
       Situace ostravské ODS a některá možná východiska 
Po komunálních a senátních volbách 2010 získává ODS na úrovni statutárního města Ostravy a 
některých městských obvodů jako menší koaliční strana pouze pozice několika náměstků. 

ČSSD systematicky obsazuje jednu pozici za druhou – samospráva, státní správa, městské firmy, 
kultura, školství, media a částečně i privátní sektor. 

ODS mlčky přijímá tuto roli jako strana č.2, obrácená sama do sebe, bez dlouhodobé vize a bez 
reálného programu. Pro vnitrostranickou situaci je příznačná naprostá ideová prázdnota, strana se 
vyčerpává bojem kdo s kým a proti komu. Tato situace není, nová, trvá už řadu let. Přitom 
v devadesátých letech ODS v Ostravě dominovala. 

 

Možná strategie                    

1. Ostrava by se ve střednědobém horizontu měla stát znovu baštou ODS 

2. Vedení ODS by kromě ústředního programu a celostátní strategie mělo mít i strategii 
pro regiony a klíčová města. Tyto strategie by měly být vytvářeny společně s ODS 
regionální či městskou. 

3. Je jasné, že tyto strategie nemohou být pouze o penězovodech stát – region – město    

4. Ostravská ODS pak musí znovu vstoupit do soutěže  s ostatními politickými subjekty, 
důležité je odmítnout vnucování falešných priorit médii 

5. Vůči ostatním politickým subjektům je nutno se začít vymezovat – např. bojovat proti 
zadlužení, proti předraženému městskému rozpočtu – stadióny, kulturní domy, 
odmítnout žalobu na stát kvůli ovzduší, seriózně jednat s průmyslovými firmami 

6. Priority 

 6.1.Průmysl. 

 Největším problémem Ostravy asi není smog,  ani fotbalový stadión. Bude to nezaměstnanost 
a hrozba nezaměstnanosti v budoucnu, spojená s odchodem značné části nejperspektivnější 
části mladé generace jinam. Politika ostravské ODS by neměla spoléhat jen na průmyslové 
zóny s montovnami a call centry, jak ČSSD, byť i ty mají velký přínos. Volné pole se naskýtá 
ve spolupráci se stávajícími velkými průmyslovými firmami, pomoci jim v jejich stabilizaci i 
dlouhodobé perspektivě, aby nebyly socialisty a dalšími populisty vyháněny z města, to by 
mohlo znamenat skutečnou katastrofu – hornictví a hutnictví stále živí minimálně 100 000 
občanů regionu plus stovky navazujících malých firem. Z vládních pozic lze realizovat vůči 
průmyslovým firmám solidní legislativu a podporovat rozvojové projekty – např. novou 
konvertorovou ocelárnu. Stálým problémem je odchod kvalifikovaných lidí, protože mnohé 
firmy mají své centrály,  analytické útvary a výzkumné útvary v Praze. Pro ostravskou 
ekonomiku  by byl optimální ekonomický mix – modernizovaný a konkurenceschopný 



klasický průmysl, nové průmyslové zóny, nové  akvizice v oblasti špičkových technologií a 
výzkum a vývoj. 

 

   6.2 Ovzduší. 

 Situaci nelze řešit hystericky výpady zejména proti průmyslovým podnikům, ale na odborné 
bázi za přímé účasti Ministerstva životního prostředí, a v širší oblasti Horního Slezska a 
Severní Moravy. 

 

 6.3. Staré ekologické zátěže. 

 Vynikající téma pro Ostravu, staré zátěže jsou časovaná bomba i šance pro rozvoj. Funguje 
mezirezortní komise, lze zvýšit limit na projekty z 20 mld. Kč – z vládní úrovně. 

 

 6.4. Výzkum a vysoké školství. 

 Možnost pro VŠB-TU a OU získat statut výzkumné univerzity, opět zejména vládní 
záležitost. 

 

 6.5. Městský marketing Ostravy. 

 Prakticky neexistuje, nelze pomoci z centrální úrovně? Musí nadále veřejnoprávní média 
tvořit za peníze daňových poplatníků image Ostravy jako města smogu, okrádačů turistů, 
poraženého kandidáta na město kultury a Stodolní ulice? Nelze z centrální úrovně lákat 
investory do našeho regionu? 

 

 6.6. Ochrana průmyslového dědictví. 

 Může vláda pomoci Ostravě při zápisu do památek UNESCO? 

 

 6.7.  NATO. 

 Muzeum NATO a každoroční dny NATO jsou optimálním projektem pro vládní podporu. 

 

 6.8. Obnova centra města.  

Opět optimální projekt, který by neměl být úkolem developerů. Přes sporný developerský 
projekt první etapy Nové Karoliny je v centrální Ostravě spoustu proluk, jako ještě nedávno 



v Berlíně, takže se nabízí šance vytvořit jedinečný projekt pole not vynikajících architektů. 
Včetně arkád, pasáží a zastřešených ulic. 

 

 6.9. Bezpečnost. 

 Jako velmi zajímavá témata pro komunální politiku se jeví zpřísnění výkupu kovů sběrnami a 
tažení proti hazardu, který by měl být omezen jen na některé zóny.  


