
  

I.)  Významné prostory centra 
Ostravy

A 	 Kostelní	náměstí	a	Farská	zahrada 
(26	hlasů)
•	 kostel ze všech stran obklopuje 

parkoviště a auta, chybí návaznosti 
na okolní služby a vybavenost

•	 chybí stromy, lavičky
•	 nutné restaurování sochy sv. Jana 

Nepomuckého za kostelem

B	 Ostravica-Textilia	a	okolí	 
(nám.	Ed.	Beneše) (22	hlasů)
•	 významný vstup do centra
•	 nevzhledný prostor 
•	 chybí chodníky pro pohyb z centra 

směrem k Nové Karolině
•	 parkování aut na chodníku

C Křižovatka	u	Ostravice-Textilie
•	 chybí pěší trasa z centra  

na Karolinu
•	 potenciál sdíleného prostoru  

(viz Joštova ulice v Brně)

D	 Černá	louka (19	hlasů)
•	 nevyužitý potenciál proluk
•	 chybí „ohraničení“ areálu
•	 nevzhledné veřejné prostranství

E	 Náměstí	Msgr.	Šrámka (10	hlasů)
•	 katedrála obklopená parkovištěm
•	 chybí zeleň a vodní prvky  

= zlepšit mikroklima
•	 nevzhledné a nevyužitelné 

betonové kostky

F	 Masarykovo	nám. (10	hlasů)
•	 nekvalitní rekonstrukce  

(použité materiály ap.)
•	 nevyvážené proporce, nutné 

komplexní řešení 
•	 chybí občanská vybavenost 

G	 Nádražní	ulice (9	hlasů)
•	 kdysi bulvár, dnes nepříjemné 

místo, nepovedená rekonstrukce
•	 problematická bezpečnost 
•	 neprůjezdné pro cyklisty (ostrůvky)
•	 chybí přechody

H	 Prostor	před	Domem	umění,	 
ul.	Umělecká (8	hlasů)
•	 parkoviště místo důstojného 

náměstí
•	 rekonstrukce Domu umění 

nezahrnuje úpravu okolí
•	 nefunkční kašna, zanedbané lavičky

 I		 Nároží	u	ASO	–	Sokolská	třída (6	hlasů)
•	 zanedbaný prostor

J		 Vojanova	ul.	(mezi	Pivovarskou	ulicí	
a	Divadlem	loutek) (6	hlasů)
•	 nevzhledný meziprostor
•	 rozbité chodníky
•	 nepoužívané betonové květináče, 

betonový kruh uprostřed cesty atp.

K Jatka	(komplex)	(5	hlasů)
•	 nevyužitý potenciál proluk
•	 bariéry v okolí jatek až k nádraží

L		 Spojení	Fifejd	s centrem	přes	
	 Frýdlantské	mosty	a	Stodolní	(5	hlasů)

•	 chybí kvalitní pěší i cyklo spojení 
z Vítkovic a Mariánských Hor 
směrem do centra

•	 neodpovídající charakter 
Frýdlantských mostů

•	 chybí cyklotrasa

M  Českobratrská	–	semafor	 
u	evangelického	kostela	(4	hlasy)
•	 nebezpečné a nepříjemné místo, 

prostor od bývalého Kotase  
až do centra

•	 problematické napojení pro pěší, 
bariéry

•	 krátký interval semaforu  
u evangelického kostela

N	 Havlíčkovo	nábřeží (4	hlasy)
•	 nevhodně vyřešený prostor  

pro pěší, kteří používají cyklostezku 
a vznikají kolizní situace

•	 má potenciál sloužit jako nábřeží 
s posezením, dřevěnými terasami 
ve svahu, pobytovými plochami atd.

O 	 Prostor	naproti	Prokešovu	náměstí	
	 (u	kavárny	U	Černého	tromu)	(4	hlasy)

•	 nepříjemný prostor  
(viz mapa strachu)

•	 slouží jako parkoviště aut
•	 není reprezentativní
•	 nesmyslně položené betonové 

kostky bez funkce, poškozené 
lavičky

•	 chybí zeleň a vodní prvky

P 	 Lauby (2	hlasy)
•	 nekvalitní napojení na Černou louku
•	 nevzhledné betonové panely

Q	 Pěší	zóna (1	hlas)
•	 byl by vhodný jiný postoj k pěší 

zóně
•	 nutný komplexní plán rozvoje

R 	 Stodolní
•	 pocitově nebezpečné
•	 přístup k zastávce není příjemný 

pro pěší

S  Napojení	na	Komenského	sady	 
u	Sýkorova	mostu
•	 nepropustné, nebezpečné, bariéry 

pro chodce 
•	 chybí napojení na nábřeží
•	 rozpadlé schodiště, plot atp.
•	 vstupy do centra pro pěší nejsou 

dořešené
•	 od Sýkorova mostu na hrad 

vede jen cyklostezka, pro pěší 
nebezpečné kvůli hustému provozu

T 	 Dopravní	obslužnost	centra
•	 není řešena komplexně, chybí 

parkovací domy, případně 
podzemní parkování

•	 vysoké ceny parkování v centru, 
nejednotné parkovné

U	 Parčík	u	Domu	umění
•	 nevyužitý potenciál klidové zóny
•	 rozbité lavičky
•	 dnes průchozí místo, nikoli park

V  Park	Čs.	letců
•	 nabízí se jako prostor využívaný 

studenty OU 
•	 chybí lavičky

II.)  Malé zásahy

1  Kostelní nám. + nám. Msgr. Šrámka – 
pryč parkoviště (12	hlasů)

2  Obnovení trhů na tržnici (12	hlasů)
3  Odstranit štěrkový oblouk  

na Masarykově nám. + reklamy  
+ práce se sochami (kvalitní sochy 
na základě soutěží, nikoli darované 
pochybné kvality atd.) (9	hlasů)

4  Sedací „schody“/sezení na nábřeží  
u řeky, u Docku	(9	hlasů)

5  Zadržení dešťové vody na veřejném 
prostoru – speciální květináče, 
eko. úpravy zeleně atp.	(9	hlasů)

6  Obnova kašny na Smetanově  
nám. (8	hlasů)

7  Zrušit betonové desky parkoviště  
u Laub (6	hlasů)

8  Obnova fontány na Umělecké ul.  
(6	hlasů)

9  Zkrátit interval čekání pro pěší  
u semaforu na přechodu  
u evangelického kostela  
na Českobratrské	(5	hlasů)

10  Květinové záhony u zbytkové zeleně: 
Mlýnská, u Bachnera  
atd. (5	hlasů)

11  Umístění veřejných WC:  
minimálně v Komenského sadech, na 
nám. Msgr. Šrámka,  
Masarykově nám. atd.	(5	hlasů)

12  Přidat mobilní nábytek  
na Masarykovo náměstí  
do zelených proluk	(5	hlasů)

13  Chodník „diagonálně“  
přes nám. Ed. Beneše (4	hlasy)

14  Přesun stánků – budek z Jiráskova nám. 
ke květinové síni (4	hlasy)

15  Odstranění zábradlí a oprava vstupů 
k řece a bezbariérovost vstupu u 
Sýkorova mostu, kde je vchod k řece 
pod sochou Sýkory  
(4	hlasy)

16  Rozmístění cyklostojanů v centru – 
jednotný design, „účka“	(4	hlasy)

17  „Reklamní trojnožky“ potřebují nový 
design	(3	hlasy)

18  Odstranění betonových kostek  
na Prokešově nám. (náměstíčko  
u Ostravanky), přidat lavičky  
+ postihy načerno parkovaných  
aut (3	hlasy)

19  Změna jednosměrných ulic  
na obousměrné pro cyklisty  
(u širokých ulic)	(3	hlasy)

20  Přidat lavičky + rekonstrukce parku u 
Domu umění (3	hlasy)

21  Sjednocení systému cen parkovného – 
snížení ceny parkování na parkovištích 
vlastněných městem  
– obdobně jako v Opavě a jinde  
(5–10 Kč za hodinu…) (2	hlasy)

22  Kostelní ul.  – sjednotit povrchy, zeleň (2 
hlasy)	

23  Chybí chodníček v trávě od Nové 
radnice k lavičkám na nábřeží,  
i na jiných místech k terasám  
u řeky (2	hlasy)

24  Oprava/restaurování sochy  
sv. Jana Nepomuckého (1	hlas)

25  Změna povrchu u ul. Poštovní – 
sjednotit u přechodu do Husova sadu 
(1	hlas)

26  Odklonění průjezdu aut  
ul. Poštovní (1	hlas)

27  Přidat lavičky na Sokolskou tř.  
(1	hlas)

28  Tři kola na občana od města  
(1	hlas)

29  Nám. Ed. Beneše, ul. Zámecká  
– opravit povrchy

30  Mobilní zeleň – její forma není vhodná 
(nevzhledné květináče, lavičky atd. – 
soutěž na design)

31  Celkově chybí zeleň, místo trávníků 
sadit keře, květiny (viz pruh u Nové 
radnice) 

32  Chodník u nám. Ed. Beneše zabírají 
auta -> důsledná kontrola nebo 
překážky

33  Polopropustné povrchy, dešťové 
zahrádky atd.

34  Chybí odpadkové koše u Sýkorova 
mostu, u Asa, v pěší zóně…

35  Přidat lavičky u parčíku „letadlo“ (ulice 
30. dubna) + údržba zeleně

36  Přidat lavičky + rekonstrukce chodníku 
u Ostravice-Textilie

Mapa problematických veřejných prostranství v centru Ostravy

Veřejný majetek (stát/kraj/město/obvod) Soukromý majetek Není umístěno na mapě

A

B

N

O

E

F

G

H

I

J

L

M

P

Q

R

S

U

V

C

Q

Q

Q

L

K

R

G

G

N

N

D

D

D

1

2

3

4

6

7
8

9

10

13

14

15

18

20

22

24

25

26

27

29

32

35

36

10

11

11

11

12

27

29

31

B

N

L

K



Autor	Mapy	strachu:	
Luděk	Krtička

A

B

N

O

E

F

G

H

I

J

L

M

P

Q

R

S

U

V

C

Q

Q

Q

L

K

R

G

G

N

N

D

D

D

1

2

3

4

6

7
8

9

10

13

14

15

18

20

22

24

25

26

27

29
32

35

36

10

11

11

11

12

27

29

31

B

N

L

K

Mapa strachu  
centra města Ostravy  
(vnímání prostoru)
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(26	hlasů)
•	 kostel ze všech stran obklopuje 
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