
Ostrava kandiduje na titul  
Evropské hlavní město  
kultury 2015

Z principů prOjEktu Ostrava 2015

Realistický idealismus
 

vytyčení idealistických cílů a zároveň pragmatická cesta k jejich 
dosažení. všechny aktivity projektu Ostrava 2015  

jsou směřovány k trvalému rozvoji kulturní oblasti města.
kandidátský projekt se stal společným zájmem všech

relevantních sil ve městě a regionu. jeho vznik je výsledkem
propojení města Ostravy, Moravskoslezského kraje a soukromých

subjektů – především společnosti vítkovice a.s. 

Evropský rozměr
 

všechny akce v projektu Ostrava 2015 mají evropský rozměr. 
Obsahově se přímo vážou k tématům, která aktuálně hýbou 

Evropou; soustředí se na zásadní otázky současnosti  
a blízké budoucnosti v Evropě.

Velká a malá pravda
 

vedle mimořádných a velkých kulturních projektů akcentujeme 
kulturu každodenního života. Dramaturgicky budou vždy stát 

„velký“ projekt vedle „malého“ projektu. 

Uměřenost
 

princip uměřenosti je uplatňován jak na všechny stavby,  
tak i na všechny kulturní akce. Důraz je kladen na dostupnost 

cílů, kterou lze přizpůsobit jak minimálním (v případě  
ekonomické krize), tak rozsáhlejším variantám. 

Nejenom Ostravě
 

Ostrava slouží jako centrum velkého regionu, do něhož spadá 
i část polska a slovenska. proto musejí mít všechny součásti 

projektu Ostrava 2015 tento širší rozměr. celý projekt bude určen 
velkému počtu lidí. většina akcí počítá s kulturní turistikou  

nejen z regionu, ale i z Evropy.

podrobné informace ke kandidatuře a možnosti,  
jak se do projektu Ostrava 2015 zapojit, najdete  

na webových stránkách www.ostrava2015.cz
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sOciÁLnĚ-kuLturnÍ  kLastr ČErnÁ LOuka

Klíčovou investiční akcí projektu Ostrava 2015  
je vybudování Klastru Černá louka. 

Co je kulturní klastr
kulturní klastr je definován jako území města, na kterém je 
umístěna velká koncentrace kulturních a společenských institucí. 
instituce v rámci klastru spolupracují (např. sdílejí určité služby, 
společný marketing a další), čímž se dosáhne daleko silnějšího 
efektu než prostým součtem efektů ze samostatného působení 
jednotlivých subjektů. kulturní klastry („kulturní čtvrti“) se staly 
v posledních dvou dekádách dynamickým konceptem v rozvoji 
městského kulturního prostředí.

Černá louka
Ostrava díky své historii a současné velmi řídké urbánní 
struktuře nabízí šanci, jak začít budovat a zlepšovat současné 
město v ideálním prostředí. stěží najdeme jiné evropské město 
umožňující vytvořit takto rozsáhlý urbanisticko-architektonický 
projekt v tak výjimečné poloze. Území Černé louky (bývalý 
brownfield o rozloze 20 ha) se nachází v atraktivní lokalitě pár 
metrů od hlavního náměstí města, v zeleni, u soutoku dvou řek. 

Nová kulturní infrastruktura
v rámci klastru Ostrava nejen dobuduje chybějící kulturní 
infrastrukturu (koncertní síň, městská galerie, centrum moderní 
hudby), ale nabídne „vzorovou“ městskou čtvrť, ve které nebudou 
chybět školy (od mateřské až po vysokou), bydlení ani zeleň. 
synergické rozšíření městského centra je koncipováno jako nová 
atraktivní ikona města, jež se stane silným oživujícím prvkem pro 
turistický průmysl.

Urbanistická soutěž
Dne 1. 2. 2010 vyhlásilo statutární město Ostrava urbanistickou 
soutěž na revitalizaci území Černé louky.  Účast v soutěži 
potvrdilo mj. pět prestižních zahraničních architektonických 
ateliérů: Bjarke ingels Group (Dánsko), Foreign Office architects 
(velká Británie), Maxwan (nizozemí), LacatOn & vassaL 
arcHitEctEs  (Francie), nL architects (nizozemí). soutěž bude 
ukončena 31. 5. 2010, výsledky budou známy v červnu 2010.  
vyhlášení architektonické soutěže na první budovu klastru – 
koncertní síň – je plánováno na podzim 2010.

HLavnÍ  ČÁsti  prOjEktu Ostrava 2015

I. Stavby
Dominantní investiční akcí projektu Ostrava 2015 je 
vybudování Klastru Černá louka: místa s vyváženým 
sociálním, sociologickým a ekologickým rozměrem. 
Principem klastru je propojení umění, vzdělávání 
a každodenního života (bydlení). Mezi další stavby patří 
reaktivace Dolní oblasti Vítkovic, nová budova krajské 
galerie v Ostravě a TOVÁRNA – kulturní centrum pro 
mladou generaci. 

II. Kulturní programy 
Perpetuum mobile

síť událostí pojmenovaná perpetuum mobile je nástrojem, jak 
konfrontovat a propojit činnost kulturních institucí Ostravy 
s Evropou. všechny nejdůležitější kulturní organizace vytvoří pro 
projekt Ostrava 2015 mimořádnou produkci, kterou se instituce 
a tvůrci reprezentativně představí.  
Dále pozvou evropskou instituci stejného charakteru – své 
evropské „přátele“, „souputníky“, „vzor“. představí ji v Ostravě 
a uspořádají společný projekt s touto evropskou institucí.

Slavnostní programy 2015
pro dramaturgii kulturního programu bude vytvořeno 
dramaturgické centrum s deseti renomovanými kurátory pro 
jednotlivé programové sekce. kurátoři budou vytvářet vlastní, 
speciální programy ve shodě s principy a celkovou koncepcí 
projektu Ostrava 2015. 

III. Vzdělávání: Management umění
pro podporu a vyšší profesionalizaci kulturního a kreativního 
průmyslu iniciuje Ostrava 2015 rozsáhlý vzdělávací program pro 
obor Management umění. Město Ostrava podpoří k roku 2015 
vznik tohoto oboru na jedné z ostravských univerzit. 

IV. Životní prostředí
Čtvrtou klíčovou částí projektu Ostrava 2015 je program 
na zlepšení životního prostředí. 

Ostrava kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. 
tento prestižní titul získají v roce 2015 jedno město z Čr a jedno 

z Belgie. vítězná města mají šanci oživit svoji kulturní scénu, 
realizovat odvážné projekty, doplnit chybějící infrastrukturu 
a zviditelnit se. tento rozvojový projekt má pětadvacetiletou 

tradici a za dobu své existence prokázal, že je mimořádně 
úspěšný. Ostrava již postoupila do druhého,  

závěrečného kola soutěže. O vítězi rozhodne komise  
evropských odborníků 8. září 2010.

Celý proces kandidatury Ostravy se inspiruje  
„principem olympijské vesnice“. Všechny proinvestované 

prostředky na přípravu kandidatury zůstanou městu 
jako stálá hodnota: ať už v podobě nových periodických 

kulturních událostí, originálního urbanistického řešení  
Černé louky, nastartování transformačních procesů či 

vzdělávání v oblasti kulturního managementu.

nĚkDEjšÍ  nEvýHODy  
přinÁšEj Í  DnEs nOvé naDĚjE
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Projekt oživení technických památek v Ostravě získal Cenu CzechTourism 
 
 

OSTRAVA, 6. 5. 2011 – Projekt regenerace a oživení technických památek v Dolní oblasti Vítkovic získal 
významné ocenění. V rámci pátého ročníku prestižní soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – 
EDEN 2011 včera zástupci sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE v Plzni převzali Cenu ředitele CzechTourism 
za unikátní projekt k rozvoji národní technické památky a Evropského kulturního dědictví, které 
spravují a rozvíjejí. Toto ocenění porota udělila vzhledem k vysoké kvalitě přihlášek jako speciální cenu. 
 
V rekordní konkurenci 26 přihlášených destinací z celé České republiky zvítězilo v soutěži EDEN 2011 
Slovácko. Letošním tématem soutěže, do níž je zapojeno přes dvacet evropských zemí, je Obnova 
hmotného dědictví. Slovácko se do projektu přihlásilo s Baťovým kanálem.  
 
Všech 26 destinací zapojených do soutěže hodnotila porota složená ze zástupců CzechTourism, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, 
Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického a Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR. Finálovou pětku posuzovala přímo v terénu.  
 
Oceněné národní technické památky a Evropské kulturní dědictví minulosti jsou v Ostravě přístupné i 
v roce 2011. A to přesto, že právě probíhá jejich rozsáhlá rekonstrukce. „Právě změnou objektů, která 
je neopakovatelná, bude letošní turistická sezóna pro návštěvníky Dolní oblasti, Dolu Hlubina i Landek 
Parku ještě atraktivnější,“ míní ředitel sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE Petr Koudela. 
V Landek Parku, který je vedle technické a kulturní také národní přírodní památkou, začala hlavní 
turistická a návštěvní sezóna už v dubnu. Dolní oblast Vítkovic a navazující Důl Hlubina se pro 
návštěvníky otevřely s prvním květnovým dnem.  
 

 
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE: 
Petr Koudela, ředitel sdružení právnických osob DOV  
Tel. 724 621 378 
 
Mgr. Alice Dvořáková  
Manažer PR oddělení a koordinátorka soutěže EDEN pro ČR  
ČCCR - CzechTourism  
Tel.: 221 580 420 
 
ZPRACOVALA: 
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
Tel. 721 857 097  




