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Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán) 

byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24. 

Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025  

vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech, 

projektech a plánech v oblasti sportu pro dané časové období.  

Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. 

Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či 

modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy,  přehled obsahuje také 

významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve 

zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy jak investiční tak neinvestiční projekty. 

 

Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé. U 

každého projektu je v čase sledován předpokládaný rozpočet a aktuální stupeň realizační 

fáze. Akční plán je pružný dokument, je každoročně aktualizován a doplňován o projektové 

záměry a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025 a  jejichž realizací budou 

naplněny cíle dle Strategického plánu. 

 

Strategický plán je členěn na tyto oblasti (číslování dle strategického plánu): 

5.1. Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 

5.1.1 Cíle v investiční oblasti vrcholového sportu 

5.1.2 Cíle v neinvestiční oblasti vrcholového sportu 

5.2. Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 

5.2.1 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu 

5.2.2 Cíle v neinvestiční oblasti výkonnostního sportu 

5.3. Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 

5.3.1 Cíle v investiční oblasti sportu pro všechny 

5.3.2 Cíle v neinvestiční oblasti sportu pro všechny 

 

 

Strategický plán schválený zastupitelstvem města stanovuje měřitelné cíle a indikátory pro 

naplnění a vyhodnocení plnění plánu: 

Měřitelné indikátory na období 2017 – 2025 

6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi 

6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků 
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6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem 

6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen) 

6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště,  

 apod.) s následným převzetím do správy obvodů 

6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo  

6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do 

správy obvodů 

6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi 

6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od 

průměru za posledních 6 let) 

6.2.2  webový portál sportu v Ostravě, 

6.2.3  podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu, 

6.2.4  podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup,   

 Fed Cup, Zlatá tretra apod.) 

6.2.5  podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový  

 pohár atd.) 

6.2.6  u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region 

6.2.7  otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke  

 sportovcům 

6.2.8  podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel  

 Ostravy 

6.2.9  podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu  

 pro všechny 

 

 

Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat (např. usnesením 

ZM) k jejich plnění, ani toto plnění kontrolovat. Projekty jsou rozděleny na Projekty A a 

Projekty B.  

Projekty A jsou realizované statutárním městem Ostrava a městskými obvody, projekty B 

jsou realizované ostatními subjekty. Projektové záměry se často prolínají do více oblastí dle 

členění strategických cílů. Akční plán je pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, 

postupu realizace, finanční potřebnosti, možnosti uplatnění v rámci dotačních titulů.  

 

V roce 2019 byly doplněny k uvedeným projektům aktuální změny a stavy příprav či realizace 

(označeno červeně), a celý Akční plán byl doplněn o nově předložené projektové záměry a 

projekty připravené k realizaci.   
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Souhrn investičních a neinvestičních projektů ve všech oblastech 

pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast 

vrcholového sportu 5.1.1, Projekty A 
- realizované SMO a Městskými 

obvody) 

Nositel projektu 
Finanční 
náklady 

(předpoklad bez 
DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad s 
měřitelnými 

ukazateli 

1. 
Rekonstrukce sportovního areálu na 
ul. Hrušovská SMO 

550 – 650 mil. 
Kč MŠMT, SMO 

zpracovaná studie, probíhá 
prověřování možného odkupu 
pozemků 6.1 

2. Rekonstrukce stadionu Bazaly 
SMO (Vítkovice 
aréna) 

219 mil. Kč 
288 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO 

probíhá realizace stavby, 
předpokládané dokončení 
09/2019 6.1 

3. 
Sportovní areál U Cementárny II. 
Etapa SMO (Sareza) 99,3 mil. Kč MŠMT, SMO 

investiční záměr, projekt ve 
fázi soutěžení zhotovitele, 
DOKONČENO, v provozu od 
29.6.2018 6.1 

4. Multifunkční sportovní hala v Ostravě SMO 

 
410 mil. Kč 
600 mil. Kč 

MŠMT, SMO, 
ČSAD Ostrava 
a.s. , MSK 

Dokončení posouzení vlivu na 
ŽP EIA a připraveno k podání 
na KÚ MSK, probíhá jednání o 
variantách spolupráce za 
účelem realizace investice a 
dalšího provozování haly 
(formou založení spolku) 6.1.1 

5. Rekonstrukce sportovního areálu 
MO Polanka nad 
Odrou 14,3 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projekt připraven k realizaci, 
zadání projektové 
dokumentace (úpravy 
projektu, aktualizace 
rozpočtu) 6.1.2, 6.1.4 
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pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast 

vrcholového sportu 5.1.1, Projekty B 
- realizované ostatními subjekty) 

Nositel projektu 

Finanční 
náklady 

(předpoklad bez 
DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad s 
měřitelnými 

ukazateli 

6. 
Modernizace sportovního areálu Unie 
Hlubina TJ Unie Hlubina 

17 mil. Kč 
31,6 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

I. a II etapa dokončena 
III. etapa - hotová projektová 

dokumentace, vystaveno 

stavební povolení, příprava 

výběrového řízení. 6.1.2, 6.1.4 

7. 

Vybudování zázemí pro FC Heřmanice 
Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s 
umělou trávou a tréninkové plochy 

FC Heřmanice 
Slezská z.s. 

13,9 mil. Kč 
16,5mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

probíhá příprava projektu 
zpracování projektové 
dokumentace 6.1.2 

8. Hřiště s umělým povrchem FC Odra Petřkovice 21,7 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary zpracován projektový záměr 6.1.2 

9. 
Univerzitní zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví Ostravská univerzita 

511 mil Kč 
526 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
OU, vlastní 
zdroje, dary 

zpracována stavební studie, 
projekt, zajištěno místo 
výstavby, podána žádost o 
dotaci, získáno stavebního 
povolení a zajištěny finanční 
prostředky na realizaci 
projektu, 05/2019 soutěž na 
generálního dodavatele stavby 6.1.3 
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10. 

Výstavba hrací plochy s umělým 
povrchem v areálu sportoviště u ZŠ 
Kosmonautů FC Ostrava Jih, z.s. 

3 mil. Kč 
3,8 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

kompletní projektová 
dokumentace, souhlas obce s 
provedením stavby, kladné 
stanovisko ÚHA města Ostravy, 
územní rozhodnutí, souhlas s 
kácením dřevin, opatřená 
veškerá povolení, již 
proinvestováno 1,9 mil. Kč 6.1.2 

11. 

Rekonstrukce a úpravy sportovní haly 
Tatran a přilehlých venkovních 
prostor BK NH Ostrava z.s. 11,350 mil. Kč 

ČSAD Ostrava, 
a.s., ČSAD 
logistic Ostrava 
a.s., ADIP, 
Fresh, NIKEY 
s.r.o., Testcar 
s.r.o. 

zahájení úpravy přilehlých 
prostor, stavební dokumentace 
ve zpracování, zajišťování 
financování 6.1 

12. Tréninkový areál VISTA 
Dynamo Kroměříž 
z.s. 

60 - 100 mil. Kč 
120 mil. Kč 

MŠMT, 
Dynamo 
Kroměříž, 
Ostravská 
Sportovní z.s. 

studie, projektová 
dokumentace, stavební 
realizace 6.1.2 

13. Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala 
Dynamo Kroměříž 
z.s. 

25 mil. Kč 
35 mil. Kč 

MŠMT, 
Dynamo 
Kroměříž, 
Akademie FC 
Baník Ostrava,  
Ostravská 
sportovní z.s. 

kompletní projektová 
dokumentace, v provozu, chybí 
dodělat pouze parkovací plochy 6.1.2 

14. 
Rekonstrukce zázemí fotbalového 
klubu FC Odra Petřkovice 

FC Odra Petřkovice 
z.s. 

19,4 mil. Kč 
20,4 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, Úmob 
Petřkovice, 
vlastní zdroje 

Studie pro investiční záměr, 
projektová dokumentace 
v přípravě, v přípravě žádost na 
MŠMT pro rok 2019, výběrové 
řízení na zpracovatele PD 6.1 
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pořadí 
Název projektu 

(strategické cíle pro oblast 
vrcholového sportu 5.1.2) 

Nositel projektu 

Finanční 
náklady 

(předpoklad bez 
DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad s 
měřitelnými 

ukazateli 

16. Sportovec roku SMO 300 tis. Kč SMO realizace v r. 2017, 2018, 2019 6.2.3 

17. 
Zlatá tretra IAAD Ostrava World 
Challange 

Sdružení sportovních 
klubů Vítkovice, z.s. 37 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary realizace v r. 2017, 2018, 2019 6.2.4 

18. 
Utkání Světové skupiny Fedcupového 
poháru Česká sportovní a.s. 

9,2 mil. Kč 
11,6 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary od 
sponzorů realizace v r. 2017, 2019 6.2.4 

19. 
Utkání Světové skupiny Davisova 
poháru Česká sportovní a.s. 

10,9 mil. Kč 
12 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary od 
sponzorů realizace v r. 2018, 2019 6.2.4 

20. Mistrovství Evropy v softballu žen SKSB Ostrava, z.s. 16,5 mil. Kč 

EU, MŠMT, 
MSK, SMO, 
vlastní zdroje, 
dary realizace v r. 2019 6.2.4 

21. 
Světová série FIVB v plážovém 
volejbale Raul s.r.o. 

22 mil. Kč 
27 mil. Kč 

SMO, MSK, 
SKSB Ostrava, 
vlastní zdroje realizace v r. 2018, 2019 6.2.5 

15. 
Vybudování umělého osvětlení hlavní 
hrací plochy 

FC Odra Petřkovice 
z.s. 6 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, Úmob, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracován návrh osvětlení, 
položkový rozpočet, ověřena 
kapacity výkonu u dodavatele 
el.energie 6.1 



Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025 

7 

                                                                                                                           

22. 
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 
mužů do 20 let 

Český svaz ledního 
hokeje z.s. 60,3 mil. Kč 

MŠMT, SMO, 
MSK, 
Mezinárodní 
hokejová 
federace, 
marketingové 
možnosti, 
vlastní zdroje realizace v r. 2019-2020 6.2.5 

23. 
Mistrovství Evropy mládeže ve 
stolním tenise 

Česká asociace 
stolního tenisu 14 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, Česká 
asociace 
stolního tenisu, 
vlastní zdroje realizace v r. 2019 6.2.4 

24. 
Ostrava 2018 World Para Ice Hockey 
Championships 

Para hockey Ostrava 
z.s. 18,6 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, IPC, 
vlastní zdroje realizace v r. 2019 6.2.5 

 

pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast 

výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty 
A - realizované SMO a Městskými 

obvody) 

Nositel projektu 
Finanční 
náklady 

(předpoklad 
bez DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad s 
měřitelnými 

ukazateli 

25. 
Rekonstrukce areálu Střelnice na ul. 
Plzeňská SMO 

66 mil. Kč 
Není známo 

MŠMT, SMO, 
SSK PČR, PČR 

studie, probíhají jednání na 
zadání DUR a požadavky SSK PČR 
na převod pozemků do vlastnictví 
SMO a PČR, nevyhovující původní 
studie projektu, projekt zastaven 
kvůli negativnímu stanovisku OŽP 
a ÚHA, řeší se nové možnosti, 
nová studie zpracovaná ÚHA, 
dohoda o zrušení memoranda, 
úprava stávající či nová studie 6.1 
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rekonstrukce v řešení dle finální 
lokalizace střelnice  

26. 
Rekonstrukce sportovního areálu 
Poruba I. Etapa SMO 

21,9 mil. Kč 
40 mil. Kč MŠMT, SMO 

zadáno zhotovení projektové 
dokumentace, prodloužení 
stavebního řízení, předpokládané 
zahájení realizace jaro 2019, 
realizaci akce připravuje SMO 
(investiční odbor), předpokládané 
zahájení realizace jaro 2020, 
v řešení případná úprava projektu 
s cílem snížení rozpočtu 6.1 

27. 
Rekonstrukce sportovního areálu 
Poruba II. Etapa SMO, SAREZA,s.r.o. 

82 mil. Kč 
154 mil. Kč MŠMT, SMO 

investiční záměr, dořešení 
majetkových vztahů, DÚR do 
7/2019, realizaci projektu bude 
provádět společnost SAREZA s.r.o. 
na základě souhlasu o provedení 
stavby 6.1 

28. Tréninkové hřiště v Krásném Poli MO Krásné Pole 932 tis. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracování projektové 
dokumentace pro stavební 
povolení 6.1.4 

29. Sportovní hala v Krásném Poli MO Krásné Pole 
36,6 mil. Kč 
53,7 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projektová dokumentace ve 
zpracování, probíhá výkup 
pozemků,  
předkladatel projektové žádosti a 
realizátor projektu SMO , projektu 
byla přidělena dotace z MŠMT, 
INV zajišťuje výběrové řízení na 
dodavatele stavby, předp.  
zahájení realizace stavby 09/2019 6.1.3 
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30. Sportovní hala Nová Bělá MO Nová Bělá 
40 mil. Kč 
48 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracována architektonická a 
technická studie, dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) 6.1.3 

31. 
Multifunkční sportovní hřiště Ostrava - 
Kunčičky MO Slezská Ostrava 6,150 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

studie ve zpracování, zhotovená 
studie, následné stupně 
projektové dokumentace se 
neplánují 6.1.4 

32. 
Úprava sportovního hřiště - ZŠ 
Chrustova MO Slezská Ostrava 

4,7 mil. Kč 
4,5 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracována projektová 
dokumentace, projekt ve fázi 
fyzické realizace 6.1.4 

33. 
Sportovně-relaxační areál 
Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 

MO Ostrava-Svinov, 
SMO 

13 mil. Kč 
60 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracovaná studie, probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele 
PD 6.1.4 

34. Multifunkční hala Svinov 
MO Ostrava-Svinov, 
SMO 

23 mil. Kč 
50 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projektová dokumentace, 
ve výstavbě 6.1.3 

35. In-line okruh za Lunou MO Ostrava-Jih 2,4 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

dokumentace pro provedení 
stavby,  6.1.4 

36. 
Víceúčelový sportovní areál 
Hasičské cvičiště 

MO Ostrava-Nová 
Ves 

40 mil. Kč 
30 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

studie, příprava projektové 
dokumentace, projekt pro 
stavební povolení, součástí 
projektu je  nové vrhačské 
centrum se záměrem jeho 
přesunutí z areálu v Martinově 

6.1.3, 6.1.4, 
6.1.2 
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37. 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště na 
ul. Halasova 

MO Ostrava-
Vítkovice 6,2 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projektová studie, zahájeno 
stavební řízení, probíhá realizace 
stavby 6.1.4 

38. 
Rekonstrukce sportovní haly v 
Pustkovci (J.Valčíka) MO Pustkovec, SMO 

18,75 mil. Kč 
50 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

basic dokumentace rekonstrukce 
haly, převod haly, zahájen výběr 
zhotovitele projektu, v řešení 
návrh na demolici stávajícího 
objektu a výstavba nové sportovní 
haly 6.1 

39. Tréninkový areál ZŠ Dvorského MO Ostrava-Jih 12 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, Dynamo 
Kroměříž, 
vlastní zdroje, 
dary 

zadáno zpracování studie, 
vysoutěžena projektová 
dokumentace, dokumentace pro 
provedení stavby 

6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4 

40. 
Modernizace sportovního areálu u ZŠ 
Generála Píky 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 

79,5 mil. Kč 
96,5 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projektový záměr, příprava 
projektová dokumentace, žádost 
o financování, 
2020-2021 plánována realizace 
venkovních sportovišť, realizace 
haly byla odložena 6.1.3 

41. 
Rekonstrukce sportoviště při ZŠ 
Waldorfská a MŠ Ostrava 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 2,2 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary projekt připraven k realizaci 6.1.4 

42. 
Rekonstrukce sportoviště při ZŠ 
Nádražní 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 6,2 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projekt připraven k realizaci 
DOKONČENO 2018 6.1.4 
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43. 
Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ 
Ostrčilova 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 11,6 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projekt připraven k realizaci 
DOKONČENO 2018 6.1.4 

44. Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova 
MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 3,8 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

probíhá zpracování projektové 
dokumentace, podána žádost o 
dotaci, zpracována projektová 
dokumentace 6.1.4 

45. 
Vybudování sportovní haly Slezská 
Ostrava MO Slezská Ostrava 

45 mil. Kč 
50 mil. Kč Bez partnera 

zpracování projektové 
dokumentace, dokumentace pro 
provádění stavby, dokumentace 
územní rozhodnutí, zpracována 
DSP, v současnosti běží stavební 
řízení 6.1.3 

46. Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší MO Slezská Ostrava 2,8 mil. Kč Bez partnera projektová dokumentace 6.1.4 

47. Sportovní hala Třebovice MO Třebovice 
50 mil. Kč 
70 mil. Kč SMO 

investiční studie vč. geologického 
průzkumu 
DUR vydáno 3/2019, příprava PD 
10/2019 6.1.3 

48. 
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ 
Ostrava-Michálkovice MO Michálkovice 2,9 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary Příprava projektového záměru 6.1.4 

49. 
Výstavba atletického sektoru – skoku o 
tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovice MO Hošťálkovice 866 187 Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zhotovená PD vč. položkového 
rozpočtu, předpokládaná 
realizace 5/2019 6.1 
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pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast 

výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty 
B - realizované ostatními subjekty) 

Nositel projektu 
Finanční náklady 
(předpoklad bez 

DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad s 
měřitelnými 

ukazateli 

50. 
Rekonstrukce sportovního areálu TJ 
Sokol Koblov TJ Sokol Koblov 

19,9 mil. Kč 
21 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zadání ke zpracování studie, 
zpracována projektová 
dokumentace 
projekt navržen komisí MŠMT k 
spolufinancování 6.1.4 

51. Tréninková hala TJ Sokol Poruba TJ Sokol Poruba 40 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektu - studie 
stavby, zpracována projektová 
dokumentace, zajištění zdrojů 
financování 6.1.3 

52. Výstavba víceúčelové sportovní haly 
TJ Sokol Hrabůvka, 
z.s. 27 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektového řešení, 
předpokládaná realizace 2018 - 
2020 6.1.3 

53. 

Rekonstrukce sokolovny a úprava 
venkovního hřiště a prostor kolem 
Sokolovny 

TJ Sokol Ostrava-
Proskovice 

3 mil. Kč 
1,3 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zadaná příprava studie, 
svépomocně provedeny 
částečné terénní úpravy v okolí 
hřiště, rekonstrukce sokolovny 
– zadání provedení studie a 
další projektové dokumentace 6.1.4 

54. Multifunkční hala TJ Sokol Hrabová, z.s. 82,7 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava vizualizace, 
vyjasňování prostoru a 
pozemku na realizaci projektu, 
projektová studie, nevyřešeny 
majetkové vztahy, příprava 
podkladů pro zhotovení PD 6.1.3 
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55. 
Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké 
haly – NEREALIZOVÁNO 

TJ Mariánské Hory, 
z.s. 

2,1 mil. Kč 
214 000 Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

provedena studie, provádí se 
výběr lokality, zpracován 
projekt, nezískání finanční 
prostředky – ukončení projektu 6.1 

56. 
Výstavba sportovního areálu Slovan 
Ostrava TJ Slovan Ostrava z.s. 50 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

projektová dokumentace ve 
zpracování 6.1.2, 6.1.3 

57. 
Rekonstrukce tělocvičny a areálu 
Břustkova 20 TJ Sokol Vítkovice 382 000 Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary projektová studie ve zpracování 6.1.3 

58. 

Obnova umělého povrchu venkovního 
hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol 
Svinov TJ Sokol Svinov 

1,9 mil. Kč 
2,3 mil. Kč 

ÚMOb Ostrava-
Svinov 

zpracován projektový záměr a 
rozpočet, zpracována technická 
zpráva, předpokládaný 
rozpočet, zajištění fin. 
prostředků na realizaci 6.1.3 

59.  Revitalizace tenisového areálu TJ Baník Ostrava 10 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

projektová dokumentace, 
investiční záměr a studie 6.1 

60.  

Vzduchotechnika a kanalizační 
přípojka sportovní haly FBC Ostrava 
z.s. FBC Ostrava z.s. 5,247 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

získány zdroje z MŠMT, 
dokončená projektová 
dokumentace, zahájeno 
stavební řízení, příprava 
výběrového řízení na 
dodavatele stavby 
DOKONČENO 6.1 
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61. 
Rekonstrukce šaten v části B 
vytvořením sportovního bazénu 

SK Rapid Muglinov 
z.s. 14,331 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

Získána podpora z MŠMT, 
dokončená projektová 
dokumentace, zahájeno 
stavební řízení, podána žádost 
o spolufinancování  
DOKONČENO 6.1 

62. Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery 
Blue Volley Ostrava, 
z.s. 10 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

projektová dokumentace, 
probíhá územní řízení 6.1 

63. Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s. 5,780 mil. Kč MŠMT, ČfbU 
zhotovena projektová 
dokumentace 6.1 

64. 
Rekonstrukce travnatého fotbalového 
hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G 

FK Stará Bělá z.s., 
SMO 8,9 mil. Kč 

MŠMT, SMO, 
ÚMOb, vlastní 
zdroje, dary 

zhotovena projektová 
dokumentace, hřiště v majetku 
města, realizaci I. etapy 
zajišťuje investiční odbor, hřiště 
je v majetku a správě města 6.1.2 

65. Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba 
TJ Start Ostrava-
Poruba z.s. 42,7 mi. Kč 

MŠMT, SMO, 
SMOP, vlastní 
zdroje, dary od 
sponzorů 

zpracovaná studie, znalecké 
posudky 6.1 

66. Basketbalová hala v Ostravě 

Sportovní 
basketbalová škola 
Ostrava z.s. 85 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary 

Projektování a hledání zdrojů 
financování 6.1.3 
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pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast sportu pro 

všechny 5.3.1, Projekty A – 
realizované SMO a Městskými 

obvody) 

Nositel projektu Finanční náklady 
(předpoklad bez 

DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad 
s měřitelnými 

ukazateli 

67. Workoutové hřiště  MO Krásné Pole 
490 tis. Kč 
498 tis. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary, SDH 
Krásné Pole 

vytvořen projektový záměr 
 (DOKONČENO) 6.1.4 

68. 
Výukové sportovně relaxační centrum 
Antošovice MO Slezská Ostrava 24,9 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracovaná studie, projektová 
dokumentace ve zpracování 6.1 

69. 

Výstavba víceúčelového hřiště 
v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 
Jugoslávská MO Ostrava-Jih 3,1 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektové 
dokumentace, dokumentace 
provedení stavby 6.1.4 

70. 

Výstavba víceúčelového hřiště 
v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 
Veverkova, Aviatiků, Na Obecní MO Ostrava-Jih 3,03 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektové 
dokumentace, zpracována 
projektová dokumentace pro 
provedení stavby příprava VZ 
pro realizaci 
DOKONČENO 6.1.4 

71. 

Výstavba víceúčelového hřiště 
v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. 
Dubna MO Ostrava-Jih 3,127 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektové 
dokumentace, projektová 
dokumentace pro provedení 
stavby 6.1.4 
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72. 
Revitalizace sportovního areálu 
Charvátská MO Ostrava-Jih 32,471  mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary, CDU 
Sport – Volný 
čas 

příprava projektové 
dokumentace, probíhá výběr 
zhotovitele projektu 
DOKONČENO 6.1.4 

73. 
Rekonstrukce porubského lesoparku 
Obnova běžeckých okruhů Porubský les MO Ostrava-Poruba 4,400 tis. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary realizace 2019 6.1.6 

74. 
Workoutové hřiště v Komenského 
sadech 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 800 tis. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

příprava projektové 
dokumentace, územní řízení, 
příprava realizace 
DOKONČENO 6.1.4 

75. 
Dětský ráj II v sadu Dr. Milady 
Horákové 2. Etapa 

MO Moravská 
Ostrava a Přívoz 5,2 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

zpracována projektová 
dokumentace, příprava 
k realizaci 6.1.4 

76. Stará Plesná – veřejné prostranství MO Plesná 9,1 mil. Kč  

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary 

studie, příprava projektové 
dokumentace 6.1.4 

77. 
Modernizace a revitalizace venkovního 
areálu KBOP – III. etapa SAREZA 126,7 mil. Kč Bez partnera 

projekt připraven k realizaci, 
vydáno stavební povolení. 
Směna pozemků se SMO 6.1 

78. 
Workoutové hřiště v areálu hasičské 
zbrojnice MO Michálkovice 450 tis. Kč Bez partnera zpracován projekt 6.1.4 

79.  Mini skate park Michálkovice MO Michálkovice 450 tis. Kč Bez partnera zpracována studie 6.1.4 
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80. 
Workoutové hřiště v sadě Jožky 
Jabůrkové MO Vítkovice 304 tis. Kč Bez partnera DOKONČENO 6.1.4 

81. 
Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-
Poruba SAREZA 49 mil. Kč SMO, SFŽP 

projekt je připraven k realizaci 
z části za pomocí SFŽP a dotace 
OPŽP, dokrytí z rozpočtu SMO 6.1 

82. 
Rekonstrukce bazénové haly 25m 
bazén SAREZA 26 mil. Kč SMO 

zhotoven technický návrh 
s odhadem nákladů 6.1 

83. 
Rekonstrukce bazénové haly 50 m 
bazénu SAREZA 46 mil. Kč SMO 

zhotoven technický návrh 
s odhadem nákladů 6.1 

84. Rekonstrukce ledových ploch MA SAREZA 40 mil. Kč SMO 
zhotoven technický návrh 
s odhadem hrubých nákladů 6.1 

85. 
Zateplení objektu Sportovní haly 
Ostrava-Přívoz SAREZA 25 mil. Kč SMO, SFŽP 

probíhá zpracování DPS vč. 
projektu nového osvětlení, 
předpokládané rozpočtové 
náklady 6.1 

86. 

Revitalizace areálu bývalého koupaliště 
v Ostravě-Radvanicích – multifunkční 
hřiště MO Radvanice 54 mil. Kč 

MMR, SMO, 
vlastní zdroje 

zhotovena projektová 
dokumentace, podána žádost o 
dotaci na MMR, SMO 6.1.4 

87.  
Rekonstrukce dětského hřiště na ul. 
Stanislavského MO Ostrava-Svinov 500 tis. Kč 

SMO, vlastí 
zdroje bez připravenosti 6.1.4 
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pořadí 

Název projektu 
(strategické cíle pro oblast sportu pro 

všechny 5.3.1, Projekty B – 
realizované ostatními subjekty) 

Nositel projektu Finanční náklady 
(předpoklad bez 

DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad 
s měřitelnými 

ukazateli 

88. Jezdecký areál v Krásném Poli 
Ing. Blanka 
Korytářová 10 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, Ing. 
Blanka 
Korytářová 

projektová dokumentace ve 
zpracování, zajištění 
finančních prostředků 6.1 

89. 

Přestavba antukového povrchu na 
multifunkční venkovní hřiště 
s osvětlením TJ Ostrava 

1,6 mil. Kč 
7,46 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary, TJ 
Ostrava 

projektová dokumentace, 
investiční záměr, zajišťování 
finančních prostředků 
k realizaci, projekt vybrán 
k financování MŠMT, příprava 
výběrového řízení na 
zhotovitele 6.1.4 

90. 
Relaxační parková zóna s rekreačními 
sportovišti a rehabilitačními stroji TJ Ostrava 

805 tis. Kč 
900 tis. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, ÚMOb, 
vlastní zdroje, 
dary, TJ 
Ostrava 

investiční záměr, 
předprojektová dokumentace, 
zobrazení 3D, pozastaveno 
v souvislosti s vyřešením 
využití putting greenu 6.1 

91. 
Rekonstrukce kolbiště v jezdeckém 
klubu Baník Ostrava 

Jezdecký klub Baník 
Ostrava  7,3 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje 

vytvořen projekt, stavební 
povolení v procesu, 
zajišťování finančních 
prostředků 6.1 

92.  
Sportovní a volnočasové centrum 
Kunčičky TJ Kunčičky, z.s. 7,1 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje fáze zpracování projektu 6.1 
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pořadí 
Název projektu 

(strategické cíle pro oblast sportu 
pro všechny 5.3.2) 

Nositel projektu 

Finanční 
náklady 

(předpoklad bez 
DPH) 

Předpokládané 
možnosti 

finančních 
zdrojů 

Fáze připravenosti 
K datu zpracování AP 

Soulad 
s měřitelnými 

ukazateli 

93. Mistrovství ČR v In-line 
Český svaz 
kolečkového bruslení 400 tis. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary 

Realizace akce v r. 2017, 2018, 
2019 6.2.9 

94. 

Ostravský maraton (nyní pod názvem 
RunFest Ostrava)  
Ostrava!!! City marathon 

Ostravský Maraton 
z.s. 
Maraton klub Seitl 
Ostrava, z.s. 3,8 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary 

Realizace akce v r. 2017, 2018, 
2019 6.2.9 

95. Český běh žen SSK Vítkovice, z.s. 1,8 mil. Kč 

MŠMT, MSK, 
SMO, vlastní 
zdroje, dary 

Realizace akce v r. 2017, 2018, 
2019 6.2.9 

96. Winter Classic Ostrava 2019 
HC VÍTKOVICE 
RIDEERA a.s. 13,650 mil. Kč 

MSK, SMO, 
vstupné 

realizace v r. 2019 
NEREALIZOVÁNO 6.2.9 

Pozn.: údaje v tabulkách vyplývají z projektových fiší předložených realizátory  
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5.1 Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu  

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody) 

Název projektu č. 1 Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 2020 
Termín realizace: zatím nebylo rozhodnuto 

Finanční náklady 

* výstavba haly pro míčové sporty 512 mil. Kč bez DPH 
* výstavba haly pro hokej a curling 407 mil. Kč bez DPH 
* výstavba bruslařského areálu pro veřejnost 240 mil. Kč bez DPH 
* výstavba tréninkových fotbalových hřišť 85 mil. Kč bez DPH 
* cykloareál 70 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracována studie 
* řeší se majetkové věci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* řešení lokality (v současnosti užívané jako fotbalové hřiště sportovním  
   klubu TJ Lokomotiva Ostrava) 
* výstavba haly pro míčové sporty, haly pro hokej a carling, bruslařského  
   areálu pro veřejnost, tréninkových fotbalových hřišť, cykloareálu 
* prozatím nebylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější varianty 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 2 Rekonstrukce stadionu Bazaly 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 01/2018 – 09/2019 

Finanční náklady 219 206 000 Kč bez DPH  288 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava (Vítkovice aréna) 

Partner projektu MSK 

Fáze připravenosti 
projektu 

* posouzení technického stavu Bazal 
* investiční záměr 
* veřejná zakázka na realizátora rekonstrukce  
* probíhá realizace stavby, předpokládané dokončení 09/2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 
* rozsáhlá rekonstrukce tréninkového stadionu na Bazalech 
* v budoucnu určeno pro přípravu mladých talentů 
* podpora ze strany FAČR 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 
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Název projektu č. 3 Sportovní areál U Cementárny, II. etapa  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 05/2017 – 06/2018 

Finanční náklady 
101 mil. Kč bez DPH 
99,3 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava (formou dotace spol. SAREZA) 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* investiční záměr 
* projekt ve fázi soutěžení zhotovitele 
* předpokládané ukončení projektu k 13.7.2018 
* areál zprovozněn od 29.6.2018 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* projekt navazuje na I. Etapu  
* jedná se o unikátní sportovní areál, která je zaměřen hlavně na in-line  
   bruslení 
* v rámci II. Etapy budou prodlouženy in-line dráhy o 1 500m 
* obnovení tenisových kurtů, výstavba U rampy pro skateboardy, parkúrové  
   hřiště a budova s menším zázemím pro občerstvení, šatny pro případné  
   sportovní kluby či návštěvníky 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 4 Multifunkční sportovní hala v Ostravě 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 2016 – 2020 
Termín realizace:  2021 – 2023 

Finanční náklady 
410 mil. Kč bez DPH 
480 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s. 

Partner projektu SMO, MSK, ČSAD Ostrava a.s. 

Fáze připravenosti 
projektu 

* provedena studie  
* provádí se výběr lokality  
* dokončení posouzení vlivu na životní prostředí EIA, připraveno k podání na 
KÚMSK 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1 

Popis projektu 
* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy 
* lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.1 
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Název projektu č. 5 Rekonstrukce sportovního areálu 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 05/2016 – 11/2017 
Termín realizace: 06 – 09/2018 do 6 měsíců od zajištění financování 

Finanční náklady 
14,3 mil. Kč bez DPH 
 

Nositel projektu Městský obvod Polanka nad Odrou 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projekt je připraven k realizaci 
* zadání projektové dokumentace (úpravy projektu, aktualizace rozpočtu) 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního areálu,  
   především travnatého hřiště vč. zavlažovacího systému 
* vybudování dráhy pro hasičský sport 
* vybudování tréninkové hrací plochy s umělým povrchem 
* osvětlení, oplocení 
* nová plocha pro kolečkové sporty 
* areál bude sloužit především pro fotbalový klub SK Polanka nad Odrou 
* dále areál bude využívaný Házenkářským klubem SK Házená Polanka nad  
   Odrou 
* volejbalovým klubem VK Polanka nad Odrou multifunkční hřiště bude  
   mimo tréninkové hodiny klubů volně přístupné pro širokou veřejnost a  
   zároveň ho bude využívat pro své aktivity přilehlá ZŠ Heleny Salichové 
* zpracování aktualizace projektu zahrnuje především doplnění sportovního  
    umělého povrchu na stávající asfaltové ploše, kde vzniknou 2 hřiště (s  
    lajnováním pro házenou, nohejbal/volejbal, florbal a basketbal 
* dále bude provedena změna umělého trávníku na typ III. generace 
* současně bude aktualizován rozpočet na cenovou úroveň URS I/2019 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2, 6.1.4 

 

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty) 

Název projektu č. 6 Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2013 – 2016 
Termín realizace:  2013 -  zatím není znám 

Finanční náklady 
17 mil. Kč bez DPH 
31,6 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Unie Hlubina 

Partner projektu MŠMT, SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace III. Etapy 
* vystaveno stavební povolení 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 
* projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované  
   travnaté hřiště na kopanou – realizace dokončena 
* v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou  
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   hřiště na kopanou s umělým povrchem – realizace dokončena 
* vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena 
* podpora ze strany MŠMT, zahájeny přípravné práce na druhé etapě 
* r. 2018 – projekt je před dokončením 
* příprava třetí etapy (sportovní zázemí, tribuna) – zhotovena projektová  
   část a projekt se nachází ve fázi přípravy na stavební povolení 
* Hotová projektová dokumentace III. etapy. Vystaveno stavební povolení. 
Příprava výběrového řízení na zhotovitele se modernizace areálu, která se 
týká zázemí areálu. 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2, 6.1.4 

 

Název projektu č. 7 
Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. 
víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 2018 – 2019 
Termín realizace:  2018 – 2020 2019 – 2021 

Finanční náklady 13,9 mil. Kč bez DPH  16,5 mil. Kč 

Nositel projektu FC Heřmanice Slezská z.s. 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* provádí se příprava projektu 
* zpracování projektové dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou 
* tréninková plocha s přírodní trávou vč. zavlažování 
* tribuna pro diváky a zázemí pro sportovce 
* určeno jak pro fotbal mládežnických družstev a dospělých, tak pro volný  
   čas veřejnosti 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2 

 

Název projektu č. 8 Hřiště s umělým povrchem  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017, 2018, 2020 
Termín realizace: 2017 – 2019, 2018 – 2019, 2020-2021 

Finanční náklady 21,7 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu FC Odra Petřkovice z.s. 

Partner projektu SMO, ÚMOb Petřkovice 

Fáze připravenosti 
projektu * zpracován projektový záměr 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR 
* projekt bude zahájen výkupem pozemků, které jsou ve vlastnictví  
   soukromého subjektu 
* přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření  
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   zázemí pro celoroční činnost 
* v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny  
   své kategorie 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2 

 

Název projektu č. 9 Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 05/2017 -12/ 2018 
Termín realizace: 05/2019 – 8/2021 

Finanční náklady 526 414 768 Kč bez DPH 

Nositel projektu Ostravská univerzita 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* 02/2018 žádost DUR 
* 05/2018 žádost o stavební povolení 
* Získané stavební povolení a finanční prostředky na realizaci projektu. 
5/2019 soutěž na generálního dodavatele stavby 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* výstupem projektu je moderní multifunkční areál univerzitního zázemí  
   sportu a  
   behaviorálního zdraví 
* vnější zázemí využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti 
* areál bude sloužit k zajištění chybějících výukových a výzkumných prostor  
   Ostravské univerzity v přímé vazbě na nově akreditované studijní  
   programy a  
   požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu 
* v areálu se budou moci realizovat tyto kompletní aktivity: realizace nově  
   akreditovaných bakalářských studijních programů 
* projekt umožní spolupráci mezi sportovními kluby, městem Ostravou a  
   Ostravskou univerzitou 
* Vytvoří se podmínky pro vzdělávání trenérů a tělovýchovně orientovaných  
   pracovníků v Ostravě a MSK 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1 

 

Název projektu č. 10 
Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu 
sportoviště u ZŠ Kosmonautů 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace:  2018 – 2020 

Finanční náklady 
3 mil. Kč bez DPH 
3,8 mil. Kč v důsledku stoupajících cen stavebních prací 

Nositel projektu FC Ostrava Jih, zapsaný spolek 

Partner projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Fáze připravenosti 
projektu 

* kompletní projektová dokumentace 
* souhlas obce s provedením stavby 
* kladné stanovisko odboru ÚHA města Ostravy 
* územní rozhodnutí 
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* souhlas s kácením dřevin 
* opatřena veškerá povolení vč. stavebního  
* zaslány žádosti o možnost kofinancování  
* v současné době proinvestováno 1,9 mil Kč na přípravu plochy, kácení 

stromů, náhradní výsadbu, odvodnění a nivelaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 
* výstavba další tréninkové hrací plochy s využitím v dopoledních hodinách  
   žáky přilehlých ZŠ 
* hrací plocha s umělým povrchem určená pro fotbal 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2 

 

Název projektu č. 11 
Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých 
venkovních prostor 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 06/2017 
Termín realizace:  06/2017 -06/2025 

Finanční náklady nový rozpočet: 11,350 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu BK NH Ostrava z.s. 

Partner projektu 
ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, Fresh, NIKEY s.r.o., 
Testcar s.r.o. 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zahájeny úpravy přilehlých prostor (ploch) 
* stavební dokumentace ve zpracování 
* zajišťování financování  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované  
   travnaté hřiště na kopanou 
* v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou  
    hřiště na kopanou s umělým povrchem 
* vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena 
* na venkovních plochách vybudování sportovního zařízení nejen pro členy   
   oddílu, ale také pro ZŠ, které již prostory sportovní haly využívají a pro  
   veřejnost 
* v přilehlém venkovním prostoru je naplánováno vybudovat sportovní areál  
   pro provozování venkovních aktivit: v zelené části vybudovat tréninkové  
   hřiště s lanovými překážkami, přírodními posilovacími pomůckami,  
   vybudovat altán – relaxační zónu pro setkávání se s rodiči a sportovními  
   přáteli 
* prostor venkovního parkoviště – betonová plocha – vše zrekonstruovat a  
   na nebetonové ploše vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit  
   k pořádání turnajů jak pro členy, tak pro širokou veřejnost 
* v období, kdy se nebude hrát, bude plocha sloužit jako parkoviště 
* celý areál bude oplocen 
* vnitřní prostor: zrekonstruovat sociální zázemí, topení, oprava osvětlení,  
   revitalizace a rekonstrukce vnitřních prostor, tribuny, vybudovat ubytovací  
   prostory, fitness centrum 
* plány rekonstrukce: osvětlení, topení, tribuny, sociální zázemí, šatny, okna,  
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   zateplení, venkovní úpravy: oplocení, oprava parkoviště, opravy okolních  
   prostor 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 12 Tréninkový areál VISTA 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 06/2017 
Termín realizace:  2018 – 2019 

Finanční náklady 
60 – 100 mil. Kč bez DPH 
120 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Dynamo Kroměříž z.s. 

Partner projektu  Ostravská Sportovní z.s. 

Fáze připravenosti 
projektu 

* studie 
* projektová dokumentace  
* stavební realizace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* jedná se o vybudování 2 fotbalových hřišť s rozměry FAČR s umělým  
   trávníkem 
* 1 x fotbalové hřiště s rozměry FAČR s přírodním trávníkem  
* 1x tréninková loučka s přírodní trávou, zázemí bude splňovat požadavky  
   SCM a SpSM 
* v areálu se bude nacházet internát a zázemí pro 4 třídy střední školy a  
   jídelna 
* areál mimo Akademii FC Baník Ostrava bude využívat FC Vítkovice 1919, FC  
   Ostrava Jih a TJ SOKOL Hrabůvka 
* hřiště, fitness a rehabilitační část bude zpřístupněna i pro veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2 

 

Název projektu č. 13 Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace:  2017 

Finanční náklady 25 mil. Kč bez DPH, 35 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Dynamo Kroměříž z.s., Ostravská sportovní z.s. 

Partner projektu Akademie FC Baník Ostrava 

Fáze připravenosti 
projektu 

* kompletní projektová dokumentace  
* v provozu 
* v areálu chybí dodělat pouze parkovací plochy 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* vybudování fotbalového hřiště bez rozměrů FAČR s umělým trávníkem 
* 1x fotbalové hřiště bez rozměrů FAČR s přírodním trávníkem 
* areál bude určen pro přilehlou ZŠ, Akademii FC Baník Ostrava a pro  
   veřejnost 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.2 

 

Název projektu č. 14 
Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC ODRA 
Petřkovice z.s. 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 – 2019 
Termín realizace: 2019 – 2020 

Finanční náklady 
19,4 mil. Kč bez DPH 
20,4 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu FC ODRA Petřkovice z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO, MSK, Úmob Petřkovice 

Fáze připravenosti 
projektu 

* studie pro investiční záměr 
* projektová dokumentace v přípravě 
* 9-10/2019 žádost MŠMT o finanční prostředky 
* výběrové řízení na zpracovatele PD 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.1.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* záměrem je vybudovat kvalitní fotbalové zázemí pro fotbalový klub  
   odpovídající nárokům samotného provozu objektu a celého klubu 
* rekonstrukce objektu, který vykazuje špatný technický stav a zároveň  
   nevyhovuje provozním a uživatelským požadavkům klubu 
* jedná se o jednopodlažní budovu ze 70. Let 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1 

 

Nové projekty (AP 2019) 

Název projektu č. 15 Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2020 
Termín realizace: 2021 – 2022 

Finanční náklady 6 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu FC ODRA Petřkovice z.s. 

Partner projektu SMO, ÚMOb Petřkovice 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracován návrh osvětlení, položkový rozpočet 
* ověřena kapacita výkonu u dodavatele elektrické energie 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.1.1 

Popis projektu 
* vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy v areálu FC ODRA 
Petřkovice 
* bude sloužit pro místní fotbalový klub 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1 
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5.1.2 Projekty v neinvestiční oblasti 

Název projektu č. 16 Sportovec roku 

Časový harmonogram 
projektu Termín realizace: každoročně 

Finanční náklady 300 tis. Kč s DPH 

Nositel projektu SMO 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu * anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 

* každoroční udílení cen sportovce roku 
* nově přibyla kategorie Společensky odpovědná firma v oblasti sportu 
* nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a  
   rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit,  
   doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma  
   podporuje jako sponzor 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.2.3 

 

Název projektu č. 17 Zlatá tretra IAAF Ostrava World Challenge 

Časový harmonogram 
projektu 

 
Termín realizace: každoročně 

Finanční náklady 37 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Sdružení sportovních klubů Vítkovice,  z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO, MSK, partneři 

Fáze připravenosti 
projektu 

* akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019 
 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu * jedná se o nejstarší atletický mítink v Evropě 
* plně obsazený největšími atletickými hvězdami ČR i světa 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.2.4 

 

Název projektu č. 18 Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru 

Časový harmonogram 
projektu 

 
Termín realizace: každoročně 

Finanční náklady 11,6 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu Česká sportovní a.s. 

Partner projektu SMO, MSK, sponzoři 

Fáze připravenosti 
projektu 

* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019  
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Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 

* nejprestižnější ženská týmová soutěž  
* zúčastňují se nejlepší světové hráčky 
* české tenisové reprezentantky dosahují v posledních letech mimořádných  
   výsledků 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.2.4 

 

Název projektu č. 19 Utkání Světové skupiny Davisova poháru 

Časový harmonogram 
projektu 

 
Termín realizace: každoročně 

Finanční náklady 12 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu Česká sportovní a.s. 

Partner projektu SMO, MSK, sponzoři 

Fáze připravenosti 
projektu 

* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019 
 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 
* nejstarší a nejprestižnější tenisová kolektivní soutěž světa 
* každoroční souboj o legendární salátovou mísu je považován za neoficiální  
   mistrovství světa 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.2.4 

 

Název projektu č. 20 Mistrovství Evropy v softballu žen 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 16,5 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SKSB Ostrava, z.s. 

Partner projektu SMO, MSK, SKSB Ostrava 

Fáze připravenosti 
projektu 

* oznámení o přidělení pořadatelství ME  
* přiděleny finanční prostředky 
* probíhají organizační výbory  
* proběhly investiční úpravy hřiště (divácká tribuna, osvětlení, výsledková 
tabule) 
* sportovní akce se uskutečnila 07/2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 

* Mistrovství Evropy v softballu žen, v koordinaci Klasik FM, Gepard Žory a  
   Sielesian Rybnik 
* hra na 5 softballových hřištích 
* akce se odehrává ve dvouletém cyklu 
* účast obvykle 20 zemí 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.2.4 

Název projektu č. 21 Světová série FIVB v plážovém volejbale  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 – 2019 
Termín realizace: 29.5. – 2.6.2019 

Finanční náklady 27 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Raul s.r.o. 

Partner projektu MŠMT, CVS, SMO, MSK 

Fáze připravenosti 
projektu * akce se uskutečnila v r. 2018, 2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 
* kvalifikační série pro olympijské hry v roce 2020 v Tokiu 
* 32 ženských a 32 mužských dvojic z celého světa 
* 4 beach volejbalové kurty v netypické oblasti areálu Dolních Vítkovic 
* TV přenosy do celého světa 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.2.5 

 

Název projektu č. 22 Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji mužů do 20 let 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2019 
Termín realizace: 26.12.2019 – 5.1.2020 

Finanční náklady 60,3 mil. Kč 

Nositel projektu Český svaz ledního hokeje z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace 

Fáze připravenosti 
projektu x 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu * nejvýznamnější světová hokejová akce zaměřená na juniory 
* akce se uskuteční v Ostravar aréně a zároveň ve Werk Aréně v Třinci, kde  
   se odehraje jedna ze základních skupin  

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.2.5 

 

Název projektu č. 23 Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace: 7.7 – 16.7.2019 

Finanční náklady 14 mil. Kč  

Nositel projektu Česká asociace stolního tenisu 

Partner projektu SMO, MSK, Česká asociace stolního tenisu 
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Fáze připravenosti 
projektu * sportovní akce proběhla 07/2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu * první turnaj se odehrál v roce 1958 
* akce se uskuteční na RT Torax Aréně 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.2.4 

 

Název projektu č. 24 Ostrava 2019 World Para Ice Hockey Chmpionships 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 – 2019 
Termín realizace: 18.5. – 25.5.2019 

Finanční náklady 18,6 mil. Kč 

Nositel projektu Para hockey Ostrava z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO, MSK, IPC 

Fáze připravenosti 
projektu Projekt se uskutečnil termínu roku 2019  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.1.2 

Popis projektu 
* MS již před 10 lety  
* důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho 
úrovně v povědomí lidí 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.2.5 

 

5.2 Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody) 

Název projektu č. 25 Rekonstrukce areálu střelnice na ul. Plzeňská 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 – 05/2018 2019 – 2020 
Termín realizace: 06/2018 – 06/2019 není známo 

Finanční náklady 66 mil. Kč bez DPH není známo 

Nositel projektu Statutární město Ostrava 

Partner projektu SSK PČR, PČR 

Fáze připravenosti 
projektu 

* probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků  
   do vlastnictví SMO a PČR 
* studie 
* původní studie projektu – nevyhovující 
* projekt pozastaven, kvůli negativnímu stanovisku OŽP a ÚHA 
* řeší se nové možnosti návrhu přilehlé křižovatky 
* dohoda o zrušení původního memoranda  
* nová studie rekonstrukce v řešení  

Soulad se Strategickým Ano – 5.2.1 
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plánem 

Popis projektu 

* vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí  
* umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže 
* areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a  
   orientace 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 26 Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 – 12/2017 
Termín realizace: 02/2018 – 12/2018 

Finanční náklady 21 972 500 Kč bez DPH  40 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zadáno zhotovení projektové dokumentace 
* prodloužení stavebního řízení do 06/2018 
* soutěž na realizaci 10/2018 
* jaro r. 2019 předpokládané zahájení realizace  
* realizaci akce připravuje SMO (odbor investiční) 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA 
* první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na americký fotbal vč. osvětlení,  
   rekonstrukci tribuny 
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 27 Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 – 12/2017 05/2019 
Termín realizace: 10/2018 – 12/2019 v případě zajišťování financování 
10/2019 – 12/2020 

Finanční náklady 
81 696 920 Kč bez DPH 
154 347 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Statutární město Ostrava, SAREZA s.r.o. 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* investiční záměr 
* nyní ve fázi dokončení projektu pro územní rozhodnutí (DÚR) – 
předpoklad dokončení 5/2019 
* dořešení majetkových vztahů  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA  
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností 
* druhá etapa zahrnuje: rekonstrukci hlavní tribuny, všech hřišť (dětského,  
   fotbalového, hřiště pro výuku TV u žáků ZŠ a SŠ), mimo hřiště pro americký  
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   fotbal (I. Etapa), oplocení, demolice nevyhovujících objektů 
* z areálu bude vytvořen soubor sportovišť jak pro volný čas, tak pro  
   profesionální sportovní kluby a výuky žáků na ZŠ a SŠ 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO -  6.1 

 

Název projektu č. 28 Tréninkové hřiště v Krásném Poli 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 04/2017 – 12/2017 
Termín realizace: 05/2019 – 08/2019 

Finanční náklady 932 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Krásné Pole  

Partner projektu Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole 

Fáze připravenosti 
projektu *zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* výstavba tréninkového hřiště vedle stávajícího travnatého fotbalového  
   hřiště 
* využití prostranství v těsné blízkosti budoucí sportovní haly a stávajícího  
   hřiště a základní školy 
* využití vzniklého sportovně volnočasového areálu pro široké okolí 
* rozměry hřiště: 50x25m 
 

 

* druhy provozovaných sportů: malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal  
   a jiné 
* sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 29 Sportovní hala v Krásném Poli 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 04/2017 – 05/2018 
Termín realizace: 03/2019 – 11/2019 

Finanční náklady 36,6 mil Kč bez DPH 53,7 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Krásné Pole  

Partner projektu  Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace ve zpracování  
* probíhá výkup pozemků vč. zápisu do katastru 
* zpracována projektová dokumentace 
* probíhá sloučené a stavební řízení, tak aby v 08/2018 mohla být podána   
   žádost o dotaci na MŠMT 
* projektu byla přidělena dotace z MŠMT 
* připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby 
* předpokládané zahájení stavby 09/2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu * výstavba sportovní haly  
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* součástí stavby bude patrové zázemí, 2 šatny, 2 umyvárny, sklad a  
   administrativní místnost, společenská místnost 
* vybudování parkoviště s cca 20 místy 
* k vytápění budou použity kondenzační kotle vytápějící blízkou školu 
* rozměry haly: 40x20m tribuna pro cca 80 osob 
* sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost 
* vybudování vedlejšího menšího prostoru o rozměrech 12x14m – využití  
   pro prostorově nenáročné sporty (stolní tenis) 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3 

 

Název projektu č. 30 Sportovní hala Nová Bělá 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 – 12/2018 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 
40 mil. Kč bez DPH 
48 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Úřad městského obvodu Nová Bělá 

Partner projektu Statutární město Ostrava 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracována architektonická a technická studie 
* dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu * vytvoří se univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18m, malé hlediště, skladové  
   prostory, klubovna a sociální zařízení 
* hřiště v hale bude určeno pro házenou, futsal, florbal, badminton 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3 

 

Název projektu č. 31 Multifunkční sportovní hřiště Ostrava – Kunčičky 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017, 2019 
Termín realizace: 2018, 2020 

Finanční náklady 6,150 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Slezská Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zadání zpracování studie 
* zhotovená studie  
* následné stupně projektové dokumentace se zatím neplánují 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (tenis,  
   malá kopaná, volejbal, nohejbal) 
* určitě no sportovní vyžití dětí, žáků, ale i pro širokou veřejnost 
* ve střední části plochy je navrženo ohrazené multifunkční hřiště o  
   rozměrech 31x18m s integrovanými brankami a koši na košíkovou  
* ve středu hřiště jsou ve vnějším prostoru navrženy jednoduché tribuny  
   (střídačky) 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 32 Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 4,7 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Slezská Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracována projektová dokumentace 
* projekt je ve fázi fyzické realizace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* upravení multifunkčního hřiště, běžeckého oválu, doskočiště 
* využití pro výuku žáků přilehlé školy 
* po výuce areál zpřístupnění veřejnosti 
* provoz hřiště bude zajištěn správcem zařízení 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 33 Sportovně-relaxační areál Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2018 – 2022 

Finanční náklady 13 mil. Kč bez DPH 60 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Svinov, SMO 

Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracovaná studie 
* probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD 
    

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální  
   sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých 
* doplněn o herní prvky pro předškolní děti a odpočinkový prostor  
* vytvoří se: atletický ovál o délce 200 – 250m, šířce 2 – 3 dráhy s více 
drahou  
   rovinkou pro sprity a stanoviště pro skok daleký 
* multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry 
* workoutové hřiště 
* asfaltové chodníky pro in-line bruslení, pro cyklistiku 
* pumptrack/bikepark s možností pro skateboard, in-line brusle, BMX, MTB 
* street ball hřiště s multifunkční stěnou 
* pilinová dráha pro vytrvalostní běhy (1,2/700m) 
* herní prvky pro předškoláky 
* veřejné osvětlení, chodníky, veřejná zeleň, zázemí 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

 

Název projektu č. 34 Multifunkční hala Svinov 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 
23 mil. Kč bez DPH 
50 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Svinov 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace 
* ve výstavbě 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu * víceúčelová sportovní hala sloužící k celoročnímu využití pro širokou škálu 
sportovních aktivit pro veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3 

 

Název projektu č. 35 In-line okruh za Lunou 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 05/2017 
Termín realizace: 2018 2019 

Finanční náklady 2,4 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* dokumentace pro provedení stavby 
* zpracována projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna 
* okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích,  
   skateboardech, koloběžkách apod. 
* délka okruhu: 420m, šířka 2,5m 
* jedná se o dílčí projekt komplexní revitalizace lokality za kinem 
* dále je zde naplánována revitalizace zeleně a vybudování infrastruktury  
   pro setkávání lidí a využití volného času 
* kromě in-line dráhy budou v lokalitě umístěny stoly na stolní tenis, pítko,  
   lavičky a další mobiliář 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 36 Víceúčelový sportovní areál Hasičské cvičiště 
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Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2018 – 2019 2019 – 2020 

Finanční náklady 40 mil. Kč bez DPH, 30 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Nová Ves 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* studie 
* příprava projektové dokumentace pro stavební povolení  
* projekt pro stavební povolení 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.1.1 

Popis projektu 

* víceúčelový sportovní areál by měl být zaměřen na disciplíny hasičského  
   sportu 
* dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na  
   disciplíny CTIF, víceúčelová travnatá plocha (fotbal, požární útok),  
   víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna, prvky pro plnění disciplín branné  
   všestrannosti 
* záměrem je zlepšení fyzické kondice mládeže, podpora a rozvoj úspěšného  
   požárního sportu, intenzivní sportovní propojení s místním Sokolem 
* areál sloužící k nácviku disciplín požárního sportu a nácviku vrhačských  
   disciplín atletiky – koule, disk, oštěp, kladivo 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2 

 

Název projektu č. 37 Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 2018 – 2019 

Finanční náklady 6,2 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Vítkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová studie 
* zahájeno stavební řízení povolení stavby 
* probíhá realizace stavby 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu 

* sportovní hřiště, jehož součástí bude hřiště pro míčové sporty a fotbalové  
   hřiště pro malou kopanou 
* sportovní hřiště pro malou kopanou 
* víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, streetbal 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 38 Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J. Valčíka) 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 – 04/2017 2017 – 2018 
Termín realizace:  2018 – 2019 09/2019 - 08/2020 

Finanční náklady 18,75 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Pustkovec 

Partner projektu TJ Sokol Pustkovec 
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Fáze připravenosti 
projektu 

* basic dokumentace rekonstrukce haly 
* převod haly z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava (svěřeno do  
   správy Puskovce) 
* zahájen výběr zhotovitele projektové dokumentace 
* dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby 
* v řešení návrh na demolici stávajícího objektu a výstavba nové sportovní 
haly 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení,  
   osvětlení, přilehlé šatny) 
* slouží pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ Sokol Pustkovec 
* zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní  
   spolky a neregistrované sportovní oddíly 
* vlastní rekonstrukce by měla zahrnovat i přípravu na možné další stavební 
úpravy, které by se prováděly v letech 2019 – 2020 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1 

 

Název projektu č. 39 Tréninkový areál ZŠ Dvorského 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace:  2019 

Finanční náklady 12 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu Dynamo Kroměříž z.s. 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zadáno zpracování studie 
* vysoutěžená projektová dokumentace 
* dokumentace pro provedení stavby 
* zpracována projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* rozšíření výuky TV v rámci studia ZŠ a SŠ 
* mimo školní výuku bude areál využíván fotbalovou akademií 
* provozované sporty: atletika, basketbal, fotbal 
* vybudován tartanový ovál 300m, fotbalové hřiště menších rozměrů, menší  
   hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness 
* areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost 
 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli 

 
ANO -  6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 

 

Název projektu č. 40 Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017, 2018, 2019 
Termín realizace:  2017 – 2019 2020 – 2021 

Finanční náklady 65 mil. Kč bez DPH, 79,5 mil. Kč bez DPH 96,5 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti * projektový záměr 
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projektu * příprava projektové dokumentace  
* žádost o financování  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu 
 

* modernizace areálu u přilehlé ZŠ 
* navrženo vybudování nové sportovní haly pro míčové sporty v místě  
   současného travnatého hřiště 
* navrhované parametry hracích ploch odpovídají rozměrům  
   basketbalového hřiště 
* bezbariérově přístupné 
* počítá se s kapacitou 220 diváků 
* vytvoření zázemí pro sportovce i diváky a nová parkovací místa 
* součástí návrhu sportovní haly bude také návrh rekonstrukce sportoviště,  
   u kterého bude hala umístěna 
* v roce  2020-2021 realizace venkovních sportovišť 
* realizace haly byla odložena 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3 

 

Název projektu č. 41 Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016, 2017, 2018 
Termín realizace: 2018, 2019 

Finanční náklady 2,2 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 
 * projekt je připraven k realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce a úpravy zpevněných plocha a oplocení 
* výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne upravená plocha pro  
   míčové hry, doskočiště s rozběhovou dráhou a nové herní a sportovní  
   prvky pro žáky 
* v odpoledních hodinách využívání žáky v rámci volnočasových aktivit 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 42 Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní – DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 2017 – 2018 

Finanční náklady 6,2 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projekt je připraven k realizaci 
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Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 
 

* rekonstrukce areálu u ZŠ, které se nachází v nevyhovujícím stavu 
* rekonstrukcí dojde k rozšíření nabídky jednotlivých sportovišť a jejich  
   zkvalitnění 
* sportoviště budou moci využívat jak žáci školy, tak i široká veřejnost 
* rekonstrukcí vznikne zvětšený běžecký ovál, víceúčelové hřiště (hokejbal, 
basketbal, házená), opravený skok do dálky a opravené komunikační plochy 
* DÍLO DOKONČENO 5/2018 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 43 

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova – 
DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 11,6 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projekt je připraven k realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu 
 

* rekonstrukce nevyhovujícího stavu sportoviště u ZŠ a MŠ 
* dojde tak i rozšíření jednotlivých sportovišť a k jejich zkvalitnění 
* sportoviště tak bude moci sloužit k pořádání turnajů, zejména v běžeckých  
   disciplínách 
* rekonstrukcí vznikne běžecký ovál se třemi běžeckými dráhami, fotbalové  
   hřiště, víceúčelové hřiště, skok do dálky, beach volejbal, komunikační  
   plochy, oplocení a parkoviště 
* DÍLO DOKONČENO 11/2018 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 44 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016 – 2017 
Termín realizace: 2018 – 2019 2020 – 2021 

Finanční náklady 3,8 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* probíhá zpracování projektové dokumentace 
* podána žádost o dotaci 
* zpracována projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu * projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a  
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   obnovu hřiště při ZŠ 
* škola je již druhým rokem zapojena do projektu ,,Otevřená hřiště MoaP“  
   a nesplňuje nároky na prostředí, ve kterém by žáci školy i veřejnost mohli  
   trávit volný čas 
* projektová dokumentace i rozpočet jsou členěny do třech etap, kdy  
   každou z nich lze realizovat zvlášť 
* výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne plocha pro pétanque,  
   multifunkční hřiště, rekonstruovaná běžecká dráha a doskočiště, nové  
   herní prvky 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 45 Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 2019 
Termín realizace: 2020 – 2025 

Finanční náklady 45 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Slezská Ostrava 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* 12/2017 – započato zpracování projektové dokumentace na bourací práce 
* 2018 – zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
* 2018 – projektová dokumentace pro stavební povolení 
* 2018 – projektová dokumentace pro provádění stavby 
* zpracována DSP, v současnosti běží stavební řízení 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* demolice stávající nevyhovující sportovní tělocvičny a výstavba nové  
   sportovní haly – vydané Rozhodnutí č. 198/R/2018 odstranění části stavby, 
vydané Územní rozhodnutí č. 148/2018 
* cílem je vybudovat zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1.3 

 

Název projektu č. 46 Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 
Termín realizace: 2018 – 2019 

Finanční náklady 2 791 505 Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Slezská Ostrava 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 
* úprava multifunkčního hřiště 
* využití pro výuku žáku ZŠ a poté areál přístupny veřejnosti 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1.4 
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Název projektu č. 47 Sportovní hala Třebovice 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 05/2018 – 03/2019 
Termín realizace: 03/2019 – 12/2020 

Finanční náklady 
50 mil. Kč bez DPH 
70 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Třebovice 

Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* investiční studie vč. geologického průzkumu 
* dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019 
* příprava projektové dokumentace 10/2019 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* výstavba víceúčelové sportovní haly pro všechny druhy halových sportů 
* tréninkové možnosti pro fotbalový klub SK Slavie Třebovice, Sbor  
   dobrovolných hasičů, TJ Sokol Třebovice, TJ Orel Třebovice, sportovní  
   tance a další sportovní oddíly a jednotlivce z Třebovic a okolí 
* větší zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit 
* hrací plocha vhodná pro všechny druhy halových sportů 
* nosným sportem by se měla stát odbíjená – středisko mládeže 
* výška stropu cca 11 m – je vhodné pro soutěže druholigových utkání 
* plánovaná tribuna pro 132 diváků  
* připravenost do budoucna k dobudování ochozného balkónu v 1. Patře 
* možnost využití pro veřejnost i pro ostatní kluby a spolky např. TJ Sokol,  
   Orel, oddíl sportovních tanců Lucius 
* možnost využití i pro kulturní účely 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1.3 

 

Název projektu č. 48 
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ Ostrava-
Michálkovice 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 2,9 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Michálkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * příprava projektového záměru 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce školní tělocvičny 
* rekonstrukce venkovního hřiště 
* vybudování oplocení, odstranění vlhkosti a vybudování venkovní posilovny  
* tělocvična a hřiště budou sloužit jak studentům, tak veřejnosti 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1.4 

 

 

Nové projekty (AP 2019) 

Název projektu č. 49 

Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ 
Hošťálkovice 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 10/2018 
Termín realizace: 05/2019 

Finanční náklady 866 187 Kč vč. DPH 

Nositel projektu Městský obvod Hošťálkovice  

Partner projektu Atletický klub Hošťálkovice z.s. 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotovená projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* výstavba atletického sektoru skoku o tyči ve stávajícím zrekonstruovaném 
venkovním prostoru areálu u ŽS na ul. Výhledy 210  
* atletické hřiště pro skok vysoký na tréninky a závody pro místní Aletický  
   klub Hošťálkovice z.s. 
* využití také pro ZŠ 
* v rámci města Ostrava je nedostatek těch tyčkařských sektorů, proto byl  
   projekt konzultován ve spolupráci s oddílem SSK Vítkovice a nabídnut pro  
   jejich využití či využití sportovního gymnázia Ostrava 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano – 6.1 

 

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty) 

Název projektu č. 50 Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018/2019 
Termín realizace: 2019 – 2020 

Finanční náklady 19,9 mil. Kč bez DPH, 21 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Sokol Koblov z.s. 

Partner projektu FC Odra Petřkovice 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zadání ke zpracování studie 
* zpracovaná projektová dokumentace 
* projekt byl příslušnou komisí MŠMT navržena k spolufinancování 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.1.1 

Popis projektu 
* v rámci rekonstrukce se provede: terénní úpravy fotbalového hřiště, vč.  
   odvodnění, instalace zavlažování, zřízení studničního vrtu, instalace  
   střídačky pro hráče a tribuny pro cca 100 diváků, šatny, sociální zařízení,  
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   kuchyň, klubovna a technická místnost 
* celý objekt bude oplocen včetně instalace zabrankových zábran 
* díky projektu se rozšíří činnost TJ Sokol Koblov a zahájí se spolupráce s FC  
   Odra Petřkovice 
* FC Petřkovice by tímto projektem mohly rozšířit kádr o 2 týmy dětí a tím  
   by mohli postoupit do nejvyšší žákovské ligy 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 51 Tréninková hala TJ Sokol Poruba 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace:  2019 

Finanční náklady 40 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělocvičná jednota Sokol Poruba 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektu – studie stavby 
* hotová studie stavby 
* zpracována projektová dokumentace 
* zajištění zdrojů financování 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu 

* výstavba nové tréninkové haly zajistí odpovídajícím způsobem kvalitní  
   tréninkové jednotky a to nejen pro oddíly TJ Sokol Poruby,  
   ale i pro přilehlé ZŠ a MŠ a veřejnost 
* plánované sporty v hale: házená, volejbal, futsal, florbal, badminton 
 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli 

 
ANO – 6.1.3 

 

Název projektu č. 52 Výstavba víceúčelové sportovní haly 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 
Termín realizace:  2018 – 2020 

Finanční náklady 27 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Sokol Hrabůvka, z.s. 

Partner projektu Statutární město Ostrava 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektového řešení 
* žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1 

Popis projektu 

* záměr počítá s využitím stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična,  
   šatna a sociální zařízení 
* v záměru se počítá se změnou dispozičního řešení budovy, tak aby byly  
   zajištěny podmínky pro konání svazových soutěží u sportů, pro které bude  
   hala sloužit 
* komplex bude určen primárně pro svazové soutěže sportovních oddílů TJ  
   SOKOL Hrabůvka, z.s. 
* stolní tenis, házená, tenis, futsal a rekreační sportu 



Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025 

45 

                                                                                                                           

* areál bude sloužit i pro další oddíly a veřejnost mimo tréninkové časy TJ  
   SOKOL Hrabůvka, z.s. 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.3 

 

 

Název projektu č. 53 
Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a 
prostor kolem sokolovny 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2016-2024 
Termín realizace:  2020 – 2025 

Finanční náklady 1,3 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zadána příprava studie 
* shromažďování finančních prostředků 
* svépomocí provedeny částečné terénní úpravy v okolí hřiště 
* 2018 – dokončeny úpravy venkovního prostoru 
* pro rekonstrukci sokolovny – zadání provedení studie a další projektové  
   dokumentace  
*provedeny úpravy objektů na základě poskytnutých dotací města Ostravy a  
  MŠMT   

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* zvětšení tenisového hřiště o standartních rozměrech 
* oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře 
* kromě míčových her, je možné hřiště využívat pro závody v orientačním  
   běhu, pravidelná cvičení dětí i různé společenské kulturní akce 
* v tělocvičně probíhají celoročně sportovní aktivity vč. víkendů, kde se  
   odehrávají turnaje, soutěže a společenské akce 
* rekonstrukce zahrnuje vnitřní i venkovní prostory sokolovny (sociální  
   zázemí, omítky, střecha, šatny, vytápění, vodovodní a elektro rozvody,  
   kanalizaci) 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO – 6.1.4 

 

Název projektu č. 54 Multifunkční hala  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018 2019 – 2021 
Termín realizace:  2018 – 2020 2021 – 2022 

Finanční náklady 82,7 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Sokol Hrabová, z.s. 

Partner projektu Městský obvod Hrabová 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava vizualizace 
* vyjasňování prostoru a pozemku na realizaci projektu 
* příprava sousedních pozemků v majetku města na přičlenění ke  
   sportovnímu areálu 
* příprava podkladů pro zadání projektové dokumentace 
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Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano – 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí 
* vybudování nových kabin a sociálního zařízení 
* zajištění podmínek pro fotbal na krajské úrovni 
* výchova fotbalové mládeže cca 100 osob 
* další využití areálu pro rekreační tenis, volejbal, nohejbal, a další sporty 
* mimo sport využívat objekt pro kulturní akce 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO -  6.1.3 

 

Název projektu č. 55 

Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly - 
NEREALIZOVÁNO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace:  2017 – 2018 

Finanční náklady 2,1 mil. Kč bez DPH 214 000 Kč bez DPH  

Nositel projektu Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z. s.  

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* provedena studie  
* provádí se výběr lokality 
* zpracován projekt  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly 
* jedná se o kapacitu šaten se samostatnými skříňkami pro bezpečné uložení  
   luků a lukostřeleckého materiálu 
* rekonstrukce prosklené chodby 
* cílem je zabezpečit kapacitu zázemí pro celoroční aktivní činnost  
* zajišťování finančních prostředků 
* z důvodu nezajištění finančních prostředků se projekt nebude realizovat  

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1 

 

Název projektu č. 56 Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017  
Termín realizace: 2018 - 2023 

Finanční náklady 50 mil. Kč 

Nositel projektu Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA,  z.s. 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace ve zpracování 
* podána žádost o dotaci na MŠMT 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.2.1 

Popis projektu 
* výstavba víceúčelové haly sloužící pro míčové a bojové sporty a výstavba  
   zázemí pro fotbalový klub SLOVAN OSTRAVA 
* hala o rozměrech 40x2m pro míčové sporty + menší hala pro bojové sporty  
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   23x13m 
* určeno pro cca 200 diváků 
* hala s certifikovanými soutěžními rozměry - volejbal, florbal, basketbal 
* fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků 
* hřiště bude určeno k využití pro přilehlou školu a po skončení výuky pro  
   veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.2, 6.1.3 

 

Název projektu č. 57 Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace: 2018 - 2019 

Finanční náklady 382 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projektová studie ve zpracování 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny 
* tělocvična slouží k provozování úpolových sportů (volný styl, zápas řecko- 
   římský, aikido, samba, krav maga) 
* součástí je kvalitně vybavená posilovna, který slouží k zápasům boxu a  
   silového trojboje a je k dispozici i široké veřejnosti 
* v rámci rehabilitace je možnost využití sauny 
* kapacita tělocvičny je cca 50 sportovců a cca 50 diváků 
* v r. 2018 došlo k zahájení oprav fasád a k malým úpravám zápasnického  
   střediska 
* v r. 2019 došlo k opravě fasády třetí strany a plánuje se dokončení v tomto  
   roce 
* v závislosti na finančních prostředích je v plánu kromě drobných oprav je  
   ještě v plánu oprava rozvodů vody, oprava tepelné soustavy a zajištění  
   rekuperace 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.3  

 

Název projektu č. 58 
Obnova umělého povrchu venkovního hřiště ve 
sportovním areálu TJ Sokol Svinov 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 04/ - 06/2018 01/2019 – 06/2020 
Termín realizace: 07 - 08/2018 07 – 08/2020 

Finanční náklady 
1,9 mil. Kč bez DPH 
2,3 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělocvičná jednota Sokol Svinov 

Partner projektu Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracován projektový záměr 
* rozpočet 
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* zpracována technická zpráva, předpokládaný rozpočet, zajištění finančních  
   prostředků na realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1, 5.3.1 

Popis projektu 

* výměna umělého povrchu hřiště 
* hřiště je využíváno oddílem Národní házené pro tréninkovou činnost a  
   soutěžní zápasy 
* výstupem bude nový umělý povrch pro národní házenou a další sportovní a  
   zábavné akce pro děti 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.3 

 

Název projektu č. 59 Revitalizace tenisového areálu  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2017 - 12/2025 
Termín realizace: 01/2017 - 12/2015 

Finanční náklady 10 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělovýchovná jednota Baník Ostrava 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace 
* investiční záměr a studie 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1, 5.3.1. 

Popis projektu 

* postupná víceletá revitalizace tenisového areálu tenisového oddílu TJ  
   Baník Ostrava 
* výměna nevyhovujícího osvětlení tenisové haly – realizováno 201/2018 
* rekonstrukce venkovních tenisových kurtů – rekonstrukce 5ti tenisových  
   kurtů, zbývají 4 
* revitalizace provozní budovy areálu 
* výměna umělého povrchu tenisové haly 
* rekonstrukce oplocení a dílčí vegetační úpravy areálu 
* areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů 
* revitalizace nebo výměna povrchu tenisové haly v Ostravě-Lhotce 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 60 
Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC 
Ostrava z.s. - DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 5, 247 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu FBC Ostrava z.s. 

Partner projektu MŠMT, MSK, SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* získány zdroje z MŠMT 
* dokončena projektová dokumentace 
* zahájeno stavební řízení 
* příprava výběrového řízení na dodavatele stavby 
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Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu * záměrem projektu je instalace nové vzduchotechniky do sportovní haly a  
   rekonstrukce kanalizační přípojky 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 61 

Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního 
bazénu - DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 14,331 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SK Rapid Muglinov z.s. 

Partner projektu MŠMT, MSK, SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* získaná podpora ze strany MŠMT ve výši 60% nákladů projektu 
* dokončená projektová dokumentace 
* zahájeno stavební řízení 
* podána žádost o spolufinancování projektu ze strany SMO a MSK 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu 

* záměrem projektu je instalace nové vzduchotechniky do sportovní haly a  
   rekonstrukce kanalizační přípojky a rekonstrukce budovy sportovního  
   zázemí SK Rapid Muglinov 
* realizací projektu dojde k navýšení kapacity sportovního zařízení o bazén  
   14x7m, šatnu, posilovnu, sprchy pro muže a ženy, modernizace sociálního  
   zařízení 
* využitelnost pro sportovce, žáky MŠ a ZŠ a veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Nové projekty (AP 2019) 

Název projektu č. 62 Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 - 2019 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 10 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Blue Volley Ostrava, z.s. 

Partner projektu ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, ÚMOb Jih, Český volejbalový svaz 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace 
* probíhá územní řízení 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 
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Popis projektu 

* 4 tréninkové kurty (možnost předělat na 3 soutěžní) 
* v zimě zastřešené včetně zázemí 
* vznikne zázemí pro výuku TV na ZŠ Kučery a okolních škol 
* tréninkové prostory pro školy, sportovní a mládežnické kluby 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 63 Zastřešení vchodu florbalové haly 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 02/2020 - 09/2020 
Termín realizace: 10/2020 - 10/2021 

Finanční náklady 5,780 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu FBC Ostrava z.s. 

Partner projektu MŠMT, ČFbU 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotovena projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu 

 
* zastřešení vstupu do haly a šaten, které bude sloužit pro diváky, hráče a  
   návštěvníky sportovní haly 
* zastřešený vchod umožní sportovcům snadnější přístup ke všem  
   sportovištím 
* divákům komfortní a bezpečnější vstup na tribuny a snadnější evakuaci v  
   případě hrozícího nebezpečí 
* aktivity: florbal, fitness, plavecké sporty 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 64 

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a výstavba 
MINI hřiště s UT3G 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 05 – 08/2019 
Termín realizace: I. etapa 06 – 07/2020, II. etapa 05 – 08/2021 

Finanční náklady 8,9 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu FK Stará Bělá z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotovena projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu 

* dvě etapy rekonstrukce travnaté hrací plochy stávajícího fotbalového  
   hřiště ve sportovním areálu 
* dojde k vybudování nové plochy fotbalového hřiště pro celoroční aktivní  
   sportovní činnosti 8 mládežnických družstev, vč. Opravy drenážního  
   systému a ohraničení hřiště 
* osazení fotbalové branky a záchytné konstrukce v souladu s PF FAČR 
* druhá etapa zahrnuje prostor u správní budovy kde je vyprojektovaná  
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   výstavba MINI hřiště s umělým trávníkem UT3G (20x40m) 
* záměrem celého projektu je pokračující rozvoj vybudovaného  
   Sportovního centra mládeže MS KFS a zajištění celoročních podmínek   
   k rozšíření tréninkových jednotek  

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.2 

 

Název projektu č. 65 Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 - 2019 
Termín realizace: 2019 - 2020 

Finanční náklady 42,7 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Start Ostrava-Poruba z.s. 

Partner projektu MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů 

Fáze připravenosti 
projektu * zpracovaná studie, znalecké posudky 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu 

* cílem projektu je rozšíření stávajícího tenisového areálu a jeho doplnění o  
   3 venkovní tenisové kurty, tenisovou halu pro 3 tenisové kurty s plným  
   zázemím vč. ubytovací kapacity 
* záměr je v souladu s platným Územním plánem Ostravy, v němž je plocha  
   určena k využití pro sport 
* tenisový areál bude mít parametry tenisových federací ITF, CTS 
* areál bude disponovat s 11 venkovními antukovými dvorci, 3 tenisovými  
   dvorci s pevným povrchem v hale, 2 antukovými kurty v přetlakové hale 
* areál bezprostředně sousedí s MŠ a ZŠ což umožní využít pro výuku 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 66 Basketbalová hala v Ostravě 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2019 
Termín realizace: 2020 - 2022 

Finanční náklady 85 mil Kč bez DPH 

Nositel projektu Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s. 

Partner projektu prozatím bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projektování a hledání zdrojů financování 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.2.1 

Popis projektu 

* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen 
* hala bude dvouhřišťová se zásuvným hledištěm  
* kapacita haly cca 1 000 osob dle kategorie I. Podle ČBF kategorizace hal 
* pořádání mezinárodních soutěží 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.3 
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5.2.2 Projekty v neinvestiční oblasti 

Projekty v této oblasti se prolínají s projekty v oblasti vrcholového sportu (5.1.2). 

5.3 Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny   

5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody) 

Název projektu č. 67 Workoutové hřiště (DOKONČENO) 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 04/2017 - 012/2017 
Termín realizace: 07/2018 - 05/2019 

Finanční náklady 
490 000 Kč bez DPH 
498 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Krásné Pole  

Partner projektu SMO, SDH Krásné Pole 

Fáze připravenosti 
projektu 

* vytvořen projektový záměr 
* projekt v realizaci  
* realizace ukončena 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* výstavba workoutového hřiště vedle stávající hasičské zbrojnice 
* využití prostranství v těsné blízkosti zbrojnice pro tréninky hasičů a  
   žákovských družstev 
* rozměry hřiště: 10x10 m 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO  - 6.1.4 

 

Název projektu č. 68 Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017, 2020 
Termín realizace: 2018, 2021 

Finanční náklady 24 900 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Slezská Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracována studie 
* podaná žádost o vydání sloučeného povolení na územní rozhodnutí a  
    stavební povolení 
* projektová dokumentace ve zpracování  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce bývalé mateřské školky v Antošovicích na výukové sportovně  
   relaxační centrum pro děti 
* v rámci této akce bude vybudován bazén 12,5 x 5m, solná jeskyně,  
   infra sauna, finská sauna, odpočívárna, 2 učebny, horolezecká stěna,  
   dopravní hřiště, multifunkční hřiště, dětské hřiště 
   areál bude využíván pro ozdravné pobyty dětí, mateřskými a základními  
   školami (8 - 16 hod), poté pro veřejnost 
* budova může být využívána pro společné projekty škol v rámci  
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   přeshraniční spolupráce 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1 

 

Název projektu č. 69 
Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu 
Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 12/2017 
Termín realizace: 2018 - 2019 

Finanční náklady 3,1 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektové dokumentace 
* dokumentace pro provedení stavby 
* zpracována projektová dokumentace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1, 5.2.1 

Popis projektu 
* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal,  
   volejbal, nohejbal 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.4 

 

Název projektu č. 70 

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu 
Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní - 
UKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 08/2017 
Termín realizace: 2018/2019 

Finanční náklady 3,03 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektové dokumentace 
* zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby 
* příprava VZ pro realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1, 5.2.1 

Popis projektu 
 

* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal,  
   volejbal, nohejbal 
* REALIZACE UKONČENA 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.4 

 

Název projektu č. 71 
Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu 
Ostrava-Jih, ul. 29. dubna 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 12/2017 
Termín realizace: 2018 - 2019 
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Finanční náklady 3,127 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektové dokumentace 
* projektová dokumentace pro provedení stavby 
* zpracována projektová dokumentace  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1, 5.2.1 

Popis projektu 
* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal,  
   volejbal, nohejbal a malá kopaná 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.4 

 

Název projektu č. 72 Revitalizace sportovního areálu Charvátská - UKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 12/2017 
Termín realizace: 2018/2019 

Finanční náklady 9,2 mil. Kč bez DPH, 32,471 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Jih 

Partner projektu CDU Sport - Volný čas, z.s. 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektové dokumentace 
* zpracována projektová dokumentace  
* probíhá výběr zhotovitele projektu 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.1, 5.2.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce venkovní části sportovního areálu 
* venkovní areál tvoří: dvě sportovní hřiště (antukové, asfaltové) 
* nově se v areálu bude nacházet víceúčelová hrací plocha s umělým  
   povrchem, hřiště na plážová volejbal/fotbal 
* u hřišť budou vytvořeny menší tribuny pro cca 50 a 30 osob 
* horolezecká stěna 
* areál a hřiště budou osvětleny 
* rekonstrukce přístupové komunikace a obnoveno oplocení vč.  
   monitoringu kamerovým systémem 
* aktivity v areálu: tenis, nohejbal plážový volejbal, horolezectví, badminton,  
   power goal, florbal, stolní tenis, squash, basketbal 
* REALIZACE UKONČENA 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.4 

 

Název projektu č. 73 

Rekonstrukce porubského lesoparku 
Obnova běžeckého okruhu Porubský les 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 - 2018 
Termín realizace: 2019 

Finanční náklady 4,400 tis. Kč bez DPH 

Nositel projektu Záměr rekonstrukce podal Městský obvod Ostrava-Poruba 

Partner projektu bez partnerů 
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Fáze připravenosti 
projektu 

* studie 
* projekt je v realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu 
 

* rekonstrukce původních běžeckých tras v lesoparku, jejich rozšíření a  
    obnova sportovního zařízení pro strečink a posilování 
* cílem projektu je obnova: původních dvou okruhů v délce cca 800 -  
   1200m, obnova zastaralého prostoru pro posilování a strečink 
* rozšíření běžeckých tras v lesoparku v délce 5 km 
* vykácení poškozených stromů, výsadba stromu nových 
* běžecký okruh s povrchem s pilin a písku, doplněn cvičebním mobiliářem 
 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.6 

  

Název projektu č. 74 Workoutové hřiště v Komenského sadech - DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 800 tis. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* příprava projektové dokumentace 
* územní řízení 
* příprava realizace 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu 
 

* venkovní fitness park typu - Freestyle pro posilování, strečink, protahování  
   a kondici včetně nové zpevněné plochy a napojení na stávající komunikaci  
   pro pěší v parku 
* areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití jak dětí tak  
   dospělých 
* realizace ukončena 06/2018 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

  

Název projektu č. 75 

Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. Etapa - 
DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 5,2 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zpracována projektová dokumentace 
* příprava k realizaci 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 
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Popis projektu 

* doplnění hřiště o hrací prvky pro děti od 5 do 12+ 
* doplnění areálové komunikace a oplocení včetně nové brány, nových  
   parkovacích míst a pěší komunikace 
* areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití dětí, dovybavený  
   dalšími herními prvky 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 76 Stará Plesná - veřejné prostranství 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 – 2018, 2019 
Termín realizace: 2018, 2019 - 2020 

Finanční náklady 9,1 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Plesná 

Partner projektu Statutární město Ostrava 

Fáze připravenosti 
projektu 

* studie 
* příprava projektové dokumentace k realizaci stavby 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu * rekonstrukcí veřejného prostranství vznikne multifunkční hřiště, in-line  
   smyčka, dětské hřiště, street workout, nasvětlení před prostoru hřiště 
* lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.1.4 

 

Název projektu č. 77 
Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - III. 
etapa 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 02 - 10/2018 směna pozemků, 01 - 05/2019 - soutěž na 
zhotovitele 
Termín realizace: 09/2019 - 05/2020 

Finanční náklady 126 652 485 Kč bez DPH 

Nositel projektu Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projekt připraven k realizaci 
* vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
* vydáno stavební povolení 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 
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Popis projektu 

* vybudování vodních relaxačních a sportovních ploch ve venkovním areálu 
* vybudování vodních atrakcí (tobogány, skluzavky, atrakce v bazénech) 
* vybudování sportovních ploch (beachvolejbal, travnatá plocha) 
* renovace travnatých ploch, vč. vybudování zavlažování 
* doplnění dětských atrakcí a mobiliáře 
* projekt byl v letech 2017 - 2017 zahájen I. a II. etapou 
* aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků 
* příprava na dokončení směny pozemků (se SMO), kterými se rozšíří  
   travnaté plochy s drobnými objekty a novou vstupní pokladnou. Toto,  
   společně s indexací nákladů vzhledem k projektu z roku 2016, bude  
   znamenat ještě úpravu celkových rozpočtovaných nákladů 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 78 Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2018 - 05/2018 
Termín realizace: 05/2018 - 06/2018 

Finanční náklady 450 tis. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Michálkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * projekt 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* vybudování workoutového hřiště v areálu hasičské zbrojnice v  
   Michálkovicích 
* v tomto areálu je již vybudováno víceúčelové hřiště (tenis, volejbal,  
   basketbal, nohejbal, apod.) a venkovní posilovna 
* areál je veřejně přístupný a obsahuje i hrací prvky pro děti 
* nově vybudované workoutové hřiště poslouží také pro tréninkové aktivity  
   sportovním klubům 
* sportovní infrastrukturu může využívat i základní škola 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.4 

 

Název projektu č. 79 Mini skate park Michálkovice 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 01/2018 - 07/2018 
Termín realizace: 08/2018 - 08/2019 

Finanční náklady 450 tis. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Michálkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * studie 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 
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Popis projektu 

* vybudování skate parku o rozměrech 10x23 m obsahující sestavu  
   překážek pro kola BMX, skateboarding a koloběžky 
* miniskate park bude sloužit jako rozšíření infrastruktury 
* celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.4 

 

Název projektu č. 80 

Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové 
DOKONČENO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 - 2018 
Termín realizace: 2018 

Finanční náklady 304 tis. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Vítkovice 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zahájeno výběrové řízená na výstavbu 
* v provozu 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 
* vybudování workoutového hřiště v sadu Jožky Jabůrkové 
* v sadu je již vybudováno sportoviště např. horozelezcká stěna  
* areál je veřejně přístupný a obsahuje i hrací prvky pro děti 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.4 

 

Nové projekty (AP 2019) 

Název projektu č. 81 Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2019 
Termín realizace: 2020 

Finanční náklady 49 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SAREZA 

Partner projektu SMO, SFŽP 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projekt je připraven k realizaci z části za pomoci SFŽP a dotace OPŽP 
* dokrytí z rozpočtu SMO 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* kompletní zateplení obálky budovy, všech střešních konstrukcí (bazénová  
   hala, šatnová část, vstup a fitness centrum), obvodových konstrukcí stěn 
* součástí je také hromosvod a záchytný systém dle norem ČSN 
* výměna některých prosklených ploch 
* součástí realizace je také řešení vstupního prostoru 
* prováděné aktivity v objektu: kondiční a závodní plavání, sportovní a  
   relaxační aktivity pro návštěvníky - saunové centrum, masáže, fitness,  
   ambulantní zdravotní rehabilitace 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 82 Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 03/2020 
Termín realizace: 07/2020 - 10/2020 

Finanční náklady 26 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SAREZA 

Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotoven technický návrh s odhadem nákladů 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 
* rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu (bazénová vana, ochozy, úpravy  
   rozvodů VZT, zateplení střechy, fasády, prosklená fasáda, terasa) 
* objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a  
   relaxace návštěvníků bazénu 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 83 Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu  

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2021 
Termín realizace: 2022 - 2023 

Finanční náklady 46 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SAREZA 

Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotoven technický návrh s odhadem nákladů 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu (bazénová vana, ochozy,  
   tribuna, sanace nosných betonových a ocelových konstrukcí, sprchoviště) 
* objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a  
   relaxace návštěvníků bazénu 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 84 Rekonstrukce ledových ploch MA 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2020 
Termín realizace: 2021 - 2023 

Finanční náklady 40 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SAREZA 
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Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu * zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* rekonstrukce betonové lochy I. A II. ledové plochy, vč. rozvodů NH3 úprav  
   ve strojovně chlazení a výměna mantinelů (nová sportovní norma) 
* objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti -  
   hokej, badminton aj. sportovní a kulturní akce 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 85 Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 06/2019 
Termín realizace: 2020 

Finanční náklady 25 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu SAREZA 

Partner projektu SMO, SFŽP 

Fáze připravenosti 
projektu 

* probíhá zpracování DPS vč. projektu nového osvětlení, předpokládané 
rozpočtové náklady 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* zateplení kompletní obálky budovy - všech střech, fasád, výměnu 
prosklených oken, vstupních a únikových dveří 
* součástí rekonstrukce je nový hromosvod, záchytný systém (dle platných 
norem ČSN) 
* další část realizace je kompletní výměna osvětlení ve všech prostorách 
* objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti - 
volejbal, házená, florbal, judo, sportovní a kulturní akce 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Název projektu č. 86 

Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-
Radvanicích - multifunkční hřiště 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2019 
Termín realizace: 2020 - 2023 

Finanční náklady 54 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Radvanice a Bartovice 

Partner projektu MMR, SMO 

Fáze připravenosti 
projektu 

* zhotovena projektová dokumentace 
* podána žádost o dotaci na MMR, SMO 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 
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Popis projektu 

* demolice dna bazénu a jeho následná přeměna na sportovní plochu 
* revitalizací plochy tak vznikne jedno z největších multifunkčních  
   venkovních hřišť ve městě 
* moderní pojetí jak dostat děti do přírody a zábavnou formou je vést k  
   pohybu 
* část projektu tvoří herní a interaktivní prvky vč. speciálního EPDM  
   povrchu 
* v konečné fázi vznikne park (zóna určená pro sport a relaxaci) na ploše  
   téměř 80 tis. m2 
* aktivity: zdolávání horolezeckých stěn a lanových prvků, skluzavky, pohyb  
   na Kids tram, houpání, prolézání tunelů, basketbal, volejbal, manipulace s  
   kuličkami na kuličkové dráze a na mraveništi, běh, jízda na in-line bruslích 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.4 

 

Název projektu č. 87 Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Stanislavského 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2019 - 2022 
Termín realizace: 2019 - 2022 

Finanční náklady 500 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Městský obvod Ostrava-Svinov 

Partner projektu SMO 

Fáze připravenosti 
projektu * bez připravenosti 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu 

* doplnění mobiliáře dětského hřiště a jeho celková rekonstrukce 
* objektu je určen pro děti předškolního věku a mládež 
* využití volného času sportem a v kolektivu 
* zlepšení a rozvoj kondice a motoriky dětí a mládeže 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1.4 

 

5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty) 

Název projektu č. 88 Jezdecký areál v Krásném Poli 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 
Termín realizace: 2018 - 2019 

Finanční náklady 10 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Ing. Blanka Korytářová 

Partner projektu Městský obvod Krásné Pole 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace ve zpracování  
* zajištění finančních prostředků  

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu * jedná se o nezávislý soukromý projekt 
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* výstavba jezdeckého areálu s halou, výběhem pro koně, ubytovacím  
   zařízením a zámezím 
* areál bude využíván ke komerčnímu využití (hippoterapie, příměstské  
   tábory apod.) 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1 

 

Název projektu č. 89 
Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní 
hřiště s osvětlením 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017  
Termín realizace:  09 – 12/2019 

Finanční náklady 
1,6 mil. Kč bez DPH 
7,46 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner projektu bez partnerů MŠMT, SMO, MSK, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Fáze připravenosti 
projektu 

* projektová dokumentace 
* investiční záměr 
* zajišťování finančních prostředků na realizaci  
* schválená dotace z MŠMT ve výši 5.171.936,- Kč 
* příprava výběrového řízení na zhotovitele 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu 

* na stávajícím venkovním antukovém povrchu vytvořit multifunkční hřiště s  
   umělým povrchem a osvětlením 
* díky tomu se rozšíří spektrum prováděných sportů? Tenis, nohejbal,  
   volejbal, házená, malá kopaná, streetball) 
* využití hřiště - celoročně 
* nově zrekonstruovaná šatna pro venkovní sportoviště 
* multifunkční hřiště se stane centrálním hřištěm a tenisovým kurtem  
   celého venkovního areálu 
* za šatnami vznikne prostor pro realizaci tribun pro diváky 
* stavba padelového hřiště z nestátních prostředků 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1.4 

 

Název projektu č. 90 
Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a 
rehabilitačními stroji 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2017 - 2018 
Termín realizace:  2020 

Finanční náklady 
805 000 Kč bez DPH 
900 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu Tělovýchovná jednota Ostrava 

Partner projektu bez partnerů 

Fáze připravenosti 
projektu 

* investiční záměr 
* předprojektová dokumentace 
* zobrazení 3D 
* pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu 
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Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano -  5.3.1 

Popis projektu 

* stávající sportoviště doplněno o venkovní cvičebně relaxační stroje 
* úpravou parku vytvořit relaxační zónu pro veřejnost 
* výsadbou nových stromů, keřů a okrasné zeleně s chodníky a lavičkami  
   začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby  
* vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kroket, zahradní  
   šachy, golf na ploše 1700m2 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.1 

 

Název projektu č. 91 Rekonstrukce kolbiště v Jezdeckém klubu Baník Ostrava 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2010 
Termín realizace: 2018 - 2019 

Finanční náklady 7,3 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Jezdecký klub Baník Ostrava 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu 

* vytvořen projekt 
* stavební povolení v procesu 
* zajišťování finančních prostředků 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 

Popis projektu * areál bude sloužit nejen k pořádání jezdeckých závodů, ale i pro veřejnost 
* bude zde probíhat příprava koní a jezdců pro jezdecké soutěže 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

 

Nové projekty (AP 2019) 

Název projektu č. 92 Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2019 
Termín realizace: 2019 - 2021 

Finanční náklady 7,1 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu TJ Kunčičky, z.s. 

Partner projektu bez partnera 

Fáze připravenosti 
projektu * fáze zpracování projektu 

Soulad se Strategickým 
plánem Ano - 5.3.1 
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Popis projektu 

* projekt řeší rozšíření stávajícího sportoviště o vybudování dvou  
   antukových kurtů, dvou kurtů na volejbal/nohejbal a travnaté hřiště na  
   malou kopanou 
* součástí projektu je také dokončení rekonstrukce šaten a sociálního  
   zařízení 
* na volné ploše vedle kurtů by vzniklo malé dětské hřiště 
* vznikne sportovně volnočasové centrum pro TJ Kunčičky, ale i širokou  
   veřejnost 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli Ano - 6.1 

  

5.3.2 Projekty v neinvestiční oblasti 

Název projektu č. 93 Mistrovství ČR v In-line 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 03/2017 - 05/2017 
Termín realizace: 26.5 - 28.5.2017 

Finanční náklady 400 000 Kč  

Nositel projektu Český svaz kolečkového bruslení 

Partner projektu ČSKB, oddílů RTS Praha, KSBM Praha a IN-LINE Veselí  

Fáze připravenosti 
projektu 

* finální práce 
* akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.2, 5.1.2 

Popis projektu 

* jedná se o výukové a sportovní zázemí pro tělovýchovně zaměřené studijní  
   programy 
* akreditace nového studijního bakalářského programu Tělesná výchova a  
   sport se specializací na Trenérství a sportovní výkonnost, Tělesná výchova  
   se zaměřením na vzdělávání a Pohybová aktivita, rekreace a zdraví 
* akreditace navazujících magisterských studijních programů: Učitelství  
   tělesné výchovy v kombinaci s druhou aprobací, Kinantropologie se  
   specializací, Kinantropologie a sportovní vědy, Psychosociální aspekty  
   lidského pohybu a zdraví 
* výstavba moderního multifunkčního sportovního areálu, jehož zázemí  
   může být využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti 
* areál bude sloužit k chybějícím výukovým a výzkumným prostorám OU v  
   přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky  
   vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.2.9 

 

Název projektu č. 94 

Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest Ostrava) 
Ostrava!!! City marathon 

Časový harmonogram 
projektu 

 
Termín realizace: 2017 – 2025 

Finanční náklady 3,8 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Ostravský Maraton z.s. Maraton klub Seitl Ostrava, z.s. 
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Partner projektu SMO, MSK 

Fáze připravenosti 
projektu 

* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019 
 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.2 

Popis projektu * rozmach běhu 
* akce pro celé rodiny v Ostravě 
* nejstarší maratonský běh v České republice 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.2.9 

  

Název projektu č. 95 Český běh žen  

Časový harmonogram 
projektu 

 
Termín realizace: 2017 - 2025 

Finanční náklady 1,8 mil. Kč bez DPH 

Nositel projektu Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. 

Partner projektu SMO, MSK 

Fáze připravenosti 
projektu 

* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019 
 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.2 

Popis projektu * jediný masový běh svého druhu v České republice určený výhradně pro  

 

   ženy a dívky všeho věku a výkonnosti 
* má za cíl přiblížit neprofesionálním sportovkyním krásu a prospěch z  
   pohybu 

V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO - 6.2.9 

 

Název projektu č. 96 Winter Classic Ostrava 2019 - NEREALIZOVÁNO 

Časový harmonogram 
projektu 

Termín příprav: 2018 - 2019 
Termín realizace: 11.1. - 20.1.2019 

Finanční náklady 13 650 000 Kč bez DPH 

Nositel projektu HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. 

Partner projektu  SMO, MSK 

Fáze připravenosti 
projektu x 

Soulad se Strategickým 
plánem 

Ano - 5.3.2 

Popis projektu 

* výjimečná sportovní událost pro širokou veřejnost 
* realizace projektu předpokládá dočasné vybudování kluziště hokejových  
   rozměrů pod širým nebem 
* uskuteční se extraligová utkání hokejových klubů 
* mimo extraligová utkání bude program pokračovat dalšími sportovními,  
   kulturními a společenskými akcemi 
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V souladu s měřitelnými 
ukazateli ANO, 6.2.9 

 


