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Priority a strategické cíle



Péče o veřejná prostranství a nové parky

Farská zahrada – PŘED a PO 

Ze zanedbaného místa uprostřed města, které jen chátralo a složilo jako prostor pro odstavení vozidel, 
vznikl upravený, osvětlený park s dětským hřištěm a moderními prvky městského mobiliáře.



Úpravy okolí řeky Ostravice 
– pravý břeh

Přiblížení řeky občanům a 
návštěvníkům Ostravy, jejich 
zájmům a životu. 
Nové terasy pro posezení
a odpočinek. 
Slunící plochy, cyklostezka, 
vyhlídky. Úpravy u loděnice, nové 
workoutové hřiště…

Péče o veřejná prostranství
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Péče o veřejná prostranství



Úpravy okolí řeky 
Ostravice – levý břeh 

Nové povrchy, bezpečné 
oddělení pěší trasy od 
cyklostezky, visutá galerie, 
moderní mobiliář.

Péče o veřejná prostranství
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Péče o veřejná prostranství

Svinovský park 

Původně jen průchozí plocha, zalesněná a neudržovaná. 
Nyní zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. 
Vysazena byla nová zeleň a doplněn byl nový mobiliář, 
domečky pro hmyz či budky pro ptáky.



Smetanův sad

Kompletní revitalizace 
parku v obvodě 
Mariánské Hory.
Odstranění starých 
asfaltových ploch, 
popraskaných 
chodníků. Výsadba 
nových druhů rostlin. 
Nový mobiliář, odkaz 
Bedřicha Smetany. 
Dosažení přívětivého 
prostředí k posezení a 
procházce. 

Péče o veřejná prostranství
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Péče o veřejná prostranství

Smetanův sad – PŘED a PO



Parková úprava 
Prokešova náměstí

Zkvalitnění veřejného 
prostranství u Nové radnice. 
Zmenšení vydlážděné plochy, 
větší plocha pro zeleň, 
výsadba – trvalky, traviny, 
nově stromy ve výsadbových 
jámách. 

Péče o veřejná prostranství



Ozelenění tramvajových tratí

Výsadba suchomilných rostlin na tratích po vzoru západní Evropy vede nejen ke zatraktivnění ulic, ale 
také ke zmírnění hlučnosti provozu, prašnosti, přispívá k zadržování vody ve městě a celkovému zlepšení 
mikroklimatu.

Péče o veřejná prostranství



Smíšené trvalkové výsadby

Výsadba rostlin na zanedbaných a přitom frekventovaných místech a významných křižovatkách přispívá 
k druhové rozmanitosti, podpoře hospodaření s vodou a zachytávání prachu. Jedná se o výsadbu, která 
by měla být do budoucna bezúdržbová, nebo jen s minimálními zásahy.

Péče o veřejná prostranství



Péče o veřejná prostranství

REPLACE - Zeleň místo betonu

Projekt přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím výstavby 
modro-zelené infrastruktury a realizací adaptačních opatření na změnu klimatu. Realizace projektu 
umožní lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.



Cesta vody a park nad rybníkem

Cílem projektu je zpřístupnění oblasti údolní 
nivy a současně posílit atraktivitu místa nejen 
pro obyvatele Ostravy.

Projekty v přípravě



Projekty v přípravě

Parková úprava 
v Ostravě-Hrabůvce 

…aneb jezírko na sídlišti

Vybudováním relaxačního prostoru 
s atraktivním vodním prvkem 
vznikne nová klidová zóna pro 
všechny věkové kategorie 
uprostřed husté sídlištní zástavby.



Projekty v přípravě

Park u zámku 
v Ostravě-Zábřehu

Návrh řešení počítá 
s částečným přetrasováním
chodníčků a doplnění o nové. 
Stávající zeleň bude v rámci 
úprav ponechána – citlivé 
řešení. 
V místě vzniknou 
odpočinkové plochy doplněné 
novým mobiliářem, dojde 
také k vybudování nové 
přípojky vody pro pítko.



Projekty v přípravě

Sokolská třída

Estetizace veřejného prostoru 
na jedné z dominantních 
městských tříd.
Sokolská třída je významná 
komunikace napojující 
centrum města na dálnici.
Cíl – uchovat vzrostlé stromy.
ALE! Existence celé řady sítí 
technické infrastruktury.
Nové chodníky, zeleň, veřejná 
prostranství pro 
předzahrádky, zastávky 
MHD, instalace nového 
městského mobiliáře.



Projekty v přípravě

Park u Boříka

Dojde ke zpřístupnění 
dosud nevyužívané části 
území městského obvodu 
Nová Ves v blízkosti jedné 
z hlavních tepen Ostravy. 
Vznikne aktivní zóna pro 
sportovní vyžití, ale i místa 
s rekreačními prvky, 
například ohništěm nebo 
prolézačkami.



CLAIRO

Systematické snižování 
znečištění ovzduší výsadbou 
vhodné zeleně s prokázanou 
schopností pohlcovat nečistoty 
z různých zdrojů.

Speciální zálivka. 

Zapojení univerzit.

Životní prostředí - Ochrana ovzduší



Životní prostředí - Ochrana ovzduší

Čištění komunikací 

Od roku 2018 bylo sesbíráno 
14 606 tun smetků.

Na čištění nejen komunikací 
města, ale i státních a 
krajských cest Ostrava 
vynakládá ze svého rozpočtu 
každý rok cca 30 miliónů Kč.



Kotlíkové dotace

Celkem již bylo vyměněno 
1 492 kotlů.

Město na výměnu kotlů přispělo 
částkou už více než za 15 mil. Kč. 

V letošním roce bude vyhlášena 
v pořadí již 4. výzva.

Životní prostředí - Ochrana ovzduší



Podpora čisté mobility

Bikesharing

▪ Od roku 2018
▪ 15 minut zdarma - hradí z rozpočtu město Ostrava 

▪ 1 100 kol
▪ 350 stanic
▪ Ve 23 městských obvodech
▪ skoro 50 000 uživatelů
▪ V roce 2021:
1 500 výpůjček denně
870 000 společně ujetých km



Podpora čisté mobility

Cyklotrasy, cyklostezky



Podpora čisté mobility

Elektromobilita



Podpora čisté mobility

Vozy městské hromadné 
dopravy na alternativní 
pohon 

Rok 2021 bez dieselových 
motorů!



Podpora čisté mobility – DO PRÁCE NA KOLE



Ukliďme Česko

UKLIĎME OSTRAVU!!!

Péče o životní prostředí



Odstraňování starých 
ekologických zátěží

Sanace lagun po bývalém 
státním podniku Ostramo.

Péče o životní prostředí



Web zdraváOVA (www.zdravaova.cz)



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

▪ Podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti

▪ Oživení a rozvoj veřejného prostoru a místních komunit

▪ Aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu

▪ 1 projekt = max. 500 000,- Kč

▪ Program běží od roku 2017

podpořených projektů4593 přihlášených projektů 11,9 mil. Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Přihlášení 
(projektový záměr 

+ rozpočet)

Posouzení 
projektových 

záměrů

Prezentace 
projektových 
záměrů před 

komisí

Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace

Realizace projektu 
(obvykle do 12 

měsíců)

Udržitelnost
(2 roky)



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Lesní park Hrabovjanka

Proměna neudržované plochy v blízkosti řeky 
Ostravice v lesní park.
Realizace: 1. ročník, 2018
Poskytnutá dotace: 999 000 Kč

Získaná ocenění:
▪ Ostravská stavba roku 2018, 2. místo
▪ Stavba Moravskoslezského kraje 2018, zvláštní 

cena poroty
▪ Park roku 2019, čestné uznání



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Lesní park Hrabovjanka



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Lesní park Hrabovjanka



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Spolek Pestré vrstvy: 
zpřístupnění drobných 
průmyslových objektů

Realizace: 3. ročník, 2020
Poskytnutá dotace: 154 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Tradiční venkovská zahrada 
Ostrava-Hrušov

Realizace: 3. ročník, 2020
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Piknikové místo s posezením 
a grilem Na Honculi

Realizace: 3. ročník, 2020
Poskytnutá dotace: 176 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Altán v centru Staré Bělé

Realizace: 4. ročník, 2020
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Altán v centru Staré Bělé – PŘED a PO



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Obnova dětského koutku 
Liščináček

Realizace: 4. ročník, 2020
Poskytnutá dotace: 148 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Hmyz je fajnovy!!! aneb 
ostravský hmyzí mobiliář

Realizace: 4. ročník, 2021
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč



Dotační program TVOŘÍME PROSTOR

Komunitní a smyslová 
zahrada na ul. Mjr. Nováka

Realizace: 4. ročník, 2021
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč



Koncertní sál a rekonstrukce Domu 
kultury města Ostravy

Další strategické projekty města



Další strategické projekty města

Revitalizace historické budovy 
městských jatek na galerii 
moderního umění



Další strategické projekty města

Městská třída 28. října - Opavská



Před Po

Další strategické projekty města

Projekt „Ostrava 360°“ - Regulace reklamního smogu formou městské vyhlášky 



Další strategické projekty města

Rezidence Nové Lauby



Další strategické projekty města

Rekonstrukce Ostrčilky
- „věžáku“ na ul. Ostrčilova podle návrhu 
arch. Evy Jiřičné 



Strategický plán 
rozvoje města

www.fajnova.cz

Oficiální web města Ostravy 
k životnímu prostředí

www.zdravaova.cz
Statutární město Ostrava

www.ostrava.cz

Dotační program na podporu 
projektů a komunitních 

aktivit ve veřejném prostoru
www.tvorimeprostor.cz



Řemeslný inkubátor FAJNA DILNA

Gabriel Duda 
Výkonný ředitel
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FAJNA DILNA

FAJNA DILNA
Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava
email: info@fajnadilna.cz
tel.: +420 739 272 680

http://fajnadilna.cz/

Fajna dilna

@fajna_dilna

http://fajnadilna.cz/

