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Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: 
Strategické řízení v obcích o stupeň výše “ 

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu  v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu
tnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.



Jak se má Poruba v budoucnu rozvíjet aneb 
Plánování úprav veřejného prostoru se zapojením 

obyvatel

Mgr. Zuzana Bajgarová
Ing. Sabina Dudová



Ostrava - Poruba

Druhý nejlidnatější 
obvod Ostravy

Dominantní funkce 
BYDLENÍ

Instituce – VŠB-TU, 
Fakultní nemocnice, 
Okresní soud

Výrazná architektura

Velké množství 
zelených ploch

Největší přírodní 
koupaliště ve střední 
Evropě, Planetárium aj.

Stárnoucí město



Zapojování do globálních plánů

Typy: 

• Strategický plán

• Koncepce rozvoje 
veřejného 
prostoru

Formy: 

• Pocitové mapy

• Veřejné fórum

• Průzkum 
veřejného mínění

• Výstavy

Zapojování do plánování 
lokálních projektů

Př.:

• Proměna Zámeckého parku

• I. obvod

• Lokalita Duha

• Náměstí Družby

• Pustkovecké údolí a komunitní centrum

Formy:

• Veřejné diskuze

• Dotazníkové šetření

• Konzultační stany, pracovní workshopy

• Slepé mapy

• Hlasování o prioritách

• Pracovní skupiny

• Mapování prostoru

Formy participace využívané v 
Porubě



Možnost zapojení širokého spektra občanů do veřejného dění

Definování klíčových témat

Výstupy = podklady pro tvorbu a aktualizace strategických dokumentů

Metody: fyzické – osobní prostřednictvím fór, online

Spolupráce s externisty: Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita FSS, Institut 
komunitního plánování

Veřejné fórum, pocitové mapy, 
průzkumy veřejného mínění



Veřejné fórum - Zápis námětů občanů



Veřejné fórum 
„Porubské desatero“

- Diskuze

Stůl mladých



Pocitová mapa



Pocitová mapa – výsledky
př. 2 Kde mají občané problém s parkováním.



Průzkum veřejného mínění
Sekce - plánování



Pop-up shop a pop-up expozice, platforma pro sdílení 
informací
1 měsíc ve veřejném prostoru

Prezentace výsledků strategického dokumentu rozvoje 
veřejného prostoru
Výstava ideových návrhů proměny několika vybraných 
lokalit

Diskuze s architekty podílejícími se na tvorbě strategického 
dokumentu
Kniha podnětů 

Sdílko Poruba 2016







Proměna Zámeckého parku

I. obvod

Lokalita Duha

Náměstí Družby

Pustkovecké údolí a komunitní centrum

Budoucnost veřejného prostoru v 
Porubě



Park spojující původní zástavbu Poruby s novým sídlištěm, Zámek, Kostel, rybník, 
památková zóna … tma, rozbité chodníky, místo sdružování bezdomovců, sběrna, 
garáže ... Park, který neplní funkci.

Forma zapojení:
• Identifikace klíčových aktérů: Rybáři, fara, Zámecké paní, lidí bydlící v lokalitě, návštěvníci parku a zámku, DOSS

• Veřejné setkání
• Anketa na webových stránkách
• Procházka s arboristou
• Pracovní skupina
• Kulatý stůl – zástupci BD
• Sociologická analýza studentů VŠB
• Architektonický ateliér studentů VŠB

Typy výstupů:
• Zápisy z jednání, projednání
• Dotazníky
• Kniha podnětů
• Pocitové mapy
• Závěrečné zprávy

Zámecký park a jeho okolí



Procházka s arboristou

Diskuze



Sídliště v památkové zóně, dominantní veřejný prostor, s jasnou 
urbanistickou strukturou a řadou „boláků“ z minulosti. Rozbité chodníky, 
nefunkční mobiliář, nevyužívaná dětská hřiště. Prostor ke komplexnímu 
řešení, kde drobné zásahy a péče je základ

Forma:
• Identifikace klíčových aktérů: Vlastníci nemovitostí, instituce (školy), občané, dotčení zamci úřadu, 

kteří ovlivňují zásahy do lokality a jiné DOSS
• Dotazníkové šetření pro cílové skupiny
• Sběr dat v terénu – 6 stanovišť skrz obvod – pocitové mapy, dotazníky
• Pracovní skupina
• Mapování terénu/pohyb lidí/trávení času
• Další fáze před realizací jednotlivých bloků

Typy výstupů:
• Dotazníky
• Pocitové mapy
• Analýzy ..

I. Obvod 







Prostor spojující 2 stavební obvody – dvě panelákové sídliště, bez jasné 
struktury, bez centra, Duha – zastávka MHD, obchodní středisko, transit, 
tržiště …

Forma zapojení občanů:
• Identifikace klíčových aktérů: občané, trhovci, vlastníci nemovitostí, dotčené orgány, instituce

• Jednání s trhovci, vlastníky nemovitostí

• Konzultační stan na místě

• Monitoring území

Typy výstupů:
• Záznamy z jednání

• Analýzy podnětů veřejnosti

• Dotazníky, mapy

Lokalita Duha



Mapy k zakreslování 
podnětů,
dotazníky





Významný krajinný prvek a předprostor OC, char.: špatný stav 
komunikací i zeleně, nízký zájem místních o změnu, obavy o 
sdružování nepřizpůsobivých

Forma zapojení:
• Identifikace klíčových aktérů: místní bydlící, návštěvníci VKP, vlastníci nemovitostí, dotčené 

orgány a instituce
• Konzultační stan na místě
• Diskuze s architekty

Typy výstupů:
• Záznamy z jednání
• Analýzy podnětů veřejnosti
• Dotazníky, mapy

Náměstí Družby a Sokolovská ulice







Alšovo náměstí a podzemní parkoviště

Pustkovecké údolí 

Komunitní centrum

…

A jiné ….



Alšovo náměstí



Workshop na Dni Země



Diskuze s občany a architektem



Hlasování na veřejném setkání



Děkujeme za pozornost.

Mgr. Zuzana Bajgarová
místostarostka městského obvodu Poruba
zbajgarova@moporuba.cz

Ing. Sabina Dudová
koordinátorka MA21
Odbor rozvoje obvodu
sdudova@moporuba.cz


