
Karviná všemi deseti

Zlepšit image města a negativní trendy, jakými je odchod nebo stárnutí obyvatel, chystá 
statutární město Karviná v novém integrovaném plánu s názvem Karviná všemi deseti. Chce 
uskutečnit 15 projektů, které během 10 let promění tvář města. I díky nim se stane Karviná 
místem, kde budou mít její obyvatelé chuť bydlet a podnikat.

„Potýkáme se s pověstí, která úplně 
neodpovídá realitě. Také ale víme, 
že není nad čím jásat. Negativní 
scénáře vývoje říkají, že když se nic 
zásadně nezmění, Karviná se bude 
dál smršťovat a lidé odcházet,“ vy-
světluje primátor města Jan Wolf. 
Nyní je podle něj potřeba přemýšlet 
v dlouhodobém horizontu, připravit 
potřebné projekty a získat na ně 
peníze. Neméně důležité je zapojit  
do procesu také aktivní obyvatele 
Karviné, kteří mají zájem se na roz-
voji města podílet.
Zapojit se do plánu mohou Karviňané 

na stránkách www.karvinavsemide-
seti.cz nebo na některé z městských 
akcí. Město chce s obyvateli komu-
nikovat otevřeně a informovat je  
o plánových změnách. Pro jejich 
uskutečnění bude Karviná spolupra-
covat i s dalšími partnery – státem, 
Moravskoslezským krajem, Evrop-
skou komisí, místními firmami, orga-
nizacemi a dalšími partnery.
Připravovaný plán počítá s 15 vlaj-
kovými projekty, které město změní 
k lepšímu. Projekty jsou tematicky 
rozprostřené napříč oblastmi – řeší 
vzdělávání, podnikání a zaměstna-

nost, bezpečnost a sociální sféru, 
změny ve veřejném prostoru, urba-
nismus i bydlení, životní prostředí 
nebo dopravu. Nemalou roli hraje 
také úsilí zlepšit image města jak 
u vlastních obyvatel Karviné, tak 
navenek.
„S plánem Karviná všemi deseti 
máme ambici skutečně vytvořit dob-
ré podmínky pro život a podnikání 
ve městě a přesvědčit o tom občany 
města i lidi odjinud. Nechybí nám od-
hodlání změny nejen naplánovat, ale 
také uskutečnit,“ komentuje plán  
a projekty primátor Wolf. 

Eliška Olšáková

Úvodník
Už nějakou dobu se náš tým zabývá 
otázkou, jak Karviné pomoci získat 
dobré renomé na celostátní úrovni. 
Hledáme způsoby a finance, jak naše 
město ještě víc zkrášlit a obohatit, 
aby se stalo zajímavým a dobrým 
místem pro život po ukončení těžby 
uhlí. Je třeba myslet dopředu a mít 
připravenou vizi, kam by měl vývoj 
města směřovat a hlavně, kde vzít 
prostředky na to, abychom město 
restartovali. Nejde o žádné drobné, 
stát nám dluží miliardy. Během dlou-
hých let získal spoustu finančních 
prostředků v rámci těžby v OKD, ať už 
za nerostné bohatství, za tuny vytě-
ženého uhlí nebo za daně, které OKD 
odvádělo. Přičtu-li k tomu i zničení 
životního prostředí, jsem přesvěd-
čen, že je míč na straně státu, který 
by takto získané peníze měl z povin-
nosti aspoň částečně vrátit právě 
sem. Díky detailně propracovanému 
projektu Karviná všemi deseti jsme 
se stali vzorem pro ostatní města, 
což je pozitivní. Budu rád, když se  
s projektem seznámíte na stránkách 
www.karvinavsemideseti.cz.

Jan Wolf primátor
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Osobnosti o Karviné: Jak si představují město za 10 let
Faktem je, že mladí lidé utíkají z města. Za deset let bych rád viděl Karvinou jako město, kde mladí lidé chtějí zůstat, bu-
dovat své rodiny a žít své životy. Karviná je nádherné město s dobrou infrastrukturou a je zde plno možnosti k vyžití. Vy-
tvoření pracovních nabídek pro absolventy vysoké školy by dokázalo zastavit odliv absolventů. V Karviné jsou stále díry 
na trhu a chybí nám tady podniky s trošku modernějším přístupem a image, což je skvělá příležitost k tomu začít podnikat. 
S momentální vizí Karviné se ztotožňuji a věřím, že i my s Iniciativou Dokořán dokážeme budovat lepší místo pro život.

Lukáš Heczko

„Co bude mít Karviňák k dispozici do 30-40 minut?“ Vše, co pro svůj běžný život potřebuje. S MHD veškeré úřady, banky, 
pojišťovny, polikliniku, dvě nemocnice, všechny typy škol včetně vysoké, lázně, vodní ráj s wellness, prvoligový stadión, 
pláž u řeky i rekreační zóny „karvinského moře“, klid chráněného území vodního ptactva, zámek, zámecký park. Vlako-
tramvají v centru Ostravy pak nákupní středisko, multiplex kin, exotickou večeři, zábavu, divadlo. Autem skoro všechny 
obchodní sítě, operující v ČR včetně polských, německých, francouzských sítí za hranicí. Podobně rychle horskou turis-
tiku, lyžování, golfové hřiště, vodní sporty na přehradách. Na přibližně 60 hektarech upravené pohornické krajiny oblasti 
jako Safari, Kreativní čtvrť, Living lab, Enduro park apod. „... kolik je u nás takto výhodně položených měst?“ 

Roman Lamacz

Karviná je příjemné místo pro život. Představuji si, že bude dále vzkvétat a okolní příroda nebude trpět lidskou činností. 
Město určitě potřebuje více pracovních míst, ale to už je klišé, to každý ví. Myslím spíše na její duši. Líbil by se mi nějaký 
umělecký festival s přednesy básníků, předčítáním spisovatelů, třeba i amatérů, k tomu nějaké koncerty. Zvláště myslím 
na karvinskou historii, především na její kořeny. Aby se nezapomnělo na starou Karvinou, na její dávné příběhy. Směrem 
na Ostravu nebo Havířov by mohla vést cyklistická stezka se zastávkami na místech, kde všude bylo něco zajímavého – 
například v centru části Solca, kde se tyčil kostel sv. Jindřicha, kde stála krásná radnice... Vidím tam interaktivní tabule, 
naznačené základy budov nebo hřiště pro děti. 

Monika Vodáková

aneb Co je dobré vědět o Karviné

Je nás méně 
Za 17 let se počet obyvatel Karviné 
snížil o 17 %, nyní zde žije 53 000 
lidí. Hlavní příčinou je stěhování  
do jiných měst.

Stárneme, nebo zrajeme?  
Za posledních 15 let jsme „zestár-
li“ o 5,4 let, průměrný věk obyvatel 
města se zvýšil na 43,8 let.  Ubývá 
dětí a lidí v produktivním věku, na-
opak roste podíl populace starší 
65 let. V Karviné žijí nejstarší lidé 
v kraji.

Jedna na jednoho, 
jeden na jednu 
Jsme genderově vyvážené město, 
poměr mužů a žen ve městě je v po-
sledních letech stabilní.

Nezaměstnanost klesá 
Po více než 10 letech klesla neza-
městnanost pod 10 %. Za poslední  
4 roky se také více než 4x zvýšil po-
čet volných pracovních míst. Přesto 
je Karviná okresem s nejvyšší neza-
městnaností.

Rodí se nové naděje  
3 000 vysokoškoláků studuje  
na Obchodně podnikatelské fakultě 
Slezské univerzity. Zvyšuje se podíl 
lidí s maturitou, vyšším odborným  
a vysokoškolským vzděláním.

Město je bezpečnější 
Kriminalita v okrese Karviná za po-
sledních 8 let klesla o 50 %.

Všude blízko, všude daleko 
Karviná je uzlem pro osobní i ná-
kladní dálkovou železniční dopravu. 
Do 30 minut se dá dojet do Ostravy 
nebo na dálnici. Do 60 minut na leti-
ště do Mošnova. Městská hromadná 
i příměstská autobusová doprava  
je na vysoké úrovni.  

Těžba i ekonomika v útlumu 
Návazně na ekonomickou transfor-
maci, úbytek obyvatel a světovou 
ekonomickou krizi se snižuje i eko-
nomická aktivita ve městě. Působí 
zde 3 449 aktivních ekonomických 
subjektů, o 258 méně než v roce 
2010. 

Brownfieldy vs. plochy 
k podnikání  
Na území Karviné je 11 brownfieldů  
o celkové ploše 432 000 m². Zájem 
firem o nevyužité průmyslové bu-
dovy a pozemky však často blokují 
spory o vlastnictví. Brownfieldy mo-
hou být přítěží, nebo zároveň příle-
žitostí k rozvoji.

Lázně lákají 
Do ubytovacích zařízeních ve městě 
ročně zavítá přes 18 000 lidí. Přita-
hují zejména lázně.

Máme zdravý rozpočet 
a investujeme 
Město za posledních 5 let hospo-
daří s přebytkem, jeho rozpočet  
je dlouhodobě vyrovnaný. Umíme 
také získávat peníze z EU. 
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aneb Co město dělá pro změnu

Karvinská speciální ekonomická zóna 
Atraktivní lokality pro podnikání a výhodné podmínky pro investory přispějí  
k tvorbě nových pracovních míst a zvýšení podnikavosti v regionu.

Podnikavější Karviná – Technologický a řemeslný inkubátor
Tréninkové centrum pro rozvoj řemeslných profesí a environmentálně  
šetrných projektů podpoří místní komunity i rozvoj podnikání.

Digitální vzdělávací laboratoř
Laboratoř propojí žáky, studenty, zaměstnavatele i odborníky z praxe.  
Výukové a talentové programy zvýší jejich digitální kompetence.

Nová fakulta univerzity v Karviné  
Nová fakulta bude magnetem pro studium ve městě. Rozšíří nabídku studij-
ních programů návazně na potřeby Karvinska.

Bezpečná Karviná  
Pro zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města se posílí bezpečnostní opatření - 
kamerový systém, drony, mobilní ústředny aj.

Karvinské moře 
Vytvoření přírodní rekreační zóny s dětskými a workoutovými hřišti,  
sportovišti a občerstvením.

Revitalizace a oživení historického centra Karviné 
Obnova užšího centra města (např. Larischovy konírny) a jeho propojení  
se stávajícími atraktivitami ve městě.

Po stopách původní Karviné 
Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras - propojení kulturních, přírodních  
a historických atraktivit ve městě.

Dopravní napojení Karviné 
Komplexní řešení dopravního propojení města a jeho okolí směrem do Ostravy 
a Polska včetně využití prvků čisté mobility.

Čistá Karviná 
Opatření pro zlepšení kvality ovzduší, hospodaření s vodou, nakládání 
s odpady, energetický management a revitalizaci území.

Urbanistická příležitost centra města Karviné 
Příprava a organizace urbanistické soutěže, která bude řešit přeměnu ulice 17. lis-
topadu a jejího okolí návazně na odvedení tranzitní dopravy z centra města.

Nové bydlení, nové kořeny 
Vybudování nového moderního bydlení a zřízení pobočky Moravskoslezského 
inovačního centra (MSIC), která podpoří rozvoj podnikání.

Pečující Karviná 
Kvalitnější služby pro seniory, mladé lidi a rodiny, mezigenerační setkávání 
a podpora volnočasových aktivit.

Doma v Karviné 
Nová marketingová a personální agentura pomůže zlepšovat image města 
dovnitř i navenek, lákat lidi k bydlení a práci v Karviné.

Dopadová studie energetické politiky 
Studie pomůže s úspěšným přechodem k čisté energetice bez negativních 
dopadů na zaměstnanost.

Integrovaný plán Karviná všemi deseti, to nejsou jen vize a cíle, ale hlavně konkrétních 15 projektů, na kterých se pracuje. Některé jsou záležitostí měsíců, některé 
budou trvat roky, než se uskuteční. Ale pracuje se na nich. 
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Jak se zapojit a být u toho?

Dejte svůj palec budoucnosti Karviné. Zapojte se do plánu na webu www.karvinavsemideseti.cz nebo se s námi potkejte 
a diskutujte osobně na některé z karvinských akcí.

Karviná za 10 let: 
Představte si Karvinou v budoucnosti. 
Jak bude vypadat, jak se v ní bude žít, 

jak by se měla rozvíjet?

Palec pro Karvinou: 
Na která místa v Karviné by se mělo 
zaměřit přednostně? Kde je potřeba 

zkrášlovat veřejný prostor, zlepšovat 
služby pro veřejnost, rozvíjet podnikání? 

Dejte svůj palec na mapu Karviné 
a ukažte nám, kde by se měla rozvíjet 

a měnit.

Osobně všemi deseti: 
Přijďte si s námi popovídat osobně 

na některou z městských akcí, 
kterých se účastníme. 

Výpis akcí najdete na webu.

Karviná všemi deseti 
vydalo: Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Obsah, grafický návrh a typografická úprava: BeePartner a.s.
1. vydání, 2019

4


