Od roku 
2018-2019 

64,2 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Transformace 
Dětského centra 
Domeček 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Výstavba dětského centra a zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Probíhá příprava podkladů pro aktualizaci 
investičního záměru. 

Investiční 
záměr 

Od roku 2018 
2019 

120 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Transformace 
pobytových služeb 
Čtyřlístek 

Statutární 
město 
Ostrava, 
Čtyřlístek 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Výstavba/rekonstrukce objektů typu 
rodinných domů pro klienty Čtyřlístku v 
různých lokalitách Ostravy. 
Do programu IROP bylo předloženo 
celkem 5 žádostí o dotaci, které úspěšně 
prošly hodnocením ze strany 
poskytovatele dotace. Výstavba prvních 5 
objektů bude zahájena koncem roku 
2018. Další budou následovat v příštím 
roce. 

Projektová 
dokument. / 
příprava 
realizace 

Od roku 2018 270 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Domov pro seniory 
Korýtko 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Rekonstrukce stávajícího objektu domova 
pro seniory Korýtko. 
Nově se bude jednat o celkovou 
rekonstrukci objektu a přilehlých ploch 
vč. původně plánované nástavby a 
přístavby. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace. 

Příprava 
realizace 
Projektová 
dokument. 

2017-2018 
2019-2020 

65,8  125-150 
mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje) 

Sportovní areál 
VOKD Poruba - 
rekonstrukce  

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sportu 

Rekonstrukce sportovního areálu Sareza 
v Porubě. 
Realizace prozatím neprobíhá. 

Investiční 
záměr 

Od roku 2017 
2019 

21 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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Komplexní 
rekonstrukce 
Divadla J. Myrona 

Národní 
divadlo 
Moravsko
slezské  

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast kultury 

Soubor dílčích stavebních opatření 
vedoucí ke zlepšení kvality divadla 
(úprava soc. zařízení, vnitřního vybavení, 
oprava fasády a výměna oken). 
I.etapa: oprava fasády, výměna oken, 
vybudování pasáže, kavárny, ubytovny, 
baletního sálu, zkušebny orchestru, malé 
divadelní scény, prostoru pro ateliér. 
II. etapa: výměna jevištních technologií, 
rekonstrukce divadelního sálu včetně 
zázemí, revitalizace dvora areálu DJM. 

Investiční 
záměr 
Realizace 

Od roku 2018 
I. etapa:  
2016-2018 
II. etapa: 
2020-2021 

300 mil. Kč 
I. etapa: 204 mil. 
Kč 
II. etapa: 220 
mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Nová střelnice v 
Nové Vsi 

Statutární 
město 
Ostrava a 
Policie ČR 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sportu 

Výstavba nové střelnice ve spolupráci 
s Policií ČR. 
Realizace projektu je podmíněna stavbou 
okružní křižovatky. Její realizovatelnost je 
prověřována. 

Studie Od roku 2018 66 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Rekonstrukce 
tramvajových 
nástupišť Kotva  

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Úprava dopravního řešení křižovatky u 
Kotvy, rekonstrukce tramvajových 
nástupišť, estetizace veřejného prostoru. 
Připravuje se stavebního povolení. 

Dokument. 
k územnímu 
rozhodnutí 

Od roku 2017 
2018 

41 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se) 

Terminál Hulváky, 
II. Etapa 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast dopravy 

Vybudování tramvajových nástupišť 
v blízkosti terminálu Hulváky, zlepšení 
bezpečnosti a přestupních vazeb. 
Zpracována DÚR, probíhají jednání 
se soukromým vlastníkem dotčených 
pozemků pro získání ÚR. 

Dokument. 
k územnímu 
rozhodnutí 

Od roku 2018 
2019 

108  80 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Sportovní areál U 
Cementárny II. 
etapa 

SAREZA Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sportu 

Rozšíření sportovního areálu u 
Cementárny (in-line dráha, kurty…) 
Probíhá realizace 

Příprava 
Probíhá 
realizace 

2017-2018 71 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Humanizace 
tramvajových tratí 
a modernizace 
elektrických trakcí 
(zařazeno 
z inspirativních 
projektů) 

Dopravní 
podnik 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Humanizace tramvajových tratí, 
rekonstrukce trolejí, kolejových odbočení 
a měníren z důvodu zrychlení veřejné 
dopravy, snížení hluku a energetické 
spotřeby. 

Různé 
stupně 
přípravy 
(stavební 
dokument.) 

Do roku 2020 140 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Prospekt pro 
rodiče s dětmi (a 
další cílové 
skupiny) 
(zařazeno ze 
zásobníku projektů) 

Ostravský 
informač-
ní servis 
(OIS) 

Magistrát města 
Ostravy, primátor 

Tvorba informačních prospektů (brožury, 
mapy), které budou obsahovat místa 
vhodná pro rodiny s malými dětmi 
(dětská centra, místa vhodná k přebalení 
dítěte, dětské koutky, apod.). Jedná se o 
pilotní aktivitu k ověření zájmu, vč. 
prospektů pro další cílové skupiny. Budou 
následovat prospekty (brožury) zaměřené 
na jídlo a pití, architekturu, průvodce po 
Ostravě aj. 

Příprava 
jednotlivých 
materiálů 

2018-2020 300 tis. Kč ročně 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Anglický park 
(zařazeno ze 
zásobníku projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast životního 
prostředí 

Vytvoření menší travnaté plochy v 
Komenského sadech, která by byla 
udržovaná častěji a pečlivěji, než je to 
běžné, tak aby tráva lákala k posezení a 
relaxaci. Dobudování mobiliáře. 

Příprava 
projektu 

2018 n.a.  
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 
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Do křoví už 
nemusíš 
(zařazeno ze 
zásobníku projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast životního 
prostředí 

Zřízení veřejných toalet na vytipovaných 
20 lokalitách (formou tzv. mobilních WC 
nebo rekonstrukcí stávajících objektů, 
případně výstavbou atypů WC vhodných 
pro dané místo). 

Příprava 
investičních 
záměrů pro 
12 lokalit 

2018+ 500 tis. Kč 
pro rok 2018 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Reálný manuál 
veřejného prostoru 
(zařazeno 
z inspirativních 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Vytvoření “reálného manuálu“ veřejného 
prostoru (oprava nebo dočasná úprava 
menších prostorů na frekventovaných 
místech ve městě s doprovodnými 
informacemi ohledně smyslu daného 
řešení). 

Příprava 
projektu 

2018+ n.a 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO). 

Rozvoj lokality 
Planetárium 
Ostrava 

SMO, 
VŠB-TUO, 
MOb 
Poruba a 
Krásné 
Pole 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Rozvoj areálu Planetária včetně stavby 
"MOON", dostavba cyklostezky Q, nová 
parkoviště, přístupová komunikace, 
smyčka pro autobusy a zatraktivnění 
lesoparku v lokalitě kolem Planetária. 

Investiční 
záměr, 
částečně v 
přípravě 

Od 2019 130 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
n.a.) 

Revitalizace 
veřejného prostoru 
DUHA 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Poruba 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Jedná se o vznik pobytové plochy náměstí 
s alejemi stromů, zastřešením tržního 
místa a rekonstrukcemi zastávek MHD. 
Prostor bude doplněn o lavičky, pobytové 
trávníky, VO, vodní prvky, sochy a 
specifický “meeting point. Projekt vychází 
ze zpracované studie a z podnětů občanů. 

Investiční 
studie 

Od 2019 n.a. (převažující 
zdroj financí: 
n.a.) 
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Domov pro seniory 
Hladnovská 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Slezská 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast sociálních věcí 

Výstavba domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem celkem pro 60 
osob, primární zaměření na osoby s 
těžkou či úplnou závislostí na péči jiné 
fyzické osoby. 
V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení 

Vydáno 
územní 
rozhodnutí 

2018-2020 60 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě” 

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem 

Název projektu Nositel / 
investor 

Garant Popis Stav Předpoklad 
realizace 

Předpokládané 
náklady 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu 

Adaptační strategie 
statutárního města 
Ostravy na dopady 
a rizika vyplývající 
ze změny klimatu 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Tvorba adaptační strategie města vč. 
akčního plánu - příprav území města, jak 
čelit klimatické změně. 
Vytvořena Strategie, připravován Akční 
plán. Zajišťováno stanovisko k SEA. 

Tvorba 
strategie 
Zajišťováno 
stanovisko k 
SEA 

2017 780 tis. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SFŽP) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí 

Revitalizace 
lesoparku Benátky 
a Hulváckého 
kopce 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Úprava stávající a výsadba nové zeleně, 
vybudování komunikačního propojení pro 
cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28. 
Října. Úprava rybníků a výstavba výletní 
restaurace v oblasti Benátek. 
Probíhalo dokončení IZ a výběr 
projektanta DÚR (čtyřikrát vyhlášená VZ). 

Investiční 
záměr 
Zpracování 
DÚR 

Od roku 2018 
2019 

100  155 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se SMO) 

Revitalizace 
Pustkoveckého 
údolí 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Úprava stávající a výsadba nové zeleně, 
regulace toku, rekonstrukce komunikací a 
mostků a výstavba vodního hriště pro 
děti.  
Probíhaly projekční práce a výkupy 
pozemků. 

Příprava 
investičního 
záměru 
Zpracování 
DÚR , DSP a 
DPS 

Od roku 2018 
2019 

20  25 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se SMO, 
fondy EU) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení sanace Lagun Ostramo 

Nápravná opatření 
- laguny Ostramo 

DIAMO Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Dosažení finální sanace lagun Ostramo a 
regenerace území. 
Minimálně do roku 2027 dokončení 
sanace nesaturované zóny. 

V realizaci Od roku 2017 
2006-2027 

1 500 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kandidatura na European Green Capital 

Ostrava, kandidát 
na titul European 
Green Capital 2020 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Příprava a realizace kandidatury Ostravy v 
soutěži European Green Capital 2020.  
Zpracování přihlášky, komunikace 
s předchozími úspěšnými městy, výrazná 
marketingová podpora. 

Příprava 
kandidatury 
Podaná 
přihláška 

2017-2020 300  355 tis. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť 

Kotlíkové dotace - 
grantové schéma 

Moravsko
-slezský 
kraj / 
Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Realizace kotlíkových dotací na snížení 
emisí z lokálních zdrojů. 
Příspěvek města žadatelům 4 946 183 Kč, 
340 žadatelů. 
SMO poskytuje i bezúročné zápůjčky na 
realizaci výměny kotlů. 

V realizaci 2016-2018 n.a. 5 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 

Rekonstrukce 
objektu Střelniční 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast investic 

Pilotní projekt v návaznosti na koncept 
chytrého města (“Smart City“) 
hospodařící se zdroji energie a 
adaptačními opatřeními s akcentem 
trvalé udržitelnosti a využití nových 
technologií pro provoz bytového domu. 
Probíhaly projekční práce, realizace 
proběhne v roce 2018. 

Veřejná 
zakázka na 
projektovou 
dokumentaci 

Od roku 2018 37  31 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
fondy EU) 
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Využití řek 
Ostravice, Odry a 
Opavy pro 
rekreační plavbu 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, člen rady 
města pro oblast 
dopravy 

Soubor opatření vedoucí k rekreačnímu 
splavnění řek na území města Ostravy  
Ostravice, Odry a Opavy (úpravy jezů, 
tábořiště, nástupní místa). Vybudování 
vodáckého slalomového kanálu u 
Hlučínského jezera.  
Byla zpracována studie a následně vybrán 
zpracovatel IZ. 

Studie 
Zpracování IZ 

n.a. Od roku 
2020 

n.a 
(převažující 
zdroj financí: 
hledá se SMO) 

Revitalizace 
nábřeží řeky 
Ostravice 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Revitalizace nábřeží v úseku od mostu 
Miloše Sýkory po hradní lávku. Dojde k 
estetizaci prostoru vybudováním 
vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, 
výsadbou nové zeleně atd. 
Výsadba zeleně začala na podzim 2017 a 
na jaře 2018 proběhne její dokončení. 
Na revitalizaci zeleně a mobiliář (Slezská 
strana) nyní proběhne VZ a následná 
realizace. 
Terasy a Havlíčkovo nábřeží jsou nyní 
projektovány a vyřizovány povolení. 

Projektová 
dokument., 
realizace 
dílčích částí 

2018 43 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO) 

Sběrač B do 
Radvanic 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstek pro 
oblast hlavního 
architekta a 
stavebního řádu 

Vybudování kanalizačního sběrače. 
Probíhá realizace. 

Veřejná 
zakázka na 
zhotovitele 
Realizace  

Od roku 2018 293 227 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
národní zdroje) 
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Revitalizace a 
kultivace zeleně 
v Ostravě 
(zařazeno z 
inspirativních 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Magistrát města 
Ostravy, náměstkyně 
pro oblast ochrany 
životního prostředí 

Revitalizace a kultivace zeleně na území 
města ve vybraných lokalitách (Cingrův 
sad, Park U Boříka, Park Za biskupstvím, 
Park Nad rybníkem a další) a realizace 
smíšené trvalkové výsadby. 

Různé fáze 
přípravy 

2018-2020 121 mil. Kč 
(převažující 
zdroj financí: 
SMO, fondy EU) 
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3.3 Inspirativní projektové náměty 

3.3.1 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka 

Rozvoj letiště ve 
spolupráci 
s Moravskoslezským 
krajem 

Statutární 
město 
Ostrava / 
Moravsko-
slezský kraj 

Užší spolupráce s Moravskoslezským krajem na rozšíření leteckých linek z letiště 
Ostravy Mošnova. Zkrácení doby cestování do a z Ostravy letadlem. Přímé linky do 
hlavních dopravních uzlů, navazující spoje. Zlepšený komfort odbavení a cestování. 
Snadný, rychlý a pohodlný spoj z a na letiště. Snadná a efektivní objednávka celé 
dopravy až na místo v jednom kroku. Dochvilnost spojů, profesionalita a vysoká 
úroveň všech služeb (včetně infrastruktury) během celé doby přepravy. 
V současné době z Mošnova létají pravidelné linky do Prahy, Bergama, Londýna, 
Dubaje a sezónní charterové lety. Moravskoslezský kraj již podruhé vyhlásil 
výběrové řízení na provozování letů z Ostravy do Amsterodamu a Helsinek, ani do 
opakovaného výběrového řízení se však nepřihlásil nikdo, kdo by měl zájem 
letecké linky provozovat, tato zakázka je uzavřena a následně bude MSK 
analyzovat možnosti dalšího postupu vedoucího k uzavření smluv na výše uvedené 
linky. Jedinou podporou, kterou tak MSK poskytuje, je podpora letecké linky 
Ostrava-Dubaj. 
Co se týká infrastruktury vedoucí na letiště, v současné době nebudou plánovány 
nové vlakové spoje, vlaková spojení jsou posilována vždy v době letního letového 
řádu. Moravskoslezský kraj zkoumá možnosti, zda by letiště mohl i pronajmout. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu / 
Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Jiří Závada) 
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Komunikační strategie 
města 

Statutární 
město 
Ostrava 

Vytvoření a realizace jednotné koncepce marketingu města, řízení značky města 
Ostravy ve spolupráci s partnery v regionu. Řízení značky cílí na všechny obyvatele 
města a kraje, specificky na talenty, investory a turisty. Řízení značky pomůže také 
místním exportérům k podpoře jejich aktivit na zahraničních trzích. Ke zlepšení 
image Ostravy nestačí „lepší balení“, k tomu je potřebné zlepšení obsahu a tedy 
konkrétní dobrá zkušenost obyvatel i návštěvníků s tím, jak se Ostrava mění k 
lepšímu. 
V přípravě a v jednání. Existuje vize sjednotit komunikační strategii města a kraje, 
v roce 2017 se k tomuto tématu uskutečnily dva pracovní workshopy. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

 

Řízení realizace koncepcí 
a strategií na území 
města 

Statutární 
město 
Ostrava 

Revize, iniciace a především realizace již platných koncepcí a strategií města 
(uvedených v příloze č. 3 Strategického plánu), především v oblasti udržitelné 
mobility, místních akčních plánů pro vzdělávání, komunitního plánu, koncepce 
kulturních a kreativních průmyslů, strategie sportu a koncepce statické dopravy. 
Vznik koncepce pro adaptaci na klimatické změny. Uplatnění konceptu “chytrých” 
a také “zdravých” měst. Institucionální zajištění realizace strategie – interně na 
Magistrátu nebo externě, s důrazem na kontinuitu, odbornost, zodpovědnost a 
měřitelné výsledky. Příprava a uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního 
urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech 
městských částech a ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy 
městský architekt). Vznik studie dlouhodobých dopadů na hospodaření a rozvoj 
města v kontextu smršťování a úbytku obyvatel. Revize statutu města a nastavení 
strategické spolupráce Statutárního města a velkých obvodů na vyváženém rozvoji 
Ostravy. Partnerství při realizaci Regionální inovační strategie, Strategie 
restrukturalizace Moravskoslezského kraje a Paktu zaměstnanosti. 
Navržená řešení jsou v chodu. V současnosti vzniká strategie pro adaptaci na 
klimatické změny, tzv. chytrá řešení se uplatňují, resp. budou uplatňovat v rámci 
realizace jednotlivých projektů. V podstatě Strategický plán města Ostravy je s již 
stávajícími strategiemi, resp. koncepčními dokumenty, v souladu. Koncepce jsou 
odvětvové, přičemž je důležitá (především tematická) koordinace při jejich vzniku.   

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Dopravní propojení Dolní 
oblasti Vítkovice s 
historickým centrem 

Statutární 
město 
Ostrava, 
Dopravní 
podnik 
Ostrava 

Vybudování adekvátního komunikačního propojení Dolní oblasti Vítkovice a Nové 
Karoliny s centrem Ostravy, např. nová linka MHD (DOV - Karolina - centrum - hl. 
nádraží), včetně pořízení vozidel a zastávek, příp. propojení pomocí lanové dráhy, 
cyklostezka apod. 
Na propojení a dopravní napojení DOV s Novou Karolinou je zpracovaná 
urbanistická studie. V přípravě jsou další varianty propojení těchto oblastí. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Estetizace vstupních bran 
do regionu 

Statutární 
město 
Ostrava 

O ucelenou prostorovou studii opřená modernizace dopravních terminálů a 
příjezdů do města zahrnující modernizaci hlavního nádraží, komplexní přeměnu 
Náměstí republiky, revitalizaci území mezi Svinovským vlakovým nádražím a 
terminálem pro veřejnou dopravu, dobudování prodloužené Rudné, vyřešení 
systému parkování ve městě a zkvalitnění navigace po městě, včetně cizojazyčných 
nápisů a služeb pro návštěvníky regionu a koncepční zkvalitnění veřejného 
prostoru na příjezdových tazích do Ostravy. 
Z většiny uvedených staveb a problémů je patrné, že se jedná o stavby, které 
město již řeší a o kterých již v médiích pravidelně informuje. Zvažujeme možnost 
vytipování těchto lokalit a zadání studie na jejich proměnu Útvarem hlavního 
architekta Magistrátu města Ostravy. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Ulice Opavská - důstojný 
vjezd do metropole 
regionu 

Statutární 
město 
Ostrava 

Ulice Opavská ze směru od Opavy představuje jeden z vjezdů do Poruby, v aktuální 
situaci je lemována volnými pozemky, částečně nevhodnou zástavbou 
zahrádkářskou kolonií a nepředstavuje tak důstojný vjezd do města metropolitního 
charakteru z tohoto směru. Pozemky nejsou vhodně rozvojově využité, možnost 
jejich využití k rozvoji vědeckotechnologického centra při VŠB. Dále chybí 
propojení výstavby Nového Pustkovce a obvodů Poruby a vysokou školou. Cílem 
by tak mělo být využití přilehlých pozemků k rozvoji této části Ostravy a s tím 
související změna této části ulice Opavské na městskou třídu postupně přecházející 
do hustější zástavby Poruby. Doporučena je příprava území. Výkupy pozemků a 
příprava stavebních ploch a infrastruktury pro zástavbu soukromých investorů. 
Úprava vjezdu do Poruby na důstojnou vstupní bránu je jistě žádoucí, projekt má 
samozřejmě i vazbu na dostavbu Severního spoje a prodloužené Rudné a 
propojení se zamýšlenou revitalizací Opavské ulice na městský bulvár. Do 
budoucna je vhodné zamýšlet i prodloužení bulváru na ulici 28. října v Mariánských 
Horách a dále směrem do Moravské Ostravy. Záměrem města do budoucna je 
zmapování i ostatních vstupních bran do města, jejich estetizace, zajištění 
přívětivosti na první dojem a podobně. Zvažujeme možnost vytipování těchto 
lokalit a zadání studie na jejich proměnu Útvarem hlavního architekta Magistrátu 
města Ostravy. V tuto chvíli jde o projekt v gesci městského obvodu. Pokud 
existuje podrobnější studie na přeměnu dotčených lokalit, nebo se plánuje jejich 
zpracování v blízké budoucnosti, budeme rádi za doložení zpracovaných podkladů. 
Následně bychom projednali možnosti spolupráce. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 

Národní bezpečnostní 
centrum Ostrava - NBCO 

n.a. S využitím výjimečných a jedinečných podmínek vybudovat v Ostravě (a v kraji) 
Národní bezpečnostní centrum, které efektivně využije, propojí a dále rozvine již 
existující aktivity a instituce pro školení a výcvik všech bezpečnostních složek. 
Jedná se o propojení a využití: VŠB-TU- Fakulta bezpečnostního inženýrství - jediná 
v ČR; Bezpečnostní klastr - jediný v ČR; Integrovaný záchranný systém - špičkový v 
ČR; Báňská záchranná služba - jedinečná; značný rozsah brownfieldů (doly a jejich 
zařízení, poddolovaná území, vybudovaná a nevyužitá technická i dopravní 
infrastruktura, ...) vhodných k úpravě a využití pro praktický výcvik všech 
bezpečnostních složek - armády, policie, hasičů, protiteroristických a zvláštních 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Petr Czekaj, 
Sdružení pro rozvoj 
MSK, MSPakt) 
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jednotek, záchranářů, zdravotníků, aj.; Letiště Leoše Janáčka s vysokými parametry 
pro nejnáročnější podmínky výcviku i provozu; OU - Lékařská fakulta - zaměření na 
rozvoj specializovaného oboru - traumatologie; tradiční Dny NATO v Ostravě a na 
letišti. (Celkově velký synergický efekt.). 
Město Ostrava se dlouhodobě snaží získat sídlo významných státních institucí. V 
této souvislosti děkujeme za návrh a pokusíme se jej projednat s možnými aktéry, 
jimiž jsou Moravskoslezský kraj a Ministerstvo vnitra. 

Využití důlních vod Statutární 
město 
Ostrava / 
soukromý 
investor 

Využití důlních vod z dolů v tzv. ostravské dílčí pánvi pro energetické, průmyslové 
případně rekreační využití. 
Státní podnik DIAMO se problematikou využití čerpaných důlních vod zabývá 
dlouhodobě. K využití tepelného potenciálu těchto vod bylo zpracováno několik 
studií a některé z nich vedly k realizaci. V areálu dolu Jeremenko je k využití 
tepelné energie čerpaných důlních vod provozováno několik tepelných čerpadel o 
celkovém výkonu cca 85 kW (teplo je využíváno k vytápění budov a k ohřevu 
užitkové vody). V letošním roce byl zahájen zkušební provoz tzv. kontejnerových 
tepelných čerpadel v rámci spolupráce na grantovém úkolu. V podzemí dolu 
Jeremenko byla odzkoušena důlní přečerpávací elektrárna, k výrobě el. energie v 
době energetické špičky, využívající potenciální energie čerpaných důlních vod. Ve 
spolupráci s VŠB-TUO je řešena problematika úpravy (odsolování) čerpané  důlní 
vody pro další využití. Je potřeba uvést, že čerpání důlních vod je realizováno pro 
ochranu karvinské časti ložiska černého uhlí a je časově omezeno. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu  

Most K Trojhalí 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

V rámci propojení centra s DOV je možné zkulturnění mostu K Trojhalí. Propojení 
má smysl i v případě, kdy trasa do DOV tudy vedena nebude. Kromě napojení 100 
metrového úseku na cyklostezku slezskoostravské straně je potřeba i napojení 
pěších a cyklistů na straně Moravské Ostravy, protože se musí dostat bezpečně k 
Trojhalí. Dále je potřeba komplexně pracovat s celým okolním prostorem v 
blízkosti řeky Ostravice, rozšíření cyklotrasy, revitalizace zeleně, vybudování 
kruhového objezdu a chodníku na ulici K Trojhalí, dobudování veřejného osvětlení, 
apod. (zadání územní studie). 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Arny 
Varmuža) 
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Model města Ostravy 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Model města Ostravy - maketa na ploše cca 4x5m. Propagace města a nástroj pro 
plánování rozvoje města, pro územní plánování, pro obyvatele, odborníky, turisty. 
Zobrazení cílového stavu města kolem roku 2035. Umístění například v prostoru 
MMO plně přístupném obyvatelům a turistům. 
O umístění takového modelu - zejména centrální části města ve vstupních 
prostorách radnice města - se uvažuje již od roku cca 2010, kdy se prověřovaly 
varianty umístění 3D modelu realizovaného pomocí 3D tiskárny. Tehdejší finanční 
náklady na výrobu modelu způsobily, že se realizace odložila. SMO se touto 
myšlenkou bude dále zabývat. Budou ověřeny cenové možnosti u jednotlivých 
variant modelů. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ing. Vladimír 
Kulil, Ph.D.) 
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3.3.2 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice 

Koncepce rozvoje Nové 
Karoliny 

Statutární 
město 
Ostrava 

Plánem je území co nejvíce majetkově scelit (navrácení pozemků z nerealizovaných 
etap výstavby Karoliny) a vykoupit areál Eurovia (oblast mezi Trojhalím, DOV a 
Ostravicí) pro následný rozvoj lokality. 
Mezi typová opatření plánu patří zástavba proluk, nevyužitých ploch a území 
kvalitní architekturou s funkčním veřejným prostorem nebo podpora malých 
městských zásahů v centru města. Na propojení a dopravní napojení DOV s Novou 
Karolinou se zpracovává urbanistická studie, včetně možnosti rekonstruovat 
cyklostezku z lávky přes řeku Ostravici. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Kostelní náměstí a 
Biskupská zahrada 
(zařazeno mezi 
strategické proj. - SC 7). 

SMO a 
Biskupství 
ostravsko-
opavské 

Úprava prostranství, zeleně a parkoviště, návaznost na pěší zónu a ul. Pivovarskou 
(komunikace a spolupráce s biskupstvím). 
Tento projekt je mezi vybranými "Zelenými projekty", které řeší revitalizaci parků. 
V tuto chvíli probíhá projektování, následně realizace. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Mappingová show 
(vizualizace německého 
domu), tam kde kdysi 
stával 

Statutární 
město 
Ostrava 

Na dnešním volném místě, kde kdysi německý dům stával, by bylo hezké a naučné 
lidem ukázat pomoci mappingové show jak stavba kdysi vypadala. Bylo by hezké 
tímto způsobem oživit i jiné, již zaniklé stavby. Znovupostavení by bylo nákladné, 
ale při dnešní technologii alespoň takhle vzkřísit starou a krásnou Ostravu. 
Pozemek není ve vlastnictví města. V Ostravě by mohly být zajisté vytipovány jiné 
vhodné lokality, v rámci kterých by mohla být mappingová show realizována. 

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Pavel Stöhr) 
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3.3.3 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

Fakulta stomatologie 
Ostravské univerzity 

Ostravská 
univerzita 

Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, 
včetně vybudování infrastruktury. 
V roce 2016 obdržela Ostravská univerzita finanční podporu v projektu podaného v 
rámci "Programu na poskytování peněžních prostředku z rozpočtu SMO na 
vzdělávání, vědu, výzkum a talent management na území Ostravy pro rok 2016", 
kde dílčí část financí šla na rozvoj Lékařské fakulty. Jedna z dílčích aktivit byla 
zaměřena na zpracování analýzy možností přípravy a získaní akreditace studijního 
programu Zubní lékařství (Stomatologie) na LF OU.  
Tato analýza byla součásti závěrečné zprávy, kdy obsahovala analýzu stavu, 
možnosti, rizika. Závěrečná část analýzy se tykala stanovení nutného personálního, 
materiálního a prostorového minima, které se odvíjí od finančních možností. 
Prvotní finanční náklady byly stanoveny v takové výši, že tehdejší děkan již další 
postup v této věci dále neinicioval. Primárním cílem nového vedení LF OU je 
stabilizovat fakultu (personálně, finančně) a znovu zahájit proces zkvalitňovaní 
vzdělávaní a vědeckovýzkumné činnosti v souvislosti s novelizací vysokoškolského 
zákona. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro 
podnikání, pro technické a technologické vzdělávání) (strategický cíl 1) 

Experimentální učení s 
využitím Světa technicky 

Dolní oblast 
Vítkovice / 
Statutární 
město 
Ostrava /MS 
kraj 

Rozvoj vzdělávacích programů pro experimentální, zejm. neformální vzdělávání, 
rozvoj nových přístupů. Rozšíření a příprava nových aktivit realizovaných Světem 
techniky s cílem na místní úrovni budovat systémový přístup a propojovat funkčně 
formální a neformální výuku např. i s cílem popularizovat technické a 
přírodovědné vzdělávání, a na regionální a přesregionální úrovni oslovit 
prostřednictvím rozmanité nabídky širší cílovou skupinu. 
Ve světě techniky probíhají výukové programy zaměřené na doplnění školní výuky 
v oblastech přírodovědných a technických disciplín pro MŠ, ZŠ a SŠ. Dále STC nabízí 
9 učeben a laboratoře, ve kterých probíhají doprovodné programy pro širokou 
veřejnost. Zároveň v divadelním sále (Divadle vědy) probíhají populárně naučné 
přednášky nebo workshopy s různými tématy, ale taktéž science show (vědecko-
zábavné představení). 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Evropské centrum 
excelence pro rozvoj 
kompetencí  

n.a. Výzkumné a vývojové centrum pro rozvoj specifických (profesních) i 
přenositelných kompetencí (uplatnitelných napříč různými sektory ekonomiky). 
Výstupy činnosti směřují jak do počátečního i celoživotního vzdělávání. Identifikace 
a příprava vhodných nástrojů, jejich efektivní a systémové vyžití v regionu ve 
spolupráci na přípravě mezinárodních programů. 
Projekt je vhodný pro spolupráci měst a kraje. Má významný aglomerační dopad. 
Je vhodný pro diskuse s krajem nad společnými projekty. V této souvislosti projekt 
poskytneme odboru regionálního rozvoje KÚ MSK. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby 
plánu/MSPakt 
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Ostravský pakt 
zaměstnanosti - OPZ 

Statutární 
město 
Ostrava/Sdru
žení pro 
rozvoj 
Moravskosle
zského kraje 

Ostravský pakt zaměstnanosti - vytváření a rozvoj komunikační platformy založené 
na efektivním partnerství veřejné správy/města, zaměstnavatelů a vzdělavatelů na 
trhu práce v Ostravě a v MSK (nelze zcela oddělit). K tomu využít výsledky analýzy v 
prioritě B: Bohatství v lidech. OPZ generuje, posuzuje a navrhuje k realizaci 
strategické aktivity a projektové záměry k propojení zájmů všech partnerů na trhu 
práce v Ostravě a okolí. OPZ zajistí dlouhodobou kontinuitu strategických a 
rozvojových záměrů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a posílí jejich nezávislost 
na politických změnách. (Podrobněji lze rozpracovat celý projekt s využitím více 
než pětiletého fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti - 
www.mspakt.cz.). 
Statutární město Ostrava předpokládá, že problematika je propojená s 
Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Možné je například posílení pozice 
města ve stávající struktuře MS Paktu. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Jan Beneš, 
Petr Czekaj) 

Projekt „Rodilí mluvčí do 
škol 

Statutární 
město 
Ostrava 
/MOb 

Vytvořit systém využívání rodilých mluvčích pro školy zřizované statutárním 
městem Ostrava minimálně pro jazyky anglický, německý a ruský. 
S doporučením Vlády ČR navrhujeme využít k realizaci navrženého programu 
relevantní výzvy k předkládání projektů. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (MOb Slezská 
Ostrava) 

Vysokoškolský kampus 
VŠB-TU Ostrava - místo 
veřejného prostoru 

VŠB-TUO/ 
Statutární 
město 
Ostrava 

Projekt zaměřený na problematiku veřejného prostoru a univerzitního kampusu 
VŠB-TU Ostrava. Slovní spojení „univerzita jako místo veřejného prostoru“ se v 
posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen samotných vysokých škol, 
ale také urbanistů a architektů, problematika často obsahově spojuje s tak zvanou 
„třetí roli univerzit“. “Campus” je definován jako souvislý areál vysoké školy 
(univerzity). Univerzitní kampus zahrnuje veřejné budovy, posluchárny, učebny, 
knihovny, laboratoře, zelené plochy, sportoviště a ubytovací kapacity – studentské 
koleje a další nutnou infrastrukturu. Typický kampus má rozlohu mnoha hektarů a 
zpravidla bývá situován na okrajích měst a sídel. Hlavní předností je, že v kampusu 
se soustřeďuje vzdělávání, výzkum, bydlení, sport i kultura. Jestliže koncentrujeme 
do jedné vybrané lokality řadu lidských činností, pak lze vyvodit, že všechny tyto 
činnosti jsou smysluplné a vedou k naplnění vizí univerzit a vytvářejí veřejný 
prostor a oživují město jako takové. Výstup projektu: urbanisticko-architektonické 

Návrh na fajnOVý 
projekt (prof. Ing. 
Darja Kubečková, 
Ph.D., prorektorka pro 
rozvoj a investiční 
výstavbu, VŠB-TU 
Ostrava) 
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studie mladých architektů do 30 let a studentů studijního programu Architektura a 
stavitelství, zapojení mladých architektů do problematiky města, prezentace 
výsledků a studií, výstava, workshop v prostorách Trojhalí, DOV, apod. 
Námět na realizaci vysokoškolského kampusu, jako kvalitního veřejného prostoru 
pro setkávání lidí, je jistě zajímavým a pro město přínosným projektem s 
potenciálem pro realizaci do budoucna. Máme za to, že realizátorem takového 
projektu bude VŠB-TU, rádi projektu jako statutární město Ostrava vyslovíme 
podporu. Nastavení případné spolupráce s městem je pak záležitostí dalších 
jednání. 

Platforma podpory 
polytechnického 
vzdělávání  

Statutární 
město 
Ostrava 

Vytvoření sítě na podporu polytechnického vzdělávání k posílení vzájemné 
informovanosti a synergie realizovaných aktivit. Součástí je koordinace 
popularizačních aktivit (kroužky, tábory, ad.). 
Popularizace technického vzdělávání je v gesci Centra podpory inovací při VŠB-
TUO. Město Ostrava vyhlašuje každoročně dotační Program na zejména podporu 
vzdělávání a talent management v oblasti přírodních a technických věd. Podporuje 
tak realizátory projektů zaměřených na polytechnické vzdělávání a podporu 
nadání. VŠB je jedním z příjemců podpory. Síť realizátorů projektů s aktivním 
propojením prozatím nemáme, první vlaštovkou je projekt “Jdem do toho 
společně aneb Talentovník“, který pořádá společné aktivity pro koordinátory 
nadání jednotlivých škol a připravuje 1. číslo elektronického zpravodaje o 
aktivitách pořádaných na území města a o aktuálních informacích z této oblasti. 
Pro širokou informovanost, motivaci a vzájemné navázání kontaktů pořádá město 
konference, kde jsou úspěšné projekty prezentovány. Minikonference 
Talentmanagement proběhla v listopadu 2017,  Mezinárodní konference 
Talentmanagement Ostrava je připravována na termínu 8.-9.3.2018.  

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Nové univerzitní obory 
pro inteligentní 
specializaci 

Statutární 
město 
Ostrava / 
Moravsko-
slezský kraj 

Příprava lidských zdrojů pro rozvoj oborů definovaných v rámci regionální přílohy 
Strategie inteligentní specializace, případné užší zacílení na úrovni města na 
specifické segmenty ekonomiky. Intenzifikace kroků směřujících k naplnění potřeb 
zaměstnavatelů v těchto specifických oborech v budoucnu (s vazbou např. i na 
lákání talentů).  

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Studijní obory, které nabízí VŠB-TUO odpovídají potřebám praxe. Díky úzkému 
propojení na průmyslovou sféru a organizace (předměty vyučované odborníky z 
praxe, stáže, bakalářské, diplomové a doktorské práce přímo ve firmách, výzkumné 
úkoly pro firmy, společné projekty atd.) je tato spolupráce nastavena v několika 
rovinách, které se vzájemně doplňují. Výsledkem by měli být právě absolventi 
připravení na obory, které jsou uvedeny ve zmíněných výzkumných specializacích.  
Řada projektů probíhá i ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Ty pomáhají 
při lákání mladých lidí ke studiu technických a ekonomických oborů, které mají 
zásadní vliv na vývoj našeho města i regionu.  
Ostravská univerzita prochází nyní rozsáhlým procesem „reakreditace“ nabízených 
studijních programů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona. A v rámci 
tohoto procesu se snaží přizpůsobit nabídku studijních programů i modulů v rámci 
těchto studijních programů potřebám regionu a ekonomiky 21. století. V rámci 
studijních modulů se Ostravská univerzita soustředí zejména na měkké 
kompetence (jazykové znalosti, prezentační dovednosti, kritické a tvůrčí myšlení). 
V rámci studijních programů se snaží univerzita zejména o interdisciplinární přístup 
(např. průmyslový design a centrum digitálních technologií v rámci Fakulty umění). 

Duální vzdělávání v 
odborném školství 

Moravsko-
slezský kraj / 
statutární 
město 
Ostrava 

Cílem záměru je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, posílení komplexní 
cílené provázané spolupráce ZŠ a SŠ s podniky společnou realizací aktivit v oblasti 
rozvoje odborných kompetencí žáků a oblasti popularizace technických oborů. 
Dále motivovat žáky k setrvání v technickém oboru a zvýšit počet absolventů 
nastupujících do technických profesí, na které je připravila škola. Koncept využívá 
prvků duálního vzdělávání. 
Město již realizuje aktivity v této oblasti, které lze konkrétně definovat jako 
podporu talentů. Dalším podpůrným dokumentem je Strategie inteligentní 
specializace, tzv. RIS3, která se jako jedním z dílčích cílů zaměřuje na oblast talent 
managementu na úrovni celého kraje a připravuje řadu projektů. Finanční nástroj 
ITI, jehož nositelem je statutární město Ostrava, se snaží podporovat a vybírat 
takové projekty, které cílí na spolupráci podniků se studenty, a využívá k tomu 
dotačních titulů operačních programů OP PIK nebo OP VVV. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Síť služeb kariérového 
poradenství 

Moravskosle
zský kraj / 
statutární 
město 
Ostrava / 
Úřad práce 
ČR 

Projekt umožní vytvoření kapacit k poskytování standardizovaného kariérového 
poradenství v síti akreditovaných center (individuální a skupinové poradenství), a 
dále samoobslužné kariérové poradenství a plánování s využitím on-line 
sebehodnotících aplikací a e-learningových programů. K porovnání vlastních a 
požadovaných dovedností budou využity generické kompetenční modely 
vybraných sektorů a profesí – viz projekt Regionální observatoř trhu práce. Tyto 
služby budou provázány s existujícími službami profesionálních personálních 
serverů a personálních agentur. Využití sítě ke kariérovému poradenství pro cílové 
skupiny: žáci a studenti, zaměstnanci a zájemci o změnu zaměstnání, 
nezaměstnaní. 
Daná aktivita je vhodná především k řešení velkými městy ve spolupráci s 
Moravskoslezským krajem a snad i s Úřadem práce. Město Ostrava se primárně 
nezříká odpovědnosti, ale projekt nebude realizovat bez akceptace stakeholderů. 
Velmi bychom přivítali aktivitu Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
(MS Pakt) 
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Kompetence pro život 
jako součást výuky v ZŠ 

Moravsko-
slezský kraj / 
statutární 
město 
Ostrava 

Systémová aplikace nástroje na rozvoj měkkých kompetencí v běžných 
předmětech na základních a středních školách, včetně programu na přípravu 
pedagogických pracovníků pro využití těchto vzdělávacích programů a aplikaci 
moderních přístupů ve vzdělávání. 
Projekt Kompetence pro život, jehož cílem bylo a je posílit dovednosti, které 
žákům umožní lépe se uplatnit v pracovním i soukromém životě, byl ukončen v září 
2013 a nyní se nachází ve fázi. Město podporuje mimo jiné rozvoj měkkých 
kompetencí svými dotačními programy: Program na podporu bilingvní a 
cizojazyčné výuky, Program zejména na podporu vzdělávání a talent management 
v oblasti technických a přírodních věd, Výběrové řízení na poskytnutí finančních 
prostředků v oblasti školství. Díky těmto výzvám školy a školská zařízení realizují 
individuální projekty především na rozvoj měkkých kompetencí. Pokračování 
projektu Kompetence pro život, který by dále rozšiřoval možnosti škol ke sdílení 
výukových programů, vyučovacích metod a technik, by určitě školy přivítaly. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
(MS Pakt) 

Yes, I Do Moravsko-
slezský kraj / 
statutární 
město 
Ostrava 

Systémový přístup k rozvoji jazykových kompetencí na všech úrovních 
vzdělávacího systému. Vývoj a implementace nástrojů pro výuku a příprava 
pedagogů či školitelů. Cílem je zvýšení úrovně jazykových kompetencí občanů 
města v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů i zahraničních investorů. 
Návrh programu Yes, I do byl připravován s cílem zvýšit jazykovou vybavenost 
obyvatel MSK. Záměrem bylo tento program realizovat ze zdrojů Evropské unie; 
vzhledem k dosavadnímu nastavení výzev v rámci jednotlivých operačních 
programů však nebylo možné tento program jako celek realizovat. Podpora 
jazykové gramotnosti je také nedílnou součástí prioritních oblastí rozvoje 
vzdělávání v MSK nastavených ve strategickém dokumentu pro oblast vzdělávání, 
kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Moravskoslezského kraje 2016. Rozvoj výuky cizích jazyků je rovněž jedním z témat 
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.  roce 2017. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
(Moravskoslezský kraj) 

AdTech - Rozvoj 
kreativity s využitím 3D 
tisku 

Moravsko-
slezský kraj / 
statutární 

Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu žáků a studentů ZŠ, SŠ i VŠ na 
zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření 
vícestupňového vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Cílem je 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
(MS Pakt) 
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město 
Ostrava 

rozvíjet kreativní tvoření žáků a studentů a jejich obecné dovednosti pro uplatnění 
v technických oborech a rozvíjet také jejich profesní dovednosti související s 
využíváním aditivních technologií jako moderního odvětví významně zvyšující 
uplatnitelnost na trhu práce. 
3D tiskárny se již využívají ve Fajne dílně nebo CPI. 
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3.3.4 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Sdílko - projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců 

Sdílko  Statutární 
město 
Ostrava / 
Městské 
obvody 

Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí 
zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného 
prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci 
rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné 
správy obyvatelům města. 
Realizace přehlídky Sdílko v současné době neprobíhá na úrovni celého města, 
resp. všech městských obvodů, ale koná se pouze v MOb Poruba. Druhý ročník 
přehlídky je naplánován na květen 2018. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele 

Vozovna Poruba - chytrá 
čtvrť 

Statutární 
město 
Ostrava 

Vytvoření nové čtvrti - chytré čtvrti, inteligentní město, kvalitní architektura, 
chytré technologie, kombinace bydlení, podnikání, ve vazbě na VŠB, kvalitní 
veřejný prostor. Prvním krokem studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají 
a autobusů a změna územního plánu lokality. 
Odhadované výdaje jen na přemístění porubské vozovny jsou odhadovány na 
přibližně 3 miliardy korun. V současné době na tak finančně náročný projekt 
nejsou prostředky, je potřeba předem ověřit varianty budoucí lokace vozovny. Pro 
současné území vozovny do budoucna však držíme myšlenku realizace chytré čtvrti 
ve smyslu města jako laboratoř jako reálnou a žádoucí, která naplňuje cíle 
strategického plánování města. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 
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Síť poradenských služeb 
na podporu zahájení 
podnikání a rozvoje 
malých a 
středních firem – s 
využitím nejlepších 
příkladů dobré praxe 

Statutární 
město 
Ostrava / 
Moravsko-
slezský kraj 

Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje malých a 
středních firem – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe (např. z JIC) a 
existujících základních prvků (CPI, VTP, ARR, BIC). 
Aktivita již v regionu existuje na různých úrovních pro různé cílové skupiny. 
Průběžně se neformálně setkávají zástupci institucí na podporu podnikání - za 
účasti MSIC - a sdílejí své znalosti, zkušenosti i akce a připravují "mapu 
podnikavosti v regionu". 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

 

Talenty do podnikání Statutární 
město 
Ostrava / 
Moravsko-
slezský kraj 

Vytvoření nástroje pro identifikaci talentu pro podnikání a rozvoj kompetencí k 
podnikavosti na různých stupních vzdělávacího systému, integrace těchto 
vzdělávacích prvků do běžné výuky. Nástavbové aktivity pro talentované žáky pro 
rozvoj podnikatelských kompetencí v neformálním vzdělávaní. 
Již vznikají projektové náměty v rámci akčního plánu k mezinárodnímu projektu In 
Focus, jehož nositelem je statutární město Ostrava. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Řemeslník - Mistr - 
Podnikatel 

Moravsko-
slezský kraj / 
statutární 
město 
Ostrava / 
Úřad práce 
ČR 

Rozvoj manuální zručnosti a řemeslného vzdělávání na základních a středních 
školách, včetně zajištění odpovídající infrastruktury, s návazností na programy k 
rozvoji kompetencí k podnikání a programy podpory zahájení podnikaní. Zapojení 
řemeslníků a mistrů nad 50 let do realizace těchto vzdělávacích programů pro 
uplatnění jejich praktických zkušeností, v rámci programů odborné přípravy, i za 
účelem vnitrofiremního přenosu know-how ve fázi zapracování nově příchozího 
zaměstnance. 
Pro podporu řemesel a kutilství založilo SMO spolek Řemeslný inkubátor, který 
provozuje Fajnou Dílnu v Dolní oblasti Vítkovic. Tato dílna má za cíl rozvoj kutilství, 
popularizaci řemesel, zpřístupnění praktické výuky studentům atd. Zájemci zde 
mohou nalézt kovodílnu, dílnu na dřevo a papír, textilní dílnu a mohou si rovněž 
vyzkoušet 3D tisk a gravírování.   

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Kreativní klastr n.a. Multioborové kreativní uskupení, kdy cílem je vytvořit nová kreativní propojení 
mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a zástupci 
kreativních odvětví. Součástí je vytvoření kreativního centra - nového prostoru k 
práci, setkávání, ochytřování, tvoření nebo relaxaci.  
Uskupení lidí a organizací, které by se dalo považovat za kreativní klastr vzniká v 
okolí Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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3.3.5 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, 
kvalitní veřejný prostor a novou architekturu 

Malá Kodaň Statutární 
město 
Ostrava / 
organizátoři 
akcí 
(komunity) 

Urbanistická vize/iniciativa propojující zájmy různých aktérů v území i různé typy 
funkcí. Cílem je zkultivovat území v souladu s moderními principy urbanistického 
plánování a s důrazem na využití veřejného prostoru a jeho aktivní využívání 
(kulturní akce, trhy, gastrofestivaly, apod.). 
Projekt je rozdělen na několik dílčích částí: 
-  Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku 
Miloše Sýkory včetně navazujících ploch 
- Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a 
loděnicí 
- Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající 
cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou 
- Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na 
nábřežních zdech a přilehlých plochách 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Studentské centrum Sociální 
podnik 

Jednalo by se o založení studentské kavárny, která by propojila studenty obou 
univerzit, ale také jednotlivých fakult. Skvělá káva z českých malých pražíren za 
"rozumnou" cenu, čaj, “fresh“ občerstvení, rychlé připojení WIFI, k dispozici 
připojení na tiskárnu a kopírku popř. scanner za režijní ceny. Vybavení přizpůsobit 
studentům (popř. vyhlásit soutěž o vybavení kavárny na jednotlivých fakultách). 
Dát studentům a nejen studentům možnost mít se kde scházet, diskutovat popř. 

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Lucie Hoderová) 
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řešit studijní věci. Vybudování toho studentského centra přímo v srdci města bych 
chtěla tyto mladé lidi přilákat do centra města a přispět k jeho oživení. Prodejem 
kávy z malých pražíren podpoříme tyto malé podnikatele a přispějeme k jejich 
rozvoji.  
Ostravská univerzita v současné době intenzivně pracuje na vybudování 
akademického informačního a poradenského centra v jedné ze svých budov přímo 
v centru města. Součástí bude i studentská kavárna, která by měla být 
provozována ve spolupráci se studentskými spolky. 
Z pohledu VŠB-TUO v centru sídlí jen Ekonomická fakulta, která je vybavena 2 
bufety, což je podle zástupců univerzity dostačující. V centru města za poslední 
období objevilo dost podniků odpovídajících uvedenému popisu a podporovat 
další nový „dotovaný“ by nebylo v pořádku a ani potřeba. Navíc blízko Ekonomické 
fakulty sídlí Impact Hub Ostrava a ten k podobnému účelu setkávání studentů také 
slouží. 

 

Soutěž o nejlepší 
studentský projekt pro 
Ostravu 

Městské 
obvody/ 
Statutární 
město 
Ostrava  

Projekt cílí na komunikaci města se vzdělávacími institucemi - střední školy, 
gymnázia, univerzity. Každoročně může vyhlašovat soutěže o nejlepší projekty pro 
Ostravu na určité téma, které Ostravu aktuálně pálí. Město tak může vzbudit zájem 
studentů o veřejný prostor ve městě, popř. o dění v něm a získá tak zpětnou vazbu 
od studentů z hlediska jejich vnímání daných problémů. 
Zvažujeme pojetí projektu, např. v jakých oblastech a tématech může být 
největším přínosem - pro město i pro studenty. Spolupráce může být i ve formě 
zadávání diplomových prací studentům. Je však nejdříve nutné zohlednit možnosti 
zadání, čas zpracování a využitelnost prací. Jsme připraveni k diskuzi a spolupráci. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Tereza 
Aubrechtová) 

Sheldon Statutární 
město 
Ostrava 

Nasazení komunikačního nástroje zachycujícího podněty občanů, včetně procesu 
jejich vyřizování. Nástroj umožní sledovat postup vyřizování podnětu a průběžně 
informovat občana o průběhu a stavu podnětu. V IT se takové skupině nástrojů 
říká issue trackery, velmi usnadňují práci s podnětem a umožňují minimalizovat 
manuální úkony a zajistí jednoduchou a komfortní komunikaci. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Jiří Závada) 
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Statutární město Ostrava připravuje aplikaci registrující podněty občanů v 
návaznosti na veřejný prostor (čistáOVA). Aplikace bude v ostrém provozu v 
prvním kvartále roku 2018.  

Sociální akcelerátor Statutární 
město 
Ostrava / 
SINEC 

Systémová podpora a iniciace aktivit v oblasti sociálních inovací a sociální 
ekonomiky/podnikání. Zajištění činností formulace poptávky (veřejný sektor, 
veřejnost) po sociálních inovacích, podpora vzniku nápadů, jejich posouzení a 
poradenství při rozvoji inovace. Podpora udržení nově vzniklých a existujících 
podniků, síťování a sdílení know-how. 
V oblasti sociálních inovací a ekonomiky existuje již regionální platforma Klastr 
Sinec, který sdružuje nejen sociální podniky v MSK, je tedy možné tímto projektem 
navazovat a pracovat na systémové podpoře již zavedeného seskupení, případně 
se domluvit na rozšíření činností a aktivit dle potřeb SMO. Projekt je rovněž 
částečně zohledněn v komunitním plánu, podporujeme sociální podniky, které 
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Podniky podporujeme při získávání 
financí z jiných zdrojů a SMO finančně participuje na provozu podniků 
prostřednictvím dotační oblasti podpora osob s handicapem. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Stárnout s chutí 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

Spolek 
Počteníčko 

Jde o program, který zahrnuje šest projektů. Náplní je dlouhodobá a pravidelná 
aktivizace seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů. Záměrem programu je seniory 
aktivizovat, zvýšit jejich péči o vlastní zdraví, využít jejich potenciál ve prospěch 
jiných a tím i jich samotných. Ukázat je jako trvalou součást společnosti, která je 
potřebná a užitečná. Aktivizací seniorů lze oddálit, alespoň u některých, potřebu 
ústavní péče, zlepšit mezigenerační vztahy, zapojit je více do dění ve městě. 
V současnosti je zpracován 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 2018, kde se mimo jiné řeší podpora 
seniorů, realizátorem projektu by měla být některá z neziskových organizací, které 
obdobné služby poskytují, město je v této souvislosti spíše v roli donátora. Námět 
byl také představen Radě seniorů statutárního města Ostrava pro inspiraci. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ivan 
Sekanina) 
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3.3.6 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města 

Vznik platformy pro 
koncepční městské 
plánování a moderní 
architektonický a 
urbanistický rozvoj 
města 
zařazeno mezi strategické 
projekty- SC 6) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Příprava a uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu, 
zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech městských částech a 
ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy městský architekt). 
O vzniku takové platformy vedení města uvažuje, nyní se zvažují možnosti, v jaké 
podobě by to bylo pro Ostravu nejvhodnější.  

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše, atd.) 

Estetizace a výměna 
městského mobiliáře 
(přístřešky, MHD, lavičky, 
odpadkové koše, atd.) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Postupná výměna prvků městského mobiliáře podle současného standardu 
estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech. 
Ostrava si vymezila strategické stavby, kterým se chce prioritně věnovat. Jedná se 
o poměrně obsáhlý výčet, kde se objevují stavby s krátkým, ale i dlouhodobým 
realizačním obdobím. Mezi těmito stavbami se nacházejí významné stavby 
doplňující chybějící a potřebnou občanskou vybavenost, zpravidla nadměstského 
významu, dopravní a technická vybavenost, ale také projekty zabývající se 
městskou zelení, veřejným prostorem apod. Je pochopitelné, že nelze v tak 
krátkém čase realizovat všechny stavby najednou a bude v jejich naplňování určitá 
posloupnost. Na mnoho z nich se dnes již dokončují potřebné projekty a potřebná 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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povolení, na mnohých z nich se v tuto chvíli pracuje. Mezi nimi je postupná 
výměny dnes dožilého, či zdevastovaného mobiliáře. Údržba mobiliáře, jeho 
obnova a starost je statutem města svěřena městským obvodům. Městu ale tento 
stav není lhostejný a proto se touto problematikou v minulém roce zabývalo z 
vlastního podnětu s tím, že v tuto chvíli dokončuje práce na vypsání veřejné 
zakázky na jeho dodání. Současně věnuje pozornost vypisování architektonických 
soutěží na významné městské prostory, které si zaslouží netradiční přístup v jejich 
řešení. 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí u obchodního domu “Hlubiňák“ na ulici Horní - Ostrava-Jih 

Revitalizace náměstí u 
obchodního domu 
“Hlubiňák“ na ulici Horní 
- Ostrava-Jih 

Statutární 
město 
Ostrava 

Revitalizace veřejného prostoru na multifunkční náměstí a nahrazení podchodu 
pod ulici Horní bezpečným přechodem. 
Je zpracovaná stavební dokumentace, připravuje se dokumentace pro realizaci 
stavby. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

 

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklodopravy 

Rekonstrukce městské 
třídy Opavská a 28. října, 
město propojené uvnitř, 
město pro lidi 

Ostravské 
komunikace, 
Statutární 
město 
Ostrava, 
MSK, DPO  

Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi částmi města. Návrhem je: 
- vytvoření napojení na okolní ulice 
- změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy 
- vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky  
- vytvoření míst pro zastavení aut 
- zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě a zkvalitnění veřejného prostoru 
doplněním pásu zeleně do tramvajového tělesa. 
Projekt má návaznost na projekt „Ulice Opavská - důstojný vjezd do metropole 
regionu“. Projekt má potenciál být zařazen do akčního plánu v příštích letech, v 
případě, že se začne realizovat. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 
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Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční) 

Rekonstrukce vil v areálu 
Městské nemocnice 
Ostrava 

Statutární 
město 
Ostrava 

Rekonstrukce dvou vil (kulturní památky) na ulici Nemocniční a Hornopolní 
v areálu Městské nemocnice Ostrava. 
Aktuálně je zadána projektová dokumentace, v rámci které se řeší nové využití vil, 
možná varianta je školka pro zaměstnance nemocnice. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu  

Prevence sociálního 
vyloučení - účelné využití 
bytového fondu města v 
letech 2018 - 2020 

Statutární 
město 
Ostrava 

Efektivní využívání bytového fondu města s ohledem na demografické změny a 
zdravotní stav občanů. Cílem je zajistit bydlení přiměřené počtu členů domácnosti, 
změnám a potřebám nájemníků (např. bezbariérové bydlení, dostupná občanská 
vybavenost) a zajištění cenové dostupnosti (snížení závislosti na sociálních 
dávkách). 
Od října loňského roku realizuje statutární město Ostrava projekt Koncepce 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. V koncepci jsou stanoveny klíčové 
oblasti a opatření, které chce město řešit a které bude rozvíjet v rámci 
zpracovávání akčního plánu. Činnosti, které měl námi navrhovaný projekt 
obsahovat tj. koordinace aktivit, navázání spolupráce s vlastníky bytového fondu, 
propagace, prezentace, spolupráce se sociálními pracovníky v přenesené 
působnosti, budou v širších souvislostech řešeny v akčním plánu ke koncepci.  
Projekt „Prevence sociálního vyloučení - účelné využití bytového fondu města v 
letech 2018-2020“ nebudeme s ohledem na výše uvedené realizovat. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Mgr. Zdeněk 
Živčák) 

Dotační program - 
Demolice nevhodných 
staveb na území města 

Statutární 
město 
Ostrava 

Vytvoření fondu na demolice, resp. dotačního programu, či jiné formy finanční 
podpory těchto aktivit, jak pro soukromé vlastníky, tak pro město, městské 
obvody, příspěvkové organizace a společnosti zakládaném SMO. Nově vzniklé 
volné plochy lze využití k nové výstavbě nebo úpravě prostoru, vytvoření kvalitního 
veřejného prostoru, zeleň. 
Existují dotační tituly na demolici a uvolnění rozvojových ploch, v rámci kterých 
statutární město Ostrava zaslalo projektový záměr. Dotace je možná za 
předpokladu následné revitalizace dle podmínek a požadavků města. Například u 
kontejnerových garaží je však velmi problematické množství soukromých vlastníků 
se kterými je třeba jednat o výkupu a zároveň jejich neochota k prodeji. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 
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Vyřešení dopravy na ul. 
Bohumínská (odklon a 
zahloubení) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Vyřešení dopravy na ul. Bohumínská (odklon a zahloubení). 
V r. 2017 byla vypracována studie na zahloubení části ul. Bohumínské, zvažuje se 
doplnění parkovacích míst a navazující stavební úpravy lokality. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (MOb Slezská 
Ostrava) 

 

Úprava prostranství před 
Kotvou a kostelem sv. 
Ducha  

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Ostrava-Jih 

Předmětem projektu je úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a 
kostelem sv. Ducha v Ostravě - Zábřehu. Tato úprava navazuje na již vytvořenou 
studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav ve 
vymezeném území a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na 
ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti 
realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen 
městským obvodem Ostrava-Jih.  
Městský obvod považuje úpravu předprostoru u obchodního střediska Kotva a 
kostela sv. Ducha za potřebnou a souhlasí s rozsahem úprav dle studie z roku 
2015. Cílem úprav je zejména potřeba odstranit průjezd před kostelem, vytvořit 
důstojné předpolí kostela (veřejné prostranství) a zkultivovat průchod před 
obchody na západní straně ul. Výškovická. V případě, že se městský obvod bude 
tento projekt realizovat, bude zapotřebí zpracovat investiční záměr, následně 
zajistit odpovídající projektovou dokumentaci a poté zajistit vlastní realizaci. 
Rovněž bude nutné najít potřebný zdroj financí. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ing. Martin 
Bednář, Úřad 
městského obvodu 
Ostrava-Jih) 

Kamerový systém v 
Bělském Lese 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Ostrava-Jih 

Obsahem projektu je vybudování kamerového systému v městském obvodu 
Ostrava-Bělský Les. Ve vybraných oblastech dané lokality dojde k vybudování a 
instalaci kamerového systému pro jejich monitoring a prevenci kriminality. 
Na podzim roku 2017 byly v Bělském lese již naistalován nový kamerový systém, 
společně s veřejným osvětlením. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ing. Martin 
Bednář, Úřad 
městského obvodu 
Ostrava-Jih) 

Město bez reklam Statutární 
město 
Ostrava 

Odstranit reklamní panely, billboardy, reklamy na veřejném osvětlení a 
velkoplošné reklamy z fasád domů a mostů, kde by měla vyniknout architektura 
města. 

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Pavel Krpec) 
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Reklamní zařízení patří obecně mezi problematická a to na území celé České 
republiky. Pokud se týká našeho města, pak město poměrně zásadně reguluje 
umísťování reklam ve svém územním plánu, který je platný od roku 2014. Od 
tohoto roku v podstatě nebyly povoleny žádné nové reklamní zařízení typu 
„billboard“ a jemu podobné. Současně město pro umísťování těchto zařízení cca 7 
let své pozemky nepronajímá a u těch stávajících postupně vypovídá nájemní 
smlouvy. Je třeba ale také uvést, že pokud se týká odstraňování těch stávajících, 
pak se jedná o dlouhodobý proces, který sice již běží, ale jeho výsledky budou více 
patrné teprve v následujících letech. Pokud se týká ostatních reklam, jako jsou 
různé výlepy, plakáty, či hadrová reklama, tedy ty, které nepodléhají schvalování 
obecně, je v současné době diskutována možnost vydání nařízení města, které by 
jejich výskyt, zejména ve veřejných prostorech, zakazovalo. 

Příběh pro Porubu Lektiko, 
s.r.o., 
statutární 
město 
Ostrava 

Osazení velkoplošných grafik - mapových zobrazení jednotlivých ostravských 
lokalit, do plochy chodníků. Vždy každá lokalita ve dvojím provedení: mapa 
Stabilního katastru z 1. třetiny 19. století a k tomu současná ortofotomapa téhož 
území. Bude doplněno poutači, které budou "animovat" proměnu městských 
lokalit a zobrazovat klíčové zájmové body. Doplňkem jsou poznávací a soutěžní 
aktivity pro mládež vyššího školního a středoškolského věku - ve spolupráci se 
školami ve městě. 
Projekt byl v menším rozsahu podán do dotačního programu na revitalizaci 
veřejného prostoru. Projekt byl však příliš nákladný na realizaci, přičemž jeho 
řešení bylo velmi krátkodobé. S tímto konkrétním nápadem je nutné oslovit 
městský obvod Poruba, případně upravit projekt tak, aby byl dlouhodobější a 
méně finančně náročný. 

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Aleš Bajgar, Lektiko, 
s.r.o.) 

Příběhy budov Nestátní 
neziskové 
organizace 

Na stavby v neutěšeném stavu by byly umisťovány cedulky (může se dít i virtuálně 
na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy. Kdo nese 
odpovědnost za neutěšený stav, jaké jsou plány do budoucna atp. 
Popsaný stav je opravdu neutěšený a město rozhodně nemá v úmyslu tuto 
přetrvávající situaci přehlížet, naopak hledá způsob nápravy. Některé aktivity se již 
dějí. Město se v roce 2016 zapojilo do mezinárodního projektu REFILL, který se 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Tereza 
Aubrechtová) 
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zabývá koncepcí dočasného využití dlouhodobě opuštěných a chátrajících budov 
jako jedním z nástrojů rozvoje města. V prvním čtvrtletí tohoto roku chceme v této 
souvislosti spustit pilotní projekt, jehož úkolem bude otestovat provoz služby 
dočasného užívání na území města Ostravy s cílem využít potenciálu aktivních 
občanů, motivovat majitele opuštěných objektů k přistoupení na toto netradiční 
využití a najít novou funkci opuštěných budovám. Tuto službu by měla provozovat 
tzv. Kancelář pro dočasné užívání, která začne brzy fungovat. Vedle toho 
připravujeme i další aktivity města v oblasti architektury, urbanismu a 
participativními přístupy a podobné projektové návrhy budou předmětem jejich 
odborného posouzení a doporučení k realizaci. 
Upozorňování na opuštěnost budov cedulemi či polepy není příliš v souladu s naší 
snahou eliminovat vizuální smog ve městě a rovněž, zveřejňovat důvody 
opuštěnosti a degradace soukromých budov či přímo jména jejich majitelů 
neshledáváme relevantním hlavně z pohledu ochrany soukromí a možnosti vyvolat 
neobjektivní evaluaci příčin, které nejsou městu mnohdy známy. Toto platí i v 
případě např. online mapy nebo aplikace. Raději bychom zvolili cestu aktivního 
šíření příkladů dobré praxe, jakožto motivačního prvku k podnícení veřejného 
zájmu (viz např. výše zmiňovaný projekt Refill).  
Váš námět jsme zaslali také pro inspiraci Okrašlovacímu spolku Za krásnou 
Ostravu, který podobné aktivity realizuje (např. Mapa ostravských památek a 
architektury). 
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Nebuď krtek, vylez ven… Statutární 
město 
Ostrava 

Zavedení veřejného internetu a možnosti dobíjení mobilních zařízení ve veřejném 
prostoru tak, aby lidé mohli pracovat v parcích a oživili tak veřejné prostory i 
během dne. 
Statutární město Ostrava plánuje rozšíření veřejného internetu ze zastávek MHD i 
na další veřejná prostranství.  

Návrh na fajnOVý 
projekt (Tereza 
Aubrechtová) 

Reálný manuál veřejného 
prostoru 
(zařazeno mezi 
strategické projekty - SC 
6) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Vytvoření “reálného manuálu“ veřejného prostoru (např. opravit nebo dočasně 
upravit cca 1 m2 prostoru na frekventovaných místech ve městě s doprovodnými 
informacemi ohledně smyslu daného řešení). 
Papírovou verzi" manuálu vlastní pouze Praha a pracuje na něm Brno. Ostrava se v 
tuto chvíli orientuje na architektonické soutěže, řešící veřejný prostor, které oproti 
manuálu, mohou nabídnout zajímavější a originálnější řešení. Manuál zaměřený na 
řešení menších zásahů do veřejného prostoru by mohl být naopak přínosem.  

Podnět z pracovních 
skupin (Lukáš Výtisk) 

Zastřešený freestyle park Statutární 
město 
Ostrava 

V okolí centra chybí sportoviště, které můžou využívat lidi, co lítají ve vzduchu. 
Hybrid skejtparku (jak pro skejt tak i pro BMX kola) s tréninkovým centrem 
parkouru a snowboardingu. Součástí parku by byly trampolíny a rampy s 
molitanovým dopadištěm.  
Výstavba podobných areálů není v současné době prioritou města, máme za to, že 
to není ani v gesci města, ale soukromých investorů, případně samotných cílových 
skupin s využitím veřejných dotačních prostředků. Řada podobných areálů se již v 
Ostravě provozuje (například skatepark v Porubě, zastřešené náměstí v Trojhalí, 
apod.). Prioritou města v této oblasti je nyní výstavba haly pro míčové sporty, 
která městu chybí. 

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Monika Jastřembská) 

Soutěže pro studenty 
fakult architektury na 
téma funkčního 
veřejného prostoru 
(zařazeno mezi 
strategické projekty - SC 
3) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru 
(po vzoru Letní školy architektury 2016 na využití území mezi DOV a Novou 
Karolinou). 
Ostrava se v posledních letech zaměřila na vypisování architektonických soutěží. 
Kromě soutěží na budovy realizované městem se vypisují i soutěže na řešení 
veřejného prostoru, například na prostor před Domem umění nebo náměstí Msgre 
Šrámka v Moravské Ostravě, městský obvod Poruba připravuje soutěž na řešení 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Alšova náměstí v Ostravě Porubě. Tyto soutěže byly vypisovány jako ideové z 
důvodu, aby se jich mohli zúčastnit právě studenti vysokých škol a mohli tak své 
nápady měřit i s renomovanými architekty. Soutěž na prostor před Domem umění 
vyhráli právě studenti a svým nápadem porazili své profesionální kolegy. Pro 
studenty vysoké školy architektonického směru v minulých letech vyhlásil útvar 
hlavního architekta soutěž na podobu vstupních objektů při vjezdu do města. 
Pokud se týká Letní školy architektury, pak se Ostrava s útvarem hlavního 
architekta na jejím pořádání aktivně spolupodílela a podílí, obdobně jako i na 
jiných obdobných soutěžích, pořádaných pro studenty škol architektonického 
směru, například Young Architect Award apod. Město prostřednictvím útvaru 
hlavního architekta spolupracuje na zadávání diplomových prací studentů 
vysokých škol a to nejenom v našem městě, ale i např. v Liberci. Předpokládáme, 
že ve vyhlašování těchto soutěží budeme i nadále pokračovat.  

Vytvoření linek mezi 
velkými obvody bez 
mezizastávek 

Dopravní 
podnik 
Ostrava 

Zrychlení MHD - vytvoření páteřních linek mezi velkými městskými obvody bez 
mezizastávek. 
Zvýšení cestovní rychlosti v zájmu konkurenceschopnosti veřejné dopravy je 
dlouhodobým strategickým cílem DPO. O naplnění tohoto cíle usilují 
prostřednictvím mnoha opatření, mezi něž patří například vytvoření podmínek 
preference veřejné dopravy, nebo zavádění nových konstrukcí dopravní cesty a 
vozidel, které umožňují vyšších rychlostí dosahovat. Jedním z dalších opatření je 
možné zprovoznění vybraných linek, jejichž mezizastávková vzdálenost bude větší, 
než je obvyklým standardem v městské dopravě. Pro efektivní provozování takové 
linky je však předpokladem, že se poptávka po přepravě ve větších objemech 
soustředí mezi určité lokality. Abychom učinili správné rozhodnutí o zavedení 
„zrychlených linek” odpovídajících reálné poptávce, snažíme se nejprve získat co 
nejpřesnější data o pohybu a potřebách cestujících. Jakmile tyto data budeme mít 
k dispozici, jsme připraveni i toto opatření realizovat. Myslíme si, že, pokud se naše 
předpoklady potvrdí, mohli byste se s první takovou linkou svézt v následujících 
letech. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
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Konference reSITE v 
Ostravě 

Statutární 
město 
Ostrava 

Uspořádat mezinárodní konferenci o urbanismu a veřejném prostoru typu reSite v 
Ostravě od roku 2017. 
Dlouhodobou snahou města je tento typ konference na špičkové úrovni do 
Ostravy dostat. V současnosti probíhají jednání, která se snad přiblíží 
navrhovanému cíli. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Přestupní uzel 
Smetanovo náměstí 

Statutární 
město 
Ostrava 

Přestupní uzel Smetanovo náměstí - Přestup MHD v souvislosti s úpravou dopravy 
na ul. Pivovarská. 
Statutární město Ostrava činí kroky k revitalizaci celé oblasti včetně ulice 
Pivovarské a souvisejících objektů. V současnosti je hledáno vhodné řešení s 
ohledem na rozvojové aktivity v oblasti. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Vytvoření parkovací 
politiky města 

Statutární 
město 
Ostrava 

Realizace kvalitní parkovací politiky (progresivní sazby v centru města, zrušení 
volných parkovacích kapacit u obchodních center pro nezákazníky, výstavba 
parkovacích domů a podzemních parkovišť, apod.). 
V současnosti se vytváří koncepce P+R parkovišť, následovat bude i koncepce 
rezidenčního parkování. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Zlepšení stavu 
přestupního uzlu - 
Poruba Vozovna 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Poruba 

Místo je významným přestupním uzlem městské hromadné dopravy. 
Zkompaktněním křižovatky, především zúžením jízdních pruhů a přiblížením 
přechodů se vzdálenosti mezi zastávkami zkrátí. Tento dopravní koridor má 
potenciál stát se atraktivní a bezpečnou městskou třídou. Kromě toho je zde 
neadekvátně využitý veřejný prostor, který má potenciál přestupní uzel 
zatraktivnit. Jsou vymezeny tři základní veřejné prostory - zastřešené nároží, 
pobytovou zpevněnou plochu a důstojný předprostor občanské vybavenosti. 
Modelací terénu bude zajištěno odclonění střední plochy od městské třídy a 
zvýšení soukromí předzahrádek bytových domů. Místo má být vybaveno žádanou 
občanskou vybaveností a opatřeními blízkými přírodě, mají být využit prvky zeleně 
a vodní prvky. Popis vychází ze studie zpracované pro MOb Poruba v roce 2016 a 
navazuje na podněty občanů. Je potřebné projektově popsat další předpokládaný 
postup prací na přípravě projektu. Statutární město Ostrava je připraveno k diskuzi 
a pomoci při přípravě a realizaci projektu. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 
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Příběhy budov 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

n.a. Na stavby v neutěšeném stavu by byly umisťovány cedulky (může se dít i virtuálně 
na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy. Kdo nese 
odpovědnost za neutěšený stav, jaké jsou plány do budoucna atp.  
Příběhy budov, veřejných prostranství, proluk atp. by otevřely diskuzi, zviditelnily 
dané problémy a zvýšily zájem o dění ve veřejném prostoru. 
Město tuto aktivitu uvítá, avšak navrhuje volit raději cestu aktivního šíření příkladů 
dobré praxe, jakožto motivačního prvku k podnícení veřejného zájmu (viz např. 
projekt Refill) o revitalizaci budov a míst v Ostravě.  
Námět byl zaslán také Okrašlovacímu spolku Za krásnou Ostravu pro inspiraci, 
který podobné aktivity realizuje (např. Mapa ostravských památek a architektury). 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Tereza 
Aubrechtová) 

Zřízení domova pro 
seniory v městském 
obvodu Ostrava-Jih 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Ostrava-Jih 

V rámci stávajícího objektu dojde k jeho rekonstrukci objektu pro využití objektu 
seniory. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu seniorů, resp. demografickému vývoji na 
území městského obvodu Ostrava-Jih, je vhodné zřídit další domov pro seniory, 
který by usnadnil život těchto konkrétních obyvatel. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ing. Martin 
Bednář, Úřad 
městského obvodu 
Ostrava-Jih) 

Galerie Dukla Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Poruba 

Revitalizace pasáže, kde v minulosti sídlilo kino Dukla - u kruhového objezdu na 
Hlavní Třídě v Porubě. Pasáž se promění v galerii, dojde také k úpravě okolního 
veřejného prostoru, vznikne na Ostravu jedinečný pobytový prostor, dojde ke 
zkvalitnění zelených ploch, součástí je výrazná oprava objektu v památkové zóně. 
Prvotní myšlenka vznikla z nápadu lidí v rámci akce Městské zásahy Ostrava 2016. 
Náklady jsou kolem 3,5 mil., partnerem je společnost Residomo, jako vlastník 
objektu. 

Zuzana Bajgarová, 
MOb Poruba 
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3.3.7 Inspirativní projektové náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě” 

Inspirativní projektové náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro 
potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty. 

Název projektového 
námětu 

Potenciální 
nositel / 
investor 

Popis projektového námětu Předkladatel / autor 

Smart Cities Statutární 
město 
Ostrava 

Zavedení prvků Smart Cities v komponentě Smart Governance, Smart Energy a 
Clean Mobility Environment. 
Smart City je obecný koncept, ze kterého vychází uvedené a další aktivty, které již 
město průběžně realizuje. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Vodíkové technologie 
pro Ostravu 

Statutární 
město 
Ostrava 

Mapování předpokladů pro zavádění vodíkových technologií v Ostravě a zapojení 
města do přípravy pilotních projektů s celorepublikovým dopadem zaměřených na 
reálné využití vodíku jakožto alternativního paliva v dopravě a v hromadných 
dopravních prostředcích nebo využití technologie palivových článků v 
energetických systémech města pro zajištění jeho budoucích energetických a 
environmentální potřeb. 
V Ostravě vytváříme ktivity na národní i Evropské úrovni ve spojení s využitím 
vodíku zejména v dopravě. 

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 
(odbor strategického 
rozvoje Magistrátu 
města Ostravy) 

Zelené tratě tramvají 
(zařazeno mezi 
strategické projekty - SC 
6) 

Dopravní 
podnik 
Ostrava 

Zatravnění tramvajových tratí. 
V současné době je takto upravena tramvajová trať na Frýdlantských mostech v 
centru města Ostravy. Jedná se o pilotní projekt, přičemž pokud se osvědčí, je 
možné ze strany Ministerstva životního prostředí získat grant, který by částečně 
zafinancoval odhlučnění dalších tramvajových úseků.  

Návrh na fajnOVý 
projekt od veřejnosti 
(Jiří Schmied) 

Vytvoření odpočinkové 
zóny kolem Odry v 
Ostravě – Výškovicích 

Statutární 
město 
Ostrava, 

Předmětem projektu je vybudování infrastruktury, resp. mobiliáře kolem Odry v 
městském obvodu Ostrava-Výškovice pro trávení volného času chodců a cyklistů a 
sportovních aktivit obyvateli. Realizace projektu zahrnuje úpravy pro cyklisty, příp. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Ing. Martin 
Bednář, Úřad 
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městský 
obvod 
Ostrava-Jih 

bruslaře, mobiliář pro odpočinek, hřiště, posilovací stroje (work-outové hřiště).  
Tento projekt je částečně realizován formou projektů participativního rozpočtu - 
například projekt venkovní posilovny. Dílčí části projektu mohou být realizovány v 
rámci projektu Splavnění Odry Ostravice a Opavy, kde je uvažováno s 
vybudováním infrastruktury pro vodáky v lokalitě "Na Honculi" a následně dále po 
toku Odry směrem k Výškovicím. 

městského obvodu 
Ostrava-Jih) 

Revitalizace zámeckého 
parku - nábřeží “U 
Oblouku“ 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Poruba 

Cílem je poskytnout obyvatelům Poruby i návštěvníkům Ostravy znovu důstojný 
prostor hodný svého významu. Prostor vyžaduje eliminaci negativních jevů: 
odstranění boxových garáží v bezprostřední blízkosti zámku (výkup a demolice), - 
odstranění sběrny, která sebou nese negativní jevy v podobě podpory 
bezdomovectví, zapuštění horkovodu vytvářející bariéru do zámeckého parku pod 
zem (z důvodu tepla slouží také jako "postel" pro bezdomovce) a řešení dopravy z 
hlediska napojení na ulici Rudnou, stahující dopravu do průmyslové zóny mimo 
tuto lokalitu,  zároveň zklidnění zájmového území pro pěší, rekultivace veřejného 
prostoru a rekonstrukce zanedbané historické památky budovy Oblouku. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (Zuzana 
Bajgarová, MOb 
Poruba) 
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Splavnění řeky Odry z 
Ostravy do Polska  

Statutární 
město 
Ostrava 

Splavnění řeky Odry z Ostravy do Polska. 
Tento projekt se připravuje, jedná se o soubor opatření umožňující splavnění řek 
na území Ostravy a v přilehlém okolí (úprava jezů, doplnění o bezpečnostní prvky, 
infrastrukturu pro vodáky atd.). Cílem projektu je naplnění myšlenky zapůjčení 
loďky na Hlučínském jezeře, kde je mimo jiné plánovaný sportovní kanál a 
následné splutí úseku řeky až na Landek, kde bude možno loď vrátit. 

Návrh na fajnOVý 
projekt (MOb Slezská 
Ostrava) 

Revitalizace městských 
parků 
(zařazeno mezi 
strategické projekty - SC 
7) 

Statutární 
město 
Ostrava 

Revitalizace městských parků (např. sad Milady Horákové, sad Boženy Němcové) 
s využitím funkční zeleně, moderního mobiliáře, vodních prvků, atd. 
Průběžně se pracuje na rozvoji a údržbě perspektivních parkových ploch na území 
města formou rozvojových projektů, například Revitalizace lesoparku Benátky, 
Revitalizace Pustkoveckého údolí, Revitalizace okolí Ostravice atd. Zároveň se 
připravuje koncepční materiál mapující veškerou zeleň ve městě - generel ÚSES a 
městské zeleně.  

Podnět z pracovních 
skupin tvorby plánu 

Rozvoj území 
Koblovských jezer 
(zařazeno ze zásobníku 
projektů) 

Statutární 
město 
Ostrava, 
městský 
obvod 
Slezská 
Ostrava 

Podpora volnočasových a podnikatelských aktivit tohoto přírodního potenciálu.  
Po bližší specifikaci představy o „rozvoji“ lokality, mohou být prověřeny limity 
území, možnosti realizace i případná dotační podpora. V daném území již proběhla 
realizace projektů ÚSES a existuje zde řada omezení souvisejících s ochranou ŽP. V 
případě poskytnutí bližších podkladů k projektovému záměru a bližší specifikace 
zamýšlených aktivit Magistrát města Ostravy vyhledá z existujících dotačních titulů 
případné možnosti externího spolufinancování projektu.  

Návrh na fajnOVý 
projekt (MOb Slezská 
Ostrava) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


