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Ostrava se vylidňuje

Počet obyvatel vybraných měst (2010-2014), ČSÚ



Mladí lidé zvažují vystěhování z Ostravy

• 59,1% všech dotazovaných žáků a studentů

odpovědělo, že po ukončení svých studií

plánují bydlet jinde než v Ostravě

• v případě žáků ZŠ a SŠ s trvalým bydlištěm

v Ostravě je podíl těch, kteří chtějí bydlet v

Ostravě i po ukončení studií 41,1%

• studenti vysokých škol setrvání v městě

Ostravě plánují pouze v 53,3 %, přičemž

36,8 % z nich se chce odstěhovat zcela

z Moravskoslezského kraje

40,90%

16,81%

24,47%

17,82%
Moravskoslezský kraj,
město Ostrava

Moravskoslezský kraj,
mimo město Ostravu

jiné kraje ČR

zahraničí



Otázka:
Ohodnoťte Vaši celkovou 
spokojenost s následujícími 
oblastmi života v Ostravě
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kvalita životního prostředí (čistota 
vzduchu, vody,…)

kultura chování (jednání) obyvatel

pocit bezpečnosti ve městě

čistota a vzhled veřejných prostor (okolí)

pracovní příležitosti

vzhled městské zástavby

image (vnímání) Ostravy

možnosti kvalitního bydlení

kvalita služeb poskytovaných MMO a
Mob

možnosti trávení volného času

doprava

školství a školská zařízení

zdravotní a sociální služby

Průměrná spokojenost
s životem v Ostravě
je 64 %.



fajnova.cz/pocitova-mapa

http://www.fajnova.cz/fajnovy-projekt


Úspěchy v Ostravě 2005-2015

• Zvládnutí krizí a restrukturalizace vzhledem k rozsahu útlumu tradičních odvětví

• Průmyslové zóny a vstup nových investorů

• Rozvoj vysokých škol a jejich profilace (zejména VŠB-TUO, založení lékařské fakulty na OU)

• Velké kulturní akce (Colours atd.) a vysoká kvalita místní kultury (divadla atd.) a kulturního života

• Zlepšení ovzduší

• Navrácení území pro život a oddech (nábřeží, parky, Komenského sady, postupný návrat bydlení do 
centra)

• Dopravní infrastruktura (zejména dálnice a železniční koridor včetně zlepšení dopravní obslužnosti)



Neúspěchy v Ostravě 2005-2015

• Malá podnikavost, nízké zastoupení MSP nebo jejich podpora

• Negativní image města nebo špatná práce s jeho zlepšením vůči okolí

• Odchod části obyvatel, zejména pak vysoce kvalifikovaných nebo mladých lidí

• Spolupráce mezi firmami a školami

• Odstranění starých ekologických zátěží (laguny, haldy atd.)

• Urbanistický a funkční rozvoj města, fyzické rozdělení města na místy nepropojené části

• Centrum města – vylidnění, malá nabídka služeb, nekoncepční napojení na oblast Nová Karolina 

• Stav a vzhled budov, veřejného prostranství, deprivovaná území - dopad na vnímání Ostravy 







Priorita C - Zdravé město

● Funkční veřejný prostor ● Kvalitní bydlení a architektura ● Udržitelná mobilita

● Kvalitní zeleň ● Šetrné nakládání se zdroji



STRATEGICKÝ CÍL 7 - PŘIBLÍŽIT MĚSTO PŘÍRODĚ

Změny v Ostravě do roku 2023:
• Kultivované městské parky a zelené plochy pro volnočasové, sportovní a 

rekreační využití
• Město adaptované na dopady klimatické změny prostřednictvím zásahů ve 

veřejném prostoru 
• Využívaní vodních prvků ve městě a prvků podporujících biodiverzitu.
• Regenerované brownfieldy a postindustriální plochy (vč. využití dočasnými 

zásahy) a významný pokrok v likvidaci starých ekologických zátěží.
• Vyšší energetická účinnost života ve městě.
• Omezené zdroje znečištění ovzduší.
• Efektivní nakládání s odpady a vodou.
• Nová ekologická řešení uplatněná v praxi.
• Odpovědné chování obyvatel a organizací k životnímu prostředí.





fajnova.cz/fajnovy-projekt

http://www.fajnova.cz/fajnovy-projekt


• Představa o dopadech změny klimatu na území města (změna teplot, 
srážkového režimu apod.) s výhledem do roku 2040, 2070, 2100  

• Identifikace hlavních rizik v prostoru města a pro obyvatelstvo včetně míry 
zranitelnosti

• Návrh vzájemně provázaných opatření v oblasti výkonu veřejné správy, 
řízení rizik, investiční a rozvojové činnosti, které pomohou dopady 
klimatických změn zmírnit a uchovat budoucí možnosti rozvoje města a 
bezpečnost pro jeho obyvatele 

• Zásobník konkrétních projektů k pilotní realizaci

Příprava adaptační strategie města Ostravy



• Hodnocení měst z hlediska jejich přístupu ke zlepšování stavu životního prostředí 
jak v minulosti, tak i ocenění reálných budoucích plánů

• Stockholm (2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gastiez (2012), Nantes (2013), Kodaň 
(2014), Bristol (2015), Lublaň (2016) a Essen (2017), …, Ostrava? (2020)

• Všechna vítězná města jsou uznávána pro jejich konzistentní úsilí a závazek ke 
zlepšení standardů ochrany životního prostředí

• Příprava a podání žádosti o EGC je užitečným nástrojem, který umožní Ostravě 
změřit jejich pokrok ve 12 prioritních oblastech životního prostředí a porovnat se 
srovnatelnými městy z celé Evropy

• Je užitečné mít jeden dokument, který reflektuje stav všech environmentálních 
iniciativ ve městě

Kandidatura na European Green Capital 2020



1. Změna klimatu: mitigace (snižování vlivů na klima) a adaptace (přizpůsobení klimatické změně)

2. Místní doprava 

3. Zelené městské oblasti, zahrnující udržitelné využívání půdy 

4. Příroda a biologická rozmanitost 

5. Kvalita ovzduší 

6. Kvalita akustického prostředí (hluk)

7. Produkce a nakládání s odpady

8. Vodní hospodářství 

9. Čištění odpadních vod 

10. Ekologické inovace a udržitelná zaměstnanost 

11. Energetická náročnost 

12. Integrovaná správa životního prostředí

European Green Capital



Další aktivity města Ostravy

• Sustainable Energy and Climate Action Plan
• Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
• Snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030
• Návaznost na adaptační strategii - se zaměřením na energetiku 

• Urban Agenda for the EU - Air Quality
• Spolupráce měst pro úpravu evropské legislativy
• Zvýšení kompetence měst při realizaci opatření na ochranu ovzduší

• Smart City/ Smart Region
• Chytrá technologická řešení pro dosažení cílů strategického plánu
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