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Nositel strategie

Zpracovatelé strategie

Toto je zkrácená komunikační verze  
Strategického plánu rozvoje statutárního města Opavy 2021+.  

Úplnou verzi strategie a další materiály naleznete na www.opava-city.cz/sity .

Vážený Opavane,
dostává se ti do rukou nová strategie města do roku 2030 s vizí  
„Opava – láska na celý život“.

Všichni máme Opavu rádi. Ať už jsme se tady narodili ,  zamilovali ,  studovali,  zažil i  
přelomové životní okamžiky nebo tu máme oblíbenou kavárnu, park, zákoutí.  
Opava je kulturní, zelená, progresivní, pečující, bezpečná. Každý j i  můžeme mít  
rád pro něco jiného.

Ve strategii na to myslíme. Město je složitý organismus, který když má dobře pracovat, 
musí být vyladěný po všech stránkách. Snažíme se postihnout veškerá důležitá témata, 
která vztah k městu dále prohlubují a posouvají město kupředu k nové dekádě.

I při turbulentních společenských změnách, rozvoji energetiky a moderních  
technologií,  musí být hlavním cílem města spokojený život obyvatel. Věříme,  
že strategie nabízí něco pro každého, ať už to je dostupné bydlení, zpříjemňování  
veřejného prostoru, kvalitní vzdělávání, pracovní místa i kulturní  
a sportovní vyžití .

V neposlední řadě považuji za nutné zmínit, že žádný plán nemůže fungovat  
bez aktivních občanů, které Opava naštěstí má. Město jsou v první řadě jeho lidé, 
Opava SiTy! 

Těším se, že se nám naplnění vize Opavy 2030 společně povede.

Tomáš Navrátil
primátor
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Opava

láska na celý život

[vize]

Opava – láska na celý život

Opava nabízí svým obyvatelům vše, co je potřeba k prožití spokojeného  
a naplněného života.

Je příjemným a bezpečným městem s dostupným, kvalitním bydlením.  
Díky atraktivnímu veřejnému prostoru, dostatku zeleně a rozvoji udržitelné mobility  
se v ní Opavané cítí  dobře.

Má aktivní, vzdělané a podnikavé obyvatele ,  kteří v ní najdou rozmanité kulturní 
i  sportovní aktivity, podporu při podnikání, atraktivní pracovní místa i možnosti  
celoživotního vzdělávání.

Je šetrná k přírodě a ke zdrojům.  Je otevřená trendům v energetice i odpadovém  
hospodářství a využívá jejich potenciál k vlastnímu udržitelnému rozvoji.

Je řádně spravovaným, moderním městem s efektivním, funkčním eGovernmentem. 
Lidé jsou v Opavě na 1. místě. Díky digitalizaci usnadňuje práci zaměstnancům  
magistrátu i komunikaci obyvatel s úřadem. O názory obyvatel se aktivně zajímá 
 a vnímá potřeby všech společenských skupin napříč generacemi.
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[o plánu]

Strategický plán Opavy 2021+ ukazuje směr,  
jakým se bude město rozvíjet v následujících  
deseti letech.

Základním smyslem je rozvíjet město v jednotlivých oblastech tak,  
aby prosperovalo jako celek. 

Strategický plán navíc dává obyvatelům, podnikatelům a zástupcům  
místních organizací možnost zjistit,  jaké budou v následujících letech priority  
v rozvoji města.

Strategický plán vznikal více než rok a zapojila se do něj řada osobností i  organizací.  
V úplném znění naleznete jej na webu  www.opava-city.cz/sity/ .

Příprava strategie v číslech:

[priority Opavy]

[2]
Opava podnikavá 

a vzdělaná

[2.1 kultura a péče o movité a nemovité kulturní památky]  
[2.2 sport a aktivní život] [2.3 zdravý život] [2.4 sociální péče  
a začleňování] [2.5 podnikavost a inovace] [2.6 pracovní místa  
a trh práce] [2.7 mateřské, základní a střední školy]  
[2.8 celoživotní a univerzitní vzdělávání]

[1.1 bydlení] [1.2 veřejný prostor] [1.3 bezpečnost] [1.4 komunikace 
s občany a participace] [1.5 udržitelná mobilita a dopravní  
infrastruktura] [1.6 kvalita životního prostředí]  

[1]  
Opava příjemná 

a bezpečná

[3]
Opava moderní 

a přitažlivá

[3.1 efektivita veřejné správy] [3.2 digitalizace] [3.3 image, PR  
a marketing] [3.4 cestovní ruch]

[4]
Opava šetrná  

k přírodě 
a ke zdrojům

[4.1 ochrana přírody, krajiny a vodní hospodářství]  
[4.2 energetika] [4.3 oběhové hospodářství]

  
 

  
  

  

1 000+
2 000

4
20+
120

  
 

  
  

  

obyvatel zapojených do dotazníku o životě ve městě

bodů v pocitové mapě

participativní instalace „Zapoj hlavu, změň město“

rozhovorů s osobnostmi z Opavy i mimo ni

odborníků ve 3 pracovních skupinách



[1]

Péče o veřejný prostor, přírodu 
a okolní krajinu

Opava je městem zeleně a kvalitní architektury. Svůj veřejný prostor, ulice, náměstí  
a parky rozvíj í  tak, aby se v nich l idé cíti l i  pří jemně a rádi zde trávil i  svůj volný čas.  
Přívětivý veřejný prostor je bezbariérový, bezpečný, čistý, kulturní, přátelský  
pro chodce i cyklisty, s dostatkem zeleně a vodních ploch.

Opava pečuje i o své okolí.  Podporuje výsadbu zeleně v krajině, zvyšování  
biologické rozmanitosti a environmentální vzdělávání.

[projekty] 

- Rozvoj centra města

- Breda a Slezanka

- Městské sady a Opavský lesopark

- Rodinný park Komenda

- Oprava arkád ve Dvořákových sadech

- Změna druhové skladby v městských lesích

- Protipovodňová opatření
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[2]

Zdravý životní styl 
a životní prostředí

Opava podporuje zdravý životní styl obyvatel prostřednictvím akcí, programů  
a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci fyzického a duševního zdraví,  
zvyšováním dostupnosti zdravotnické péče ve spolupráci s nemocnicí  
i  zlepšováním životního prostředí.

Město se připravuje na změnu klimatu, usiluje o zlepšení kvality ovzduší  
a snížení hlukové zátěže, převážně z dopravy. Nabízí více zeleně,  
zahrádek i vodních prvků.

[projekty] 

- Podpora výměny kotlů

- Výkup pozemků pro výsadbu zeleně

- Modrozelená infrastruktura

- Adaptace na změnu klimatu

- Zadržování vody v krajině

- Environmentální vzdělávání a osvěta

11
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[3]

Kvalitní vzdělávání  
v univerzitním městě

Opava je univerzitním městem. Zajímá se o nápady a potřeby studentů a zapojuje  
je do rozvoje města. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou zvyšuje město  
svou atraktivitu pro vysokoškolské studenty i špičkové pedagogy. 

Všichni Opavané mohou využívat nabídky kariérového poradenství i  celoživotního 
vzdělávání. Mateřské, základní a střední školy v Opavě maximálně rozvíjejí  potenciál 
každého žáka a klíčové kompetence pro 21. století včetně podnikavosti  
a polytechnického vzdělávání.

[projekty] 

- Podpora talent managementu na školách

- Polytechnické centrum na Opavsku 

- Rekonstrukce odborných učeben

- Naplňování cílů Místního akčního plánu vzdělávání

13
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[4]

Podnikavost, inovace  
a trh práce

V Opavě se dlouhodobě zvyšuje počet atraktivních pracovních míst.  
Město hledá nové cesty, jak podporovat malé a střední podnikatele i f irmy  
s inovačním potenciálem. Láká investory a motivuje své obyvatele k podnikavosti.

Aktivně propojuje školy s inovativními firmami, podporuje exkurze žáků v podnicích  
a studentské stáže. Mapuje současné i budoucí potřeby trhu práce a pomáhá  
znevýhodněným skupinám začlenit se do pracovního procesu.

[projekty] 

- Co-workingové prostory a podnikatelský inkubátor

- Podpora spolupráce firem se školami

- Centrum kariérního poradenství

15
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[5]

Udržitelná doprava  
a bezpečnost

Opava aktivně snižuje zátěž z dopravy pro zdravější život obyvatel. Zvyšuje atraktivitu 
a dostupnost MHD, stejně jako bezpečnost a pohodlí pro pěší a cyklisty. Dokončuje 
základní dopravní kostru města pro odvedení tranzitní dopravy a rozvíj í  infrastrukturu 
pro alternativní paliva včetně vodíku.

Dlouhodobě udržuje nízkou míru kriminality, obyvatelé považují život ve městě  
za bezpečný. Ve spolupráci s městskou policií  rozvíj í  kybernetickou bezpečnost.

[projekty] 

- Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty

- Dobudování obchvatů

- Nové parkovací domy

- Sdílená kola

- Novostavba hasičské zbrojnice

17
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[6]

Dostupné bydlení, energetika  
a oběhové hospodářství

Bydlení v Opavě je dostupné, kvalitní a moderní, v souladu s ekologickými principy  
– nízká energetická spotřeba, využití  srážkových vod, důraz na nové technologie.  
Stále více bytů vzniká v centru města, které je živé, pestré a nabízí vše potřebné  
v docházkové vzdálenosti.

Opava podporuje přechod na nízkoemisní energetiku, snaží se předcházet  
energetické chudobě. Snižuje produkci skleníkových plynů i odpadů.  
Zavádí principy oběhového hospodářství.

[projekty] 

- Dukelské kasárny

- Individuální bytová výstavba ve Stromovce

- Modernizace bytového fondu města

- Energetický management

- Regenerace sídliště Opava – Kylešovice

19
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[7]

Komunikace s občany  
a digitalizace

Opavané s městem aktivně komunikují díky moderním digitálním platformám  
a aplikacím. Většinu komunikace s úřadem vyřídí online na pár kliknutí.  
Mohou městu zasílat své nápady, vyplňovat dotazníky a pocitové mapy,  
vyjadřovat se k významným projektům a změnám ve městě z pohodlí domova,  
ale i osobně na diskusích se zástupci města a dalších akcích pod značkou  
Opava [si ty]. Veškeré informace k rozvoji města i možnostem zapojení naleznou  
na webu opava-city.cz/sity. 

Díky digitalizaci mají zaměstnanci města více času na vzdělávání a rozvoj.

[projekty] 

- Smart City

- Participační aktivity Opava [Si Ty]

- Participativní rozpočet

- Rozvoj aktivit MA21

- HR management a eÚředník

- Systematické zavádění strategického řízení

- Spolupráce s městskými částmi a dalšími partnery

21
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[8]

Atraktivní image města  
a cestovní ruch

Opava je moderní značka, která má zvuk. Je vizuálně zajímavá, živá a má jasnou  
marketingovou strategii s konkrétními cíl i .  I  díky zapojení místních firem, univerzity,  
komunit, spolků a dalších ambasadorů se její  dobré jméno šíří  uvnitř města  
i  za jeho hranicemi. 

Město pořádá atraktivní akce s přesahem, které lákají návštěvníky z celého Česka  
i  zahraničí. Turistům nabízí kvalitní gastronomické i ubytovací služby.  
Je otevřená a přívětivá vůči zahraničním návštěvníkům a obyvatelům a rozšiřuje  
cizojazyčnou nabídku.

[projekty] 

- Marketingová strategie města Opavy

- Interaktivní turistický systém

23
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[9]

Sport a aktivní život

Opava zajišťuje širokou nabídku sportovních a dalších volnočasových aktivit nejen  
pro profesionální sportovce, ale také pro širokou veřejnost všech věkových kategorií 
včetně lidí s tělesným postižením. Modernizuje hřiště a sportoviště, tvoří veřejný  
prostor tak, aby kolemjdoucí lákal k pohybu.

Podporuje sportovní kluby, talenty, profesionální i  amatérské sportovce a rozvíj í  
kvalitní sportovní infrastrukturu pro pořádání významných sportovních utkání.

[projekty] 

- Nový aquapark

- Rekonstrukce zimního stadiónu

- Rozvoj a modernizace sítě sportovní infrastruktury

- Zatraktivnění městského koupaliště

25
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[10]

Sociální péče a začleňování

Opava zná potřeby svých obyvatel díky procesu komunitního plánování,  
do nějž je aktivně zapojuje. Podporuje sociální podnikání, nízkoprahové volnočasové 
aktivity, bezbariérovou dopravu i pečující osoby. Rozšiřuje nabídku sociálního  
a návazného bydlení.

Sociální služby jsou jedním ze základních pil ířů péče o obyvatele města,  
síť pobytových, terénních i ambulantních služeb se stále rozrůstá.  
Významné projekty a aktivity město podporuje svým dotačním programem.

[projekty] 

- Stacionář Domovinka v nových bezbariérových prostorách

- Odlehčovací služba pro dospělé se zdravotním znevýhodněním

- Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním znevýhodněním

- Naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb

27
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[11]

Živá kultura 
a péče o kulturní památky

Opava je i nadále městem kultury a přirozeným kulturním centrem Slezska.  
Zajišťuje kvalitní zázemí kulturním spolkům, pečuje o kulturní dědictví, posiluje  
sounáležitost obyvatel s městem, regionem a přírodou. Díky pestré kulturní  
nabídce zvyšuje kvalitu života ve městě a podporuje vzdělávání, rozvoj tvořivosti  
i  udržování tradic.

Je spolehlivým partnerem pro všechny, kdo se podílejí na rozvoji kultury  
a kreativity ve městě, vzájemně je propojuje a naslouchá jejich potřebám.

[projekty] 

- Rekonstrukce knihovny a jejích poboček jako komunitních a vzdělávacích center

- Podpora kulturních akcí

- Loutkové divadlo

29
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Budoucnost města tvoříme společně s vámi. 

Už při přípravě strategického plánu Opavy jsme zapojil i  do plánování  
obyvatele pod značkou Opava [si ty].

S tou budeme pracovat i nadále. Na webu www.opava-city.cz/sity/  vás budeme  
průběžně informovat o strategických projektech města a o akcích,  

na kterých se budete moci sami zapojit do jeho rozvoje.

Podělte se s námi o své názory a podněty, třeba prostřednictvím participativního  
rozpočtu Nápady pro Opavu, dotazníků nebo pocitových map.

[na koho se obrátit]

Martina Heisigová
Vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování

email: martina.heisigova@opava-city.cz

telefon: 553 756 352

řekněte si své k rozvoji [mňesta]




