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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
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi
výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků
výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem
výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)
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
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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 primárně rozděleny do
kategorie investičních projektů a neinvestičních projektů. Následně je každá kategorie
rozdělena na Projekty A, Projekty B a Projekty C.
U investičních projektů se nacházejí:
projekty A - Strategické projekty statutárního města Ostravy,
projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostravy,
projekty C – Ostatní projekty.
U neinvestičních projektů tj. sportovních akcí se nacházejí:
projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,
projekty B – TOP akce města Ostravy,
projekty C – Významné akce.
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 2020 byly doplněny k uvedeným projektům aktuální změny a stavy příprav či realizace
a celý Akční plán byl doplněn o nově předložené projektové záměry a projekty připravené
k realizaci.
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INVESTIČNÍ PROJEKTY
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava
Číslo
projektu

Název projektu

Nositel projektu

Finanční
náklady

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů
MŠMT, SMO,
ČSAD Ostrava
a.s., MSK

1.

Multifunkční sportovní hala
v Ostravě

SMO

410 mil. Kč
600 mil. Kč

2.

Nová střelnice Hulváky

SMO

66 mil. Kč
předpoklad
60 mil. Kč
bez DPH

3.

Rekonstrukce sportovního areálu
Poruba I. Etapa

SMO, SAREZA

40 mil. Kč
32 mil. Kč

4.

Rekonstrukce sportovního areálu
Poruba II. Etapa

SMO, SAREZA .

154 mil. Kč
204 mil. Kč

Fáze: Příprava
- probíhá jednání o variantách
spolupráce za účelem realizace
investice a dalšího provozování
haly (formou založení spolku)
MŠMT, SMO, SSK Fáze: záměr/ příprava
PČR,
investičního záměru
* dopravní situace a blízkého
lesoparku vyřešeno
* v řešení majetkové vztahy
*předpokládaný termín do
konce roku 2020 ukončení
přípravné fáze invest. záměru
* plánovaná demolice
stávajícího objektu a výstavba
nové střelnice
SMO
Fáze: příprava
Realizace investiční odbor +
SAREZA (spoluzadavatelé)
SMO

4

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

Fáze: příprava
vydány všechny potřebné
povolení, areál převeden do
majetku SAREZY

Soulad se
strategickým plánem

oblast vrcholového
sportu
6.1.1
Strana 26
oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 27

oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 27
oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 28
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5.

Sportovní hala v Krásném Poli

MO Krásné Pole

42,5 mil. Kč

6.

Sportovní hala Nová Bělá

MO Nová Bělá

48 mil. Kč

7.

Workoutová hřiště na území
města Ostravy

SMO

není známo

dotační program Fáze: příprava
ČEZ – Oranžová Probíhá vytipování lokalit
hřiště

oblast sport pro
všechny
6.1.4
Strana 29

8.

Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví, Ostravská
univerzita

Ostravská
univerzita

526 mil. Kč
570 mil. Kč

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

oblast vrcholového
sportu
6.1.3,
Strana 30

5

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

Fáze: realizace
předpoklad dokončení srpen
2020
Fáze: realizace
přidělena dotace z MŠMT,
výstavba 03/2020, termín
dokončení konec roku 2020

Fáze: realizace
01/2020 zahájení výstavby

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 28
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 29
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Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava
Číslo
Název projektu
Nositel
projektu
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané Fáze připravenosti k datu
možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů

Soulad se strategickým
plánem

9.

Rekonstrukce sportovní haly v
Pustkovci (J.Valčíka)

MO Pustkovec, 50 mil. Kč
SMO
20 mil. Kč

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

Fáze: příprava
převod haly, zhotovení
projektové dokumentace,

oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 32

10.

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

MO OstravaSvinov, SMO

13 mil. Kč
60 mil. Kč

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

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 32

11.

Vybudování sportovní haly Slezská
Ostrava

MO Slezská
Ostrava

50 mil. Kč
63 mil. Kč

SMO, MŠMT,
MSK

Fáze: II etapa - příprava,
rozděleno do 2 etap,
I etapa dopravní hřiště –
dokončeno 2019,
II. Etapa v přípravné fázi –
v řešení VŘ
Fáze: příprava
zpracována DSP,
v současnosti běží stavební
řízení

12.

Sportovní hala Třebovice

MO Třebovice

50 mil. Kč
87 mil. Kč

SMO, MŠMT,
MSK

Fáze: příprava
Vydáno stavební povolení

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 33

13.

Rekonstrukce páteřní části VZT haly
Ostravar Aréna

VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s.

53 mil. Kč

SMO

14.

Stavební úpravy +15,20 m Ostravar
Aréna

VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s.

26 mil. Kč

SMO

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
- zpracovaná realizační
dokumentace
Nový projekt v AP
Fáze: příprava
- zpracovaná dokumentace

oblast vrcholového
sportu
6.1.1
Strana 34
oblast vrcholového
sportu
6.1.1

6

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 33
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15.

Modernizace a revitalizace
venkovního areálu Krytý bazén
Ostrava-Poruba – III. etapa

SAREZA, SMO

126,7 mil. Kč SMO, vlastní
150 mil. Kč zdroje
bez DPH

16.

Zateplení objektu Krytý bazén
Ostrava-Poruba

SAREZA

49 mil. Kč
54,7 mil. Kč
bez DPH

SMO, SFŽP

17.

Rekonstrukce bazénové haly 25m
bazén Vodní svět Sareza

SAREZA

26 mil. Kč
40 mil. Kč
bez DPH

SMO

18.

Rekonstrukce bazénové haly 50 m
bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba

SAREZA

46 mil. Kč
50 mil. Kč
bez DPH

SMO

19.

Rekonstrukce ledových ploch v
multifunkční aréně Sareza Poruba

SAREZA

40 mil. Kč
49 mil. Kč

SMO

20.

Zateplení objektu Sportovní haly
Ostrava-Přívoz

SAREZA

25 mil. Kč
41,5 mil. Kč
bez DPH

SMO, SFŽP,
MPO

7

pro ohlášení stavby a
provedení stavby (DSP),
souhlas stavebního úřadu se
stavebním záměrem,
Fáze: příprava
projekt připraven k realizaci,
vydáno stavební povolení,
úprava projektu - upraveny
náklady
Fáze: příprava
projekt je připraven
k realizaci z části za pomocí
SFŽP a dotace OPŽP, dokrytí
z rozpočtu SMO

Strana 34

oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 35
oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 36

Fáze: záměr
zhotoven technický návrh
s odhadem nákladů

oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 36
Fáze: záměr
oblast výkonnostního
zhotoven technický návrh
sportu
s odhadem hrubých nákladů 6.1
Strana 37
Fáze: záměr
oblast výkonnostního
zhotoven technický návrh
sportu
s odhadem hrubých nákladů 6.1
Strana 37
Fáze: záměr
oblast výkonnostního
probíhá zpracování DPS vč. sportu
Projektu nového osvětlení, 6.1
předpokládané rozpočtové Strana 37
náklady

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025
21.

Rekonstrukce sportovního areálu TJ
Sokol Koblov

TJ Sokol
Koblov, SMO

21 mil. Kč

22.

Modernizace a rozšíření sportovního
areálu Hlubina – III. Etapa

TJ Unie Hlubina 31,6 mil. Kč
33,6 mil. Kč

23.

Rekonstrukce sportovního areálu
Polanka nad Odrou

Fotbalový klub 14,3 mil. Kč
SK Polanka nad 27,5 mil. Kč
Odrou z.s.

24.

Rekonstrukce travnatého fotbalového FK Stará Bělá
hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G
z.s., SMO

8,9 mil. Kč

25.

Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba
Tenisová akademie TJ Start Ostrava Poruba z.s.

TJ Start
42,7 mi. Kč
Ostrava-Poruba 21 mil. s
z.s., SMO
DPH

26.

Výstavba hrací plochy s umělým
povrchem v areálu sportoviště u ZŠ
Kosmonautů

FC Ostrava Jih,
z.s.

27.

Rekonstrukce krytého sportoviště
Dubina

Městský obvod 125 mil. Kč
Ostrava-Jih

28.

Hasičské cvičiště - součástí projektu je MO Ostravai nové vrhačské centrum
Nová Ves

3,8 mil. Kč

30 mil. Kč

8

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

Fáze: realizace
Dotace MŠMT,
předpokládaný termín
dokončení červenec/srpen
Fáze: III. Etapy - realizace
III. etapa – zahájená stavba,
dokončení 06/2021

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,

Fáze: realizace
dotace z MŠMT, realizace
03/2020

MŠMT, SMO,
ÚMOb, vlastní
zdroje, dary

Fáze: realizace
dotace MŠMT,
předpokládaný termín
dokončení 12/2020
MŠMT, SMO,
Fáze: příprava
SMOP, vlastní řeší se stavební povolení,
zdroje, dary od dotace z MŠMT,
sponzorů
předpokládaný termín
dokončení 12/2020
MŠMT, MSK,
Fáze: realizace
SMO, ÚMOb,
předpokládaný termín
vlastní zdroje, dokončení srpen 2020
dary
Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: záměr
před zadáním studie
MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
dary

Fáze: příprava
příprava projektové
dokumentace a projekt pro
stavební povolení

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 38
oblast vrcholového
sportu
6.1.2, 6.1.4
Strana 40
oblast vrcholového
sportu
6.1.2, 6.1.4
Strana 40
oblast výkonnostního
sportu
6.1.2
Strana 41
oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 42
oblast vrcholového
sportu
6.1.2
Strana 42
oblast vrcholového
sportu
6.1.
Strana 43
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3, 6.1.4, 6.1.2
Strana 43
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29.

Přístavba tělocvičny sportovního
gymnázia Dany a Emila Zátopkových

MSK

141,5 mil. Kč Sportovní
s DPH
gymnázium
Dany a Emila
Zátopkových

9

Nový projekt v AP
Fáze: záměr
Dokončena studie stavby

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 44
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Projekty C – Ostatní projekty
Číslo
Název projektu
projektu

Nositel
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané Fáze připravenosti k datu
možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů

2,2 mil. Kč
MŠMT, MSK,
3,175 mil. Kč SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje

Soulad se strategickým
plánem

30.

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ
Waldorfská a MŠ Ostrava

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz

31.

Tréninkový areál ZŠ Dvorského

MO Ostrava-Jih 12 mil. Kč
5 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, Ostravská
sportovní,
vlastní zdroje

Fáze: příprava
realizace pouze víceúčelové
hřiště, předpoklad realizace
2021

oblast výkonnostního
sportu
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
Strana 46

32.

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz

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

Fáze: příprava

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 47

33.

34.

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ MO
Ostrava-Michálkovice
Michálkovice

Oprava multifunkčního hřiště - ZŠ
Kosmonautů 13

3,8 mil. Kč

2,9 mil. Kč

Městský obvod 4,7 mil. Kč
Ostrava-Jih

10

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

Fáze: realizace
oblast výkonnostního
projekt připraven k realizaci sportu
2020-2021
6.1.4
Strana 46

I. Etapa - dokončeno 2018
II. Etapa - příprava (real. 2021)
III. Etapa: záměr (real. 2022)

Zpracovaná PD, projekt
rozdělen do 3 etap
Fáze: záměr
Příprava projektového
záměru

Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: příprava
- zhotovena projektová
dokumentace

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 47
oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 48
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35.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
Jugoslávská

Městský obvod 186 tis. Kč
Ostrava-Jih

Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: příprava
- zpracována projektová
dokumentace

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 48

36.

Sportovní hala u ZŠ Junácká v Ostravě
- Staré Bělé

MOb Stará Bělá 60,3 mil. Kč

MOb Stará Bělá Nový projekt v AP
Fáze: příprava
DSP, požádáno o stavební
povolení

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 48

37.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
A. Kučery

Městský obvod 10 mil. Kč
Ostrava-Jih

Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: záměr
- probíhá příprava projektu

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 49

38.

Výstavba víceúčelového hřiště
v městském obvodu Ostrava-Jih, ul.
Jugoslávská

MO Ostrava-Jih 3,1 mil. Kč

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

Fáze: příprava
- zpracovaná dokumentace
o provedení stavby

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 49

39.

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

Fáze: příprava
- zpracovaná dokumentace
o provedení stavby

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 50

40.

Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves

MO
Nová Ves

10,5 mil. Kč

SMO, Mob
Nová Ves

Fáze: příprava
dokumentace pro stavební
povolení, stavební povolení

oblast výkonnostního
sportu
6.1.
Strana 50

41.

Stará Plesná – veřejné prostranství

MO Plesná

9,1 mil. Kč

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

Fáze: příprava
projektové dokumentace,
inženýrská činnost – správní
řízení pro umístění stavby

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 51
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42.

Revitalizace areálu bývalého
koupaliště v Ostravě-Radvanicích –
multifunkční hřiště

MO Radvanice

54 mil. Kč

MMR, SMO,
vlastní zdroje

Fáze: příprava
projektová dokumentace,
podána žádost o dotaci na
MMR, SMO

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 51

43.

Mini skate park Michálkovice

MO
Michálkovice

450 tis. Kč
3 mil. bez
DPH

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

Fáze: příprava
PD se zpracovává, navýšení
rozpočtu změna povrchu a
přidání herních prvků

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 52

44.

Rekonstrukce dětského hřiště na ul.
Stanislavského

MO OstravaSvinov

500 tis. Kč

SMO, vlastí
zdroje

Nový projekt v AP
oblast sportu pro
Fáze: záměr
všechny
- hledání financí pro projekt 6.1.4
Strana 52

45.

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní,
Ostrava-Zábřeh

Městský obvod 7 mil. Kč
Ostrava-Jih

Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: příprava
- zpracování PD pro územní
řízení

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 53

46.

Víceúčelové veřejně přístupné
sportoviště u ZŠ Bulharská na
pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba

Městský obvod 8,3 mil. Kč
bez DPH,
Poruba
10,5 mil.
s DPH

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 53

47.

Víceúčelové veřejně přístupné
sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě Porubě

Městský obvod 6,9 mil.
s DPH
Poruba

Městský obvod Nový projekt v AP
Poruba
Fáze: příprava
- probíhá společné řízení
pro získání územního
rozhodnutí a stavebního
povolení, zpracovává se PD
a bude zadána VZ
Městský obvod Nový projekt v AP
Poruba
Fáze: příprava
- probíhá společné řízení
pro získání územního
rozhodnutí a stavebního
povolení, zpracovává se PD
a bude zadána VZ

12

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 54
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48.

Rekonstrukce areálu - SKATE PARK
OSTRAVA -VÝŠKOVICE

Městský obvod 12 mil. Kč
Ostrava-Jih

Městský obvod Nový projekt v AP
Ostrava-Jih
Fáze: záměr
- probíhá příprava projektu

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 54

49.

Tréninkové hřiště v Krásném Poli

MO Krásné
Pole

736 tis. Kč

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

Fáze: příprava
zpracování projektové
dokumentace pro stavební
povolení

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 55

50.

In-line okruh za Lunou

MO Ostrava-Jih 2,4 mil. Kč
1,3 mil. Kč

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

Fáze: příprava
probíhá výběrové řízení na
zhotovitele v rámci stavby
„Zeleň za Lunou“

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 55

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

Fáze: příprava
zpracování projektové
dokumentace

oblast vrcholového
sportu
6.1.2
Strana 56
oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 57

51.

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

16,5mil. Kč

52.

Rekonstrukce zázemí fotbalového
klubu FC Odra Petřkovice

FC Odra
Petřkovice z.s.

20,4 mil. Kč

53.

Vybudování umělého osvětlení hlavní
hrací plochy FC Odra Petřkovice

FC Odra
Petřkovice z.s.

6 mil. Kč

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

Fáze: příprava
Vyřízení dokumentace pro
stavební povolení

oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 57

54.

Hřiště s umělým povrchem FC Odra
Petřkovice

FC Odra
Petřkovice

21,7 mil. Kč

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

Fáze: příprava
vyřízení dokumentace pro
stavební povolení

55.

Rekonstrukce a úpravy sportovní haly BK NH Ostrava
Tatran a přilehlých venkovních prostor z.s.
BK NH a.s.

11,3 mil. Kč

ČSAD Ostrava, a.s.,
ČSAD logistic
Ostrava a.s., ADIP,

Fáze: příprava
stavební dokumentace ve
zpracování, zajišťování

oblast vrcholového
sportu
6.1.2
Strana 58
6.1
Strana 58
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Fáze: příprava
žádost na MŠMT pro rok
2019, výběrové řízení na
zpracovatele PD
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56.

Tréninková hala TJ Sokol Poruba

TJ Sokol Poruba 40 mil. Kč

57.

Výstavba víceúčelové sportovní haly v TJ Sokol
Hrabůvce
Hrabůvka, z.s.

27 mil. Kč

58.

Rekonstrukce sokolovny a úprava
venkovního hřiště a prostor kolem
Sokolovny

TJ Sokol
OstravaProskovice

1,3 mil. Kč

59.

Multifunkční hala Hrabová

TJ Sokol
Hrabová, z.s.

82,7 mil. Kč

60.

Výstavba sportovního areálu Slovan
Ostrava

TJ Slovan
Ostrava z.s.

50 mil. Kč

61.

Rekonstrukce tělocvičny a areálu
Břustkova 20

TJ Sokol
Vítkovice

382 000 Kč

62.

Obnova umělého povrchu venkovního TJ Sokol Svinov 1,9 mil. Kč
hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol
2,3 mil. Kč
Svinov

63.

Revitalizace tenisového areálu – ul.
Budečská

TJ Baník
Ostrava

10 mil. Kč

14

Fresh, NIKEY s.r.o.,
Testcar s.r.o.

financování

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje

Fáze: příprava
zpracována PD, hledání
zdrojů financování

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 59
MŠMT, MSK,
Fáze: příprava
oblast výkonnostního
SMO, ÚMOb,
zpracování projektové
sportu
vlastní zdroje
dokumentace
6.1.3
Strana 59
MŠMT, MSK,
Fáze: postupná realizace
oblast výkonnostního
SMO, ÚMOb,
rekonstrukce z dotací SMO sportu
vlastní zdroje
6.1.4
Strana 60
MŠMT, MSK,
Fáze: příprava
oblast výkonnostního
SMO, ÚMOb,
zpracování projektové
sportu
vlastní zdroje
dokumentace
6.1.3
Strana 61
MŠMT, MSK,
Fáze: příprava
oblast výkonnostního
SMO, ÚMOb,
projektová dokumentace ve sportu
vlastní zdroje
zpracování
6.1.2, 6.1.3
Strana 61
MŠMT, MSK,
Fáze: příprava
oblast výkonnostního
SMO, ÚMOb - požádáno o dotaci SMO
sportu
JIH, vlastní
2020, bez účasti Úmob O-Jih 6.1.3
zdroje
Strana 62
ÚMOb Ostrava- Fáze: příprava
oblast výkonnostního
Svinov
hledání zdrojů financování, sportu
žádost o dotaci
6.1.3
Strana 62
MŠMT, MSK,
Fáze: postupná realizace
oblast výkonnostního
SMO, vlastní
rozděleno do více etap,
sportu
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Blue Volley
Ostrava, z.s.

postupná realizace z dotací, 6.1
SMO, zpracovaná PD
Strana 63

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje

Fáze: příprava
projektová dokumentace,
probíhá územní řízení

64.

Beachvolejbalový areál na ZŠ A.
Kučery

65.

Zastřešení vchodu florbalové haly FBC FBC Ostrava
Ostrava z.s.
z.s.

5,780 mil. Kč MŠMT, ČfbU

66.

Basketbalová hala v Ostravě

80 mil. Kč
včetně DPH

67.

Regenerační centrum na tréninkovém 1. Judo club
středisku Jindřicha Kaděry
Baník Ostrava,
z.s.

68.

Sportovně regenerační část - bazén
Mexiko

SPORT MEXIKO 4,8 mil. Kč
z.s.

69.

Výstavba parkovací plochy a
workoutového hřiště u sportovního
areálu FBC OSTRAVA

FBC OSTRAVA
z.s.

3,5 mil. Kč

70.

Relaxační parková zóna s rekreačními
sportovišti a rehabilitačními stroji

TJ Ostrava

900 tis. Kč

Sportovní
basketbalová
škola Ostrava
z.s.

10 mil. Kč

zdroje

810 tis. Kč

15

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje

Fáze: příprava
zhotovena projektová
dokumentace

Fáze: příprava
Projektování a hledání
zdrojů financování,
dokončení fáze studie,
realizace až v roce 2021
SMO, Úmob
Nový projekt v AP
Jih, vlastní
Fáze: příprava
zdroje, dary
- vyřizuje se stavební
povolení
MŠMT, MSK,
Nový projekt v AP
SMO, vlastní
Fáze: záměr
zdroje, dary
Projektování a hledání
zdrojů financování
Slezská Ostrava Nový projekt v AP
Fáze: záměr
Vypracovaná studie,
projektová dokumentace
zadána
MŠMT, MSK,
Fáze: příprava
SMO, ÚMOb,
- pozastaveno v souvislosti
vlastní zdroje, s vyřešením využití putting
dary, TJ
greenu, realizace až v roce

oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 64
oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 65
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 65
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 66
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 66
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 67
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 67
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Ostrava

2022

71.

Sportovní a volnočasové centrum
Kunčičky

TJ Kunčičky, z.s. 7,1 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje

Fáze: záměr
zpracování projektu

72.

Rekonstrukce kolbiště v jezdeckém
klubu Baník Ostrava

Jezdecký klub
Baník Ostrava

7,3 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje

73.

Oprava střechy - Čapkova sokolovna

650 tis. Kč

MŠMT, MSK,
SMO

74.

Vybudování multifunkčního
sportovního centra

Tělocvičná
jednota Sokol
Moravská
Ostrava 1
Baby centrum
Delfínek, z.s.

Fáze: příprava
- dotace MŠMT – vznik
komplikace se zajištěním
dofinancování
Fáze: příprava
hledání finančních
prostředků pro opravu

23,4 mil. Kč

Není známo

75.

Rozšíření lezeckého boulderingového
centra BLOK CENTRUM

Blok Centrum

13 mil. Kč

Není známo

76.

Rekonstrukce víceúčelového
sportovního kolbiště včetně přilehlé
plochy pro umístění dopravních
prostředků, vybudování kryté haly a
jezdecké turistické trasy
Vybudování nízkonákladového a
ekologického zázemí pro potřeby a
účely bruslařského klubu

Sportovní klub
Mušketýr, z.s.

12 mil. Kč

Není známo

Bruslařský klub 300 tis. Kč
Buď Inline
Ostrava z.s.

Není známo

77.

16

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
Zhotovena PD, hledání
finančních zdrojů
Nový projekt v AP
Fáze: příprava
Příprava projektové
dokumentace
Nový projekt v AP
Fáze: příprava
Příprava pro stavební
povolení

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 68
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 68
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 68
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 69
oblast sportu pro
všechny
6.1.
Strana 70
oblast sportu pro
všechny
6.1.
Strana 70

Nový projekt v AP
Fáze: záměr
vyřešení majetkových
vztahů, předběžná studie

oblast sportu pro
všechny
6.1.
Strana 71
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NEINVESTIČNÍ PROJEKTY
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava
Číslo
Název projektu
Nositel
projektu
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů

Fáze připravenosti
k datu zpracování AP

Soulad se
strategickým plánem

78.

Sportovec roku

SMO

300 tis. Kč
500 tis. Kč

SMO

realizace v r. 2017, 2018, oblast vrcholového
2019, 2020
sportu
6.2.3
Strana 72

79.

Ostravské sportovní hry

SMO, AŠSK

380 tis. Kč.
s DPH

SMO

Realizace ve školním
roce 2019-2020,
předpokládá se
každoročně

oblast sportu pro
všechny
6.2.3
Strana 72

80.

Webový portál a mobilní aplikace
Sportuj v Ostravě Webový portál
Fajnovy sport

SMO

274 tis. Kč

SMO

Došlo k přejmenování
webových stránek,
vlastník webu SMO,
tvorba investiční karty

oblast sportu pro
všechny
6.2.2
Strana 73

81.

Zlatá tretra IAAD Ostrava World
Challange Zlatá tretra Ostrava IAAF
World Challenge

Sdružení
sportovních
klubů Vítkovice,
z.s.

37 mil. Kč
32,2 mil. s
DPH v roce
2020

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje, dary

realizace v r. 2017, 2018, oblast vrcholového
2019, 2020
sportu
6.2.4
Strana 74

82.

Mistrovství světa IIHF v ledním
hokeji mužů do 20 let
Mistrovství světa v ledním hokeji
IIHF hráčů do 20 let

Český svaz
ledního hokeje
z.s.

60,3 mil. Kč

MŠMT, SMO,
MSK,
Mezinárodní
hokejová
federace,
marketingové

realizace v r. 2019-2020 - oblast vrcholového
proběhlo
sportu
6.2.5
Strana 74
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83.

Letní olympijský festival Tokio 2021
v Ostravě

Olympic festival 25 mil. Kč
s.r.o.

84.

EURO WU19 2022

FAČR

85.

ME ve volejbale mužů 2021

Český
57,361 mil.
volejbalový svaz Kč

86.

Ostrava 2019 World Para Ice
Hockey Chmpionships

Para hockey
Ostrava z.s.

30-32 mil. Kč

Český svaz
ledního hokeje
z.s.

Bude
upřesněno

14 mil. Kč

Mistrovství světa v para hokeji v
Ostravě 2021
87.

Mistroství světa v ledním hokeji
2024

18

možnosti,
vlastní zdroje,
dary
Zdroje: MŠMT,
SMO, MSK,
partneři

oblast sportu pro
všechny
6.2.4
Strana Chyba!
Záložka není
definována.
Zdroje: SMO,
* FAČR projednává
oblast vrcholového
MSK, vlastní
kandidaturu s UEFA
sportu
zdroje, dary
*09/2020 přijde UEFA na 6.2.4
site visit
Strana 75
*realizace:
25.06. – 09.07.2022
Zdroje: MŠMT, * 01.09.2021-15.09.2021 oblast vrcholového
SMO, MSK, CEV,
sportu
sponzoři
6.2.4
Strana 75
Zdroje: NSA,
Termín:
oblast vrcholového
SMO, MSK, IPC 24.04.2021–21.05.2021, sportu
případ. 1 týden v květnu 6.2.5
Strana 77

MSK, SMO,
NSA,
Mezinárodní
hokejová
federace,
marketingové
možnosti,
vlastní zdroje,

Neproběhlo v 2020 –
přesunuto na rok 2021

* pouze ve fázi záměru

oblast vrcholového
sportu
6.2.5
Strana 77

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

Projekty B – TOP akce města Ostravy
Číslo
Název projektu
projektu

Nositel
projektu

Finanční
náklady

Fáze připravenosti k datu zpracování AP
Předpokládané možnosti finančních
zdrojů
Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje,
dary od sponzorů
realizace v r. 2017, 2019
2020 neproběhlo

88.

Utkání Světové skupiny
Fedcupového poháru

Česká sportovní 9,2 mil. Kč
a.s.
11,6 mil. Kč

89.

Utkání Světové skupiny Davisova
poháru

Česká sportovní 10,9 mil. Kč
a.s.
12 mil. Kč

90.

Světová série FIVB v plážovém
volejbale J&T Banka Ostrava Beach
Open

Raul s.r.o.

22 mil. Kč
27 mil. Kč

91.

Mezinárodní tenisový turnaj –
Prosperita Open 2020

RWR s.ro.

300 tis. Kč

Zdroje: Jiný rezort státní správy, sponzoři,
SMO
-Ještě proběhne v roce 2020, termín bude
upřesněn

92.

Mezinárodní šachový festival
Ostravský koník 2020

Chess z.s.

500 tis. Kč

Zdroje: SMO, MSK, Obvod MOaP, obvod
Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
-Proběhne na podzim 2020

93.

Pohár mistrů

Český florbal

5,02 mil. Kč

Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, provize ze
služeb
* akce proběhla v lednu 2020

19

Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje,
dary od sponzorů
realizace v r. 2018, 2019
2020 neproběhlo
Zdroje: MŠMT, CVS, SMO, MSK, partneři,
sponzoři, FIVB
realizace v r. 2018, 2019, 2020 neproběhlo

Soulad se
strategickým plánem

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 78
oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 78
oblast vrcholového
sportu
6.2.5
Strana 79
oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 79
oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 80
oblast vrcholového
sportu
6.2.4
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Strana 80
94.

Czech Indoor Gala

Český atletický
svaz

7,5 mil. Kč
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Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, ČAS
* proběhlo 2017, 2018, 2019, 2020
* proběhne 2021

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 81
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Projekty C – Významné akce
Číslo
Název projektu
projektu

Nositel
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané Fáze připravenosti k datu
možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů
MŠMT, MSK,
Realizace akce v r. 2017,
SMO, vlastní
2018, 2019,2020
zdroje, dary

95.

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

Ostravský
Maraton z.s.
Maraton klub
Seitl Ostrava,
z.s.

3,8 mil. Kč

96.

Český běh žen

SSK Vítkovice,
z.s.

1,8 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje, dary

97.

Významné cyklistické závody a akce

Dle typu akce

Dle typu
akce

SMO,MSK,
Dle uvedeného
vlastní zdroje a harmonogramu konkrétní
dary
akce

98.

Velká cena Ostravy - Jezdecký klub
Baník Ostrava

Jezdecký klub
Baník Ostrava

1 mil. Kč

SMO, MŠMT,
Plánovaný termín akce
Městský obvod, 09.08.2020
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Realizace akce v r. 2017,
2018, 2019,2020

Soulad se
strategickým
plánem
oblast
vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu
, oblast sportu pro
všechny
6.2.9
Strana 82
oblast sportu pro
všechny
6.2.9
Strana 83
oblast
výkonnostního
sportu, oblast
sportu pro
všechny
6.2.9
Strana 83
oblast
výkonnostního
sportu, oblast
sportu pro
všechny
6.2.9
Strana 84
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UKONČENÉ PROJEKTY
Název projektu

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

Nositel
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů
SMO (Vítkovice 288 mil. Kč MŠMT, MSK,
aréna)
320 mil. Kč SMO
MO Ostrava-Jih 3,03 mil.
MŠMT, MSK,
Kč
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje

Soulad se
strategickým
plánem

Fáze: Dokončeno
dokončení 09/2019
Fáze: Dokončeno

6.1
6.1.4

Revitalizace sportovního areálu
Charvátská

MO Ostrava-Jih 9,2 mil. Kč
bez DPH
32,5 mil.
Kč

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Workoutové hřiště

MO Krásné
Pole

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Workoutové hřiště v Komenského
sadech

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz
MO OstravaVítkovice

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Fáze: Dokončeno

6.1.2

Rekonstrukce víceúčelového hřiště na
ul. Halasova
Tréninkový areál VISTA

Ostravská
Sportovní z.s.

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
CDU Sport –
Volný čas
490 tis. Kč MŠMT, MSK,
498 tis. Kč SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
SDH Krásné Pole
800 tis. Kč MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje
6,2 mil. Kč MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje
120 mil. Kč MŠMT,
Ostravská
Sportovní z.s.

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP
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Multifunkční hala Svinov

MO OstravaSvinov, SMO

Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší

23 mil. Kč
50 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje
2,8 mil. Kč Bez partnera

Fáze: Dokončeno
termín předání 10/2019

6.1.3

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Vzduchotechnika a kanalizační přípojka
sportovní haly FBC Ostrava z.s.

MO Slezská
Ostrava
FBC Ostrava z.s. 5,247 mil.
Kč

Fáze: Dokončeno

6.1

Rekonstrukce šaten v části B
vytvořením sportovního bazénu

SK Rapid
Muglinov z.s.

Fáze: Dokončeno

6.1

Workoutové hřiště v sadě Jožky
Jabůrkové
Obnova běžeckých okruhů Porubský
les- Oherův okruh – DOKONČENO

MO Vítkovice

MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje
14,331 mil. MŠMT, MSK,
Kč
SMO, vlastní
zdroje
304 tis. Kč Bez partnera

Fáze: Dokončeno

6.1.4

MO OstravaPoruba

4,400 tis.
Kč

Fáze: Dokončeno

6.1.6

Workoutové hřiště v areálu hasičské
zbrojnice
Přestavba antukového povrchu na
multifunkční venkovní hřiště
s osvětlením
Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala

MO
Michálkovice
TJ Ostrava,
SMO, MŠMT

450 tis. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje
Bez partnera

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Fáze: Dokončeno

6.1.4

Ostravská
Sportovní z.s.

35 mil. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje
MŠMT,
Akademie FC
Baník Ostrava

6.1.2

Úprava sportovního hřiště - ZŠ
Chrustova

MO Slezská
Ostrava

4,7 mil. Kč MSK, ÚMOb
4,5 mil. Kč

Fáze: Dokončeno
chybí dokončit parkovací
plochy, nositel projektu
řeší dokončení
parkovacích ploch, které
nejsou v souladu se
strategickými cíli v oblasti
sportu
Fáze: dokončeno

7,46 mil.
Kč
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Výstavba atletického sektoru – skoku o
tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovice

MO
Hošťálkovice

866 tis. Kč

MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje

Fáze: Dokončeno
06/2020

Finanční
náklady

Předpokládané Fáze připravenosti k datu
možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů
MŠMT
Fáze: POZASTAVENO
- nedořešené majetkové
vztahy
MŠMT, MSK,
Fáze: POZASTAVENO
provedena studie, provádí
se výběr lokality, zpracován
projekt, nezískání finanční
prostředky – ukončení
projektu
MŠMT, MSK,
Fáze: POZASTAVENO
Ing. Blanka
- odstoupení od projektu
Korytářová

6.1

NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY
Název projektu

Rekonstrukce sportovního areálu na
ul. Hrušovská

Nositel
projektu

SMO

550 – 650
mil. Kč

Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké TJ Mariánské
haly – NEREALIZOVÁNO
Hory, z.s.

2,1 mil. Kč
214 000 Kč

Jezdecký areál v Krásném Poli

10 mil. Kč

Ing. Blanka
Korytářová

Výukové sportovně relaxační centrum MO Slezská
Antošovice
Ostrava

24,9 mil. Kč
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MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
dary

Fáze: NEREALIZOVÁNO
zpracovaná studie, nebude
se realizovat z důvodu,
změny objektu na dům
s pečovatelskou službou

Soulad se
strategickým
plánem
6.1

6.1

6.1

6.1
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Multifunkční sportovní hřiště Ostrava
– Kunčičky

MO Slezská
Ostrava

6,150 mil. Kč MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
dary

Modernizace sportovního areálu u ZŠ
Generála Píky

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz

96,5 mil. Kč
33,6 mil. Kč
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MŠMT, MSK,
SMO, ÚMOb,
vlastní zdroje,
dary (případně
dotace z OPŽP
na vsakování)

Fáze: NEREALIZOVÁNO
6.1.4
studie ve zpracování,
projekt se nebude
realizovat, na pozemku
bude vybudovaná školní
zahrada s novou MŠ.
Fáze: NEREALIZOVÁNO
6.1.3
2021 realizace venkovních
sportovišť, realizace haly
byla zrušena (v projektu
bude zahrnuto vsakování
vody v rámci dotace z OPŽP)
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INVESTIČNÍ PROJEKTY
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

1)

Multifunkční sportovní hala v Ostravě

Termín příprav: 2016 – 2020
Termín realizace: 2021 – 2023
480 mil. Kč bez DPH
Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s., Spolek na podporu sportu, dětí
a mládeže
SMO, ČSAD Ostrava a.s., MSK, Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže
* provedena studie, dokončení posouzení vlivu na životní prostředí EIA,
připraveno k podání na KÚMSK.
* memorandum o spolupráci, řešení otázky následného provozu, očekává se
vstup SMO do spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže v polovině
roku 2020
*Hledání financí pro výstavbu Multifunkční sportovní haly

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.1
* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy
* lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava
*kapacita cca 3 000 diváckých míst pro sportovní utkání
* Současná hala (na ul. U stadionu/Sládkova) projde rekonstrukcí nebo bude
nahrazena nově vybudovaným objektem.
*projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal,
florbal a basketbal a jejich mládežnické základny.
Projekt je ve fázi podrobné architektonické a technické studie včetně všech
podkladů pro plynulé zahájení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí
Popis projektu
a dokumentaci pro stavební povolení. Je proveden výškopis a polohopis. Je
proveden taktéž inženýrsko-geologický průzkum. Je dokončeno posouzení
vlivu stavby na životní prostředí EIA.
Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a
další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo
kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací
(FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena
možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a
dívek. Předpoklad realizace výstavby haly je rok 2022 – 2024.
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1
ukazateli
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

2)

Nová střelnice Hulváky

Termín příprav: 01/2017 – 05/2018 2019 – 2021
Termín realizace: 06/2018 – 06/2019 předpoklad 2023-2024
66 mil. Kč bez DPH předpoklad 60 mil. Kč bez DPH
Statutární město Ostrava
SSK PČR, PČR, MŠMT, MSK,
* 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
*Investiční záměr, převedení pozemků na SMO za pomocí darovací smlouvy
* předpokládá se demolice a výstavba nové střelnice na ul. Plzeňská
* předpokládaný termín do konce roku 2020 ukončení přípravné fáze
investičního záměru
Ano – 5.2.1

* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

3)

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa

Termín příprav: projekt dokončen, soutěží se (odvolání)
Termín realizace: 09 – 112/2020
40 mil. Kč bez DPH 32 mil. Kč bez DPH
Statutární město Ostrava + SAREZA
bez partnerů
* soutěž na realizaci 04/2020 - probíhá
* realizace 09 – 12/2020
* realizaci akce připravuje SMO (odbor investiční) a SAREZA
(spoluzadavatelé)
Ano – 5.2.1
* areál je již v majetku obchodní společnosti SAREZA
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* první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal a americký fotbal vč.
osvětlení, rekonstrukci stávající tribuny
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

4)

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa

Termín příprav: projekt dokončen, SP vydáno
Termín realizace: v případě zajištěného financování 2021 – 2022
154 mil. Kč bez DPH, 204 mil. Kč bez DPH
Statutární město Ostrava, SAREZA s.r.o.
bez partnerů
* projekt DPS hotový
* vydány všechny potřebná povolení (ÚR, SP)
* areál převeden do majetku SAREZA
Ano – 5.2.1

* areál je již v majetku společnosti SAREZA
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností
Popis projektu
* druhá etapa zahrnuje: rekonstrukci hlavní tribuny, všech hřišť (dětského,
fotbalového, hřiště pro výuku TV u žáků ZŠ a SŠ), mimo hřiště pro americký
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 ANO - 6.1
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

5)

Sportovní hala v Krásném Poli

Termín příprav: 04/2017 – 05/2019
Termín realizace: 2019 – 2020
42,5 mil. Kč bez DPH, 53,7 mil. včetně DPH
Městský obvod Krásné Pole
Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
* 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
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- projekt v realizaci
- termín dokončení stavby 08/2020
Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* výstavba sportovní haly
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

6)

Sportovní hala Nová Bělá

Termín příprav: 01/2017 – 2019
Termín realizace: 2020-2021
48 mil. Kč bez DPH
Úřad městského obvodu Nová Bělá
Statutární město Ostrava
* zpracována architektonická a technická studie
* dokumentace pro provedení stavby (DPS)
*dotace z MŠMT, spolufinancování SMO
* zahájení výstavby 03/2020
Ano – 5.2.1
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

7)

Workoutová hřiště v Ostravě

Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 2021 – 2022
není známo
SMO
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Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

-hledá se forma dofinancování (např. dotace v rámci ČEZ, případně další
výzvy)
* dochází k vytipování lokalit v rámci městských obvodů
* dochází ke spolupráci se subjekty, které se této problematice věnují
(výrobci, poskytovatelé apod.)
* v posledním kroku dojde ke stanovení cenové nabídky (podle typu
workoutového hřiště)
Ano – 5.1.1

* jedná se o výstavbu workoutových hřišť po celém území města Ostravy
* je potřeba zajistit, aby workoutová hřiště byla strategicky rozmístěna a
proto dojde k vytipování lokalit, do kterých se může přihlásit se svým
nápadem každý městský obvod a navrhnout tak místo pro umístění
workoutového hřiště, dále je snaha zohlednit sociální aspekty zvolené
Popis projektu
lokality
* pro vytipované lokality se vybere typově i kapacitně vhodné workoutové
hřiště a projekt se doplní o cenovou nabídku
* po vybudování těchto hřišť dojde k zahrnutí do pasportizace sportovišť
v rámci města Ostravy
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1
ukazateli

8)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví,
Ostravská univerzita

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 05/2017 -12/ 2018
Termín realizace: 01/2019 – 6/2022
526 mil. Kč, 570 mil. Bez DPH
Ostravská univerzita
bez partnera
* 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
* 01/2020 zahájení výstavby

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
* 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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1
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Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

9)

Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J. Valčíka)

Termín příprav: 01/2017 – 04/2017 2017 – 2020
Termín realizace: 2018 – 2019 2020-2021
50 mil. Kč bez DPH 20 mil. bez DPH
Městský obvod Pustkovec
TJ Sokol Pustkovec
* basic dokumentace rekonstrukce haly
* převod haly z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava (svěřeno do
správy Pustkovce)
* 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
* úprava PD, původní rozpočet upraven z 50 mil. bez DPH na 20 mil. bez DPH
* v řešení darovací smlouva mezi TJ Sokol Pustkovec a SMO ohledně
pozemku a stavby
Ano - 5.2.1, 5.3.1

* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

10)

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Termín příprav: I etapa 2017-2018, druhá etapa 2020 -2021
Termín realizace: I etapa 2018 – 2019, druhá etapa 2021 - 2022
13 mil. Kč bez DPH 60 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Svinov, SMO
SMO
* zpracovaná studie
* výběrové řízení
- Projekt rozdělené do dvou etap. I etapa výstavba dopravního hřiště –
dokončeno 2019, II. Etapa výstavba hřišť a budovy se zázemí včetně
dopravní
Ano – 5.2.1, 5.3.1
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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

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

11)

Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava

Termín příprav: 2017 – 2020
Termín realizace: 2021 – 2022
50 mil. Kč bez DPH 63 mil. Kč
Městský obvod Slezská Ostrava
SMO
* 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 projektová dokumentace na bourací práce a stavbu
Ano – 5.2.1
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

12)

Sportovní hala Třebovice

Termín příprav: 05/2018 – 2019
Termín realizace: 2020 – 2021
70 mil. Kč bez DPH
87 mil. Kč s DPH
Městský obvod Třebovice
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Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

SMO
* investiční studie vč. Geologického průzkumu
* dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019
* příprava projektové dokumentace 10/2019
* stavební povolení 12/2019
* sběr dokumentace pro provedení stavby do 31.03.2020
* vydáno stavební povolení v právní moci

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1, 5.3.1

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

13)

Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna

Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 05/2021 – 09/2021
53 mil. Kč bez DPH
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
SMO
* Zpracována realizační dokumentace.
* projekt může být proveden po etapách
Ano – 5.1.1

* Jedná se o rekonstrukci páteřní části vzduchotechniky haly Ostravar Aréna,
kdy stávající vzduchotechnika je z roku 1986, značně poruchová, často s
nedostupnými náhradními díly, energeticky neodpovídající současným
standardům.
* Rekonstrukce zvýší standardy haly, která patří mezi významné stavby
města Ostravy a pravidelně pořádá mezinárodní akce, například MS v ledním
hokeji.
*Jedná se o zlepšení zázemí pro návštěvníky haly - komplexní větrání chodeb
Popis projektu
(ochozů) Ostravar Arény a úprava distribuce vzduchu v hale pro zlepšení
vnitřního prostředí chodbách a horních částí tribun.
*Konání významných sportovních akcí např. MS v ledním hokeji - MS 2024.
Hokejová utkání a tréninky ligového klubu HC VÍTKOVICE, tréninky a utkání
hokejových mužstev veřejnosti, pořádání koncertů hudebních skupin a
kulturních akcí pro širokou veřejnost.
*Sportovní, kulturní a společenské vyžití občanů města Ostrava a širikého
okolí.
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

14)

Stavební úpravy +15,20 m Ostravar Aréna

Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 05/2021 – 09/2021
26 mil. Kč bez DPH

34

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
SMO
* Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby (DSP).
* Souhlas stavebního úřadu se stavebním záměrem.
* Zpracována dokumentace pro provedení stavby DPS.
Ano – 5.1.1

* Jedná se o rekonstrukci zázemí pro návštěvníky haly Ostravar Aréna a
diváky sportovních a kulturních akcí. Rekonstrukce zvýší standardy haly,
která patří mezi významné stavby města Ostravy a pravidelně pořádá
mezinárodní akce, například MS v ledním hokeji.
*Požadavky návštěvníků se zvyšují a halu přizpůsobujeme světovým
trendům, kdy zlepšíme zázemí pro návštěvníky akcí v hale - realizací projektu
dojde mimo jiné k požadovanému rozšíření zázemí oficiálních hostů a
Popis projektu
delegací pořadatelských organizací v horní části haly.
*Provedení nové technologie pro zkvalitnění prostor s využitím všech
souvisejících profesí - VZT, vytápění, elektoinstalece silnoproud i slaboproud,
zdravotechnika, modernizujeme gastrozařízení a nainstalujeme nový
interiér. Získáme nové kvalitní, pohodlné prostory na úkor komunikačních
prostor při zachování všech požadavků bezpečnostních a hygienických
předpisů.
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1
ukazateli

Název projektu č

15)

Modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytý
bazén Ostrava-Poruba – III. Etapa

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: dokončení revize projektu rok 2020
Termín realizace: 2022 – 2023
127 mil. 150 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
bez partnera
* projekt připraven k realizaci
* vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby
* vydáno stavební povolení
Fáze připravenosti
* dokončuje se úprava projektu na rozšíření relaxačních travnatých ploch
projektu
vybudování nové venkovní pokladny od ul. Opavská
Soulad se strat. plánem Ano – 5.3.1
* 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
Popis projektu
* projekt byl v letech 2017 – 2017 zahájen I. A II. Etapou
* aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků
* směna pozemků (SMO a SAREZA) dokončena
* rozpočtové náklady upraveny na CÚ 2019/20
V souladu s měřitelnými Ano – 6.1
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ukazateli

Název projektu

16)

Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021
49 mil. Kč bez DPH, 54,7 mil. Kč bez DPH
SAREZA
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

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano – 6.1

17)

Sareza

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu Vodní svět

Termín příprav: 03/2020 2020-2021
Termín realizace: 07/2020 – 10/2020 2022
26 mil. Kč bez DPH 40 mil. Kč bez DPH
SAREZA
SMO
* zhotoven technický návrh s odhadem nákladů

Ano – 5.3.1
* 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
Ano – 6.1
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18)

Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý
bazén Ostrava-Poruba

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021 2022
Termín realizace: 2022 – 2023 2023
46 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH
SAREZA
SMO

Fáze připravenosti
projektu

* zhotoven technický návrh s odhadem nákladů

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano – 6.1

19)

Sareza Poruba

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Rekonstrukce ledových ploch v multifunkční aréně

Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2022
40 mil. Kč bez DPH, 49 mil. Kč bez DPH
SAREZA
SMO
* zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů

Ano – 5.3.1
* 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
Ano – 6.1

20)

Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz
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Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 06/2019 2020
Termín realizace: 2020 2023
25 mil. Kč bez DPH, 41,5 mil. Kč bez DPH
SAREZA
SMO, SFŽP, MPO

Fáze připravenosti
projektu

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

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano - 5.3.1
* 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
Ano - 6.1

21)

Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov

Termín příprav: 2019
Termín realizace: 2019 - 2020
19,9 mil. Kč bez DPH, 21 mil. Kč bez DPH,
poskytnutá dotace SMO (ve výši 5.079.920,- Kč)
TJ Sokol Koblov z.s.
FC Odra Petřkovice
* zadání ke zpracování studie
* zpracovaná projektová dokumentace
* projekt byl příslušnou komisí MŠMT navržena k spolufinancování
- provedeno VŘ na zhotovitele stavby
- realizace projektu, financování ze 70% MŠMT – dotace, předpokládaný
termín předpokládané datum ukončení realizace 9.7.2020, slavnostní
otevření areál je naplánované na 08.08.2020
Ano – 5.2.1, 5.1.1

* 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,
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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

22)

Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina

Termín příprav: 2018-2019
Termín realizace: 2020-2021
31,6 mil. Kč bez DPH, 33,7 mil. Kč bez DPH
Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 7,5 mil. Kč)
TJ Unie Hlubina
MŠMT, SMO, MoaP
* projektová dokumentace III. Etapy
* vystaveno stavební povolení III. Etapy
* dokončené VŘ, požádáno o dotaci MŠMT v roce 2019
* zahájení stavby, předpoklad dokončení 06/2020
Ano - 5.1.1, 5.2.1

* projekt se začal realizovat už v roce 2013 I. Etapou – zrekonstruované
travnaté hřiště na kopanou – realizace dokončena
* v roce 2014 byla zahájena II. Etapa přestavby areálu a to výstavbou
hřiště na kopanou s umělým povrchem, vlivem nedostatku finančních
prostředků byla druhá etapa pozastavena, podpora MŠMT, zahájeny
přípravné práce na druhé etapě – realizace dokončena
* příprava III. etapy – zázemí (šatna, sprchy, WC, klubovna, a především
tribuna) již dávno nevyhovují jak kapacitním možnostem, tak především
hygienickým standartům dnešní doby)
* Hotová projektová dokumentace III. Etapy. Vystaveno stavební povolení.
Dokončené VŘ , požádáno o dotaci na MŠMT.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2, 6.1.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

23)

Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou

Termín příprav: 2016-2020
Termín realizace: 03/2020-2021
14,3 mil. Kč bez DPH, 27,5 mil s DPH
Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 4,135 mil. Kč)
Městský obvod Polanka nad Odrou
Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.
MŠMT, SMO, městský obvod Polanka nad Odrou
* projekt je připraven k realizaci
* zadání projektové dokumentace (úpravy projektu, aktualizace rozpočtu)
* zajištění financování ze strany SMO 15 % z konečné ceny, ze strany
městského obvodu Polanka nad Odrou 15 % z konečné ceny a požádána
dotace na MŠMT 2019
-rozhodnutí z MŠMT o dotaci, realizace 03/2020
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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
* aktualizován rozpočet na cenovou úroveň URS I/2019

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2, 6.1.4

24)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a
výstavba MINI hřiště s UT3G

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 04-06/2020
Termín realizace: I. Etapa 07 – 08/2020, II. Etapa 05 – 08/2021-2022
8,9 mil Kč bez DPH,
4,6 mil. Kč bez DPH I. Etapa, 3,6 mil. Kč bez DPH II. Etapa
poskytnutá dotace SMO (ve výši 1.591.000 Kč)
FK Stará Bělá z.s.
MŠMT, SMO

Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena projektová dokumentace, souhlas stavebního úřadu bez SP,
požádáno o spolufinancování SMO, dotace z MŠMT

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1
* 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
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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 6.1.2

25)

Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba Tenisová
akademie TJ Start Ostrava - Poruba z.s.

Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2017 – 2020
Termín realizace: 2020 – 2021
42,7 mil Kč bez DPH, 17 mi. Kč bez DPH ,
Celkový rozpočet projektu 110 mil. Kč
1 fáze - cca 26 mil. Kč.
2 fáze - 50 mil. Kč.
3 fáze - 34 mil. Kč
poskytnutá dotace SMO (max. 2,1 mil. Kč na první fázi)
TJ Start Ostrava-Poruba z.s., SMO
MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů

Fáze připravenosti
projektu

* zpracovaná studie, znalecké posudky, technická příprava, podaná žádost
na stavební povolení, dotace z MŠMT, spolufinancování SMO

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano – 5.2.1
* Cílem projektu je rozšíření stávajícího tenisového areálu a jeho doplnění o
3 venkovní antukové tenisové kurty, tenisovou halu pro 3 tenisové kurty s
plným zázemím, včetně navazující na stávající budovu s určitou ubytovací
kapacitou. Navrhovaný areál bude ze severní strany téměř navazovat na
stávající tenisový areál v katastrálním území Ostrava - Pustkovec. Jedná se
o pozemek, který byl v 70-tých letech minulého století upraven pro
fotbalové hřiště, které již řadu let není používáno. Záměr je zcela v souladu
s platným Územním plánem Ostravy, v němž je uvažovaná plocha určena k
využití pro sport.
* Moderní tenisový areál, splňující parametry tenisových federací ITF, CTS,
který bude začleněný do odpočinkové zóny obvodu Poruba a propojení se
stávajícím tenisovým areálem v Půstkoveckém údolí. Tento jedinečný
tenisový areál bude disponovat 11 venkovnímí antukovými dvorci, 3
tenisovými dvorci s pevným povrchem v pevné hale, a kompletním
zázemím pro sportovce ( šatny, tělocvična, regenerace, restaurace ), 2
antukovými kurty v přetlakové hale, dvěmi sociálními budovami, (v budově
na ul. Slavíková bude ubytovací zařízení pro 25 osob, konferenční prostor
pro pořádání seminářů,) odrazovou stěnou , dvěmi parkovišti. Areál
bezprostředně sousedí s mateřskou a Základní školou, což umožní využití
areálu i pro jejich výuku.
Ano – 6.1

26)

Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu
sportoviště u ZŠ Kosmonautů
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Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2017
Termín realizace: 2018 – 2020
3,8 mil. Kč
FC Ostrava Jih, zapsaný spolek
Městský obvod Ostrava-Jih
* kompletní projektová dokumentace
* souhlas obce s provedením stavby
* kladné stanovisko odboru ÚHA města Ostravy
* územní rozhodnutí, 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
* dotace z rozpočtu SMO – loterie rok 2018, 2019
* předpokládaný termín dokončení projektu srpen 2020

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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

27)

Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina

Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 2022-2023
125 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
SMO, Mob Nová Ves
* před zadáním studie
Ano – 5.2.1
* rekonstrukce objektu krytého sportoviště
* míčové hry
Ano – 6.1

28)

Hasičské cvičiště Nová Ves
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Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Termín příprav: 2017
Termín realizace: 2018 – 2019 2019 – 2020
40 mil. Kč bez DPH, 30 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Nová Ves
bez partnera
* studie
* příprava projektové dokumentace pro stavební povolení
* projekt pro stavební povolení
* součástí projektu je nové vrhačské centrum se záměrem jeho přesunutí
z areálu v Martinově
Ano - 5.2.1, 5.1.1

* 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
Popis projektu
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 (záměrem je přesunutí
z areálu Martinov)
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2
ukazateli

29)

Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a
Emila Zátopkových

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připrav. projektu

Termín příprav: 04/2019 – 04/ 2021
Termín realizace: 11/2021 – 05/2023
141,5 mil Kč s DPH
Moravskoslezský kraj
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových p.o.
* Dokončena studie stavby

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* V těsné blízkosti stávajících budov gymnázia vznikne novostavba
tělocvičny cca 45m x 40m o výšce cca 13m se stávající budovou školy
propojená dvoupodlažním spojovacím krčkem. Součástí novostavby bude
potřebné zázemí pro sportovce i návštěvníky tělocvičny.
* Projektová příprava, inženýrská činnost při přípravě, realizace stavby,
inženýrská činnost při realizaci stavby, dodávky vybavení, publicita.
Ano – 6.1
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Projekty C – Ostatní projekty
30)

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ
Ostrava

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Termín příprav: 2016, 2017, 2018, 2019
Termín realizace: 2020 – 2021
2,2 mil. Kč bez DPH 3,175 mil. Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary

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

* projekt je připraven k realizaci 2020 – 2021
Ano - 5.2.1, 5.3.1

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.1.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

31)

Tréninkový areál ZŠ Dvorského

Termín příprav: 2017-2020
Termín realizace: 2021
12 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Ostravská sportovní z.s.
* zadáno zpracování studie
* vysoutěžená projektová dokumentace
* dokumentace pro provedení stavby
* zpracována projektová dokumentace
* realizace pouze víceúčelové hřiště, posunutí realizace na rok 2021
Ano - 5.2.1, 5.3.1
* 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
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* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

32)

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova

Termín příprav: 2016 – 2020, rozděleno na etapy
Termín realizace: 2018 – 2019 2021, III. Etapa 2022
3,8 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
bez partnera
* probíhá zpracování projektové dokumentace
* podána žádost o dotaci
* zpracována projektová dokumentace, rozděleno na 3 etapy
- zrealizovaná I. Etapa – 1,43 mil. Kč v roce 2018
- schválená žádost o dotaci, zpracována projektová dokumentace,
předpokládaný termín II. Etapy v roce 2021,
předpokládaný termín III. Etapy v roce 2022
Ano - 5.2.1
* projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a
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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

33)

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ OstravaMichálkovice

Termín příprav: 2018-2020
Termín realizace: 2021
2,9 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Michálkovice
bez partnera
* příprava projektového záměru
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Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rekonstrukce školní tělocvičny a rekonstrukce venkovního hřiště
* vybudování oplocení, odstranění vlhkosti a vybudování venkovní posilovny
* tělocvična a hřiště budou sloužit jak studentům, tak veřejnosti

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.4
Název projektu

34)

Oprava multifunkčního hřiště - ZŠ Kosmonautů 13

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2019 -2020
Termín realizace: 2020 - 2022
4,7 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracovaná projektová dokumentace 03/2019

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště
* volejbal, nohejbal, tenis, 2x streetball, malá kopaná
Ano - 6.1.4

35)

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2019 -2020
Termín realizace: 2021 - 2022

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

186 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována projektová dokumentace

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano - 5.3.1
* rekonstrukce stávajících hřišť v areálu školy, atletická rovinka, plocha
víceúčelového hřiště a plocha pro multifunkční hřiště
* atletika, míčové hry, grafické herní prvky, stolní tenis
Ano - 6.1.4

36)

Sportovní hala u ZŠ Junácká v Ostravě - Staré Bělé

48

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

Termín příprav: 2019-2020
Termín realizace: 2021

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

60,3 mil. Kč s DPH
MOb Stará Bělá
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* DSP, požádáno o stavební povolení

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano - 5.3.1
* Jedná se o stavbu tělocvičny včetně zázemí pro ZŠ. V současnosti má
škola jednu tělocvičnu dle hygienických norem pro 15(!) žáků. Školu
navštěvuje v současné době 470 žáků. Stávající tělocvična zůstane
zachována jako 2. tělocvična. V odpoledních hodinách bude sloužit
veřejnosti.
* tělocvična bude mít rozměr basketbalového hřiště s možností všech
míčových sportů do tohoto rozměru
Ano - 6.1.4

37)

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2020 -2021
Termín realizace: 2021 - 2022

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

10 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* probíhá příprava projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

* vybudování nového sportovního hřiště
* fotbal. hřiště, doskočiště, multifunkční hřiště, rovinka na běh
Ano - 6.1.4

38)

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu
Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská

Termín příprav: 12/2017-2020
Termín realizace: 2020-2021
3,1 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
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Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

bez partnerů
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

39)

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu
Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna

Termín příprav: 12/2017-2020
Termín realizace: 2020-2021
3,127 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnerů
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

40)

Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021-2022
10,5 mil Kč bez DPH
Městský obvod Nová Ves
SMO, Mob Nová Ves

Fáze připravenosti
projektu

* dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení 2020

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Ano – 5.2.1
* Tělocvična byla součástí základní školy, později součástí školy oční a v
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posledních letech součástí budovy Slezské Diakonie. Budovu slezské
Diakonie se podařilo před čtyřmi lety opravit z prostředků Švýcarských
fondů ve výši 25 mil.Kč. Přestavbou došlo k oddělení tělocvičny od
provozního zázemí. Z tohoto důvodu byla vypracována projektová
dokumentace na rekonstrukci, která v sobě zahrnuje: vybudování zázemí
(šatny, sociální zařízení, přístavba kryté hasičské věže, interiér), vybudování
přístupu po imobilní osoby, vybudování odstavné plochy před budovou,
vybudování samostatného přístupu a napojení na energie.
*Hasičský sport, stolní tenis, akrobacie, badminton, basketbal
* Jediné kryté sportoviště v MSK, kde může probíhat nácvik disciplíny
požárního sportu výstup na věž v kryté
*B-planu pod ID projektu: 0118/18
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 6.1

41)

Stará Plesná – veřejné prostranství

Termín příprav: 2020 -2021
Termín realizace: 2021
9,1 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Plesná
Statutární město Ostrava
* studie
* příprava projektové dokumentace k realizaci stavby
* inženýrská činnost – správní řízení pro umístění stavby
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

42)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Revitalizace areálu bývalého koupaliště v OstravěRadvanicích - multifunkční hřiště

Termín příprav: 2019
Termín realizace: 2020 - 2023
54 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Radvanice a Bartovice
MMR, SMO
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Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena projektová dokumentace
* podána žádost o dotaci na MMR (otevřen do 11.05.2020) ,
předpokládané vyhodnocení žádosti v říjnu 2020

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název 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
Ano - 6.1.4

43)

Mini skate park Michálkovice

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 01/2018 – 07/2020
Termín realizace: 08/2020 – 11/2020

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

450 tis. Kč bez DPH 3 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Michálkovice
bez partnera
* studie
* PD se zpracovává
*navýšení rozpočtu z důvodu vybudování celobetonový povrch s hracími
prvky

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* vybudování skate parku o rozměrech 10x23 m obsahující sestavu
překážek pro kola BMX, skateboarding a koloběžky
* miniskate park bude sloužit jako rozšíření infrastruktury, povrch betonový
s hracími prvky
* celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.4

44)
Název projektu

Rekonstrukce dětského hřiště na ulici
Stanislavského
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Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2019 - 2022
Termín realizace: 2019 - 2022
500 000 Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Svinov
SMO

Fáze připravenosti
projektu

* bez připravenosti
- hledání financí

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název 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
Ano - 6.1.4

45)

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2019 -2020
Termín realizace: 2021 - 2022

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

7 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracování PD pro územní řízení

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

* vybudování hřiště a zázemí pro dobrovolné hasiče
* vyhrazené místo pro akce dobrovolných hasičů
Ano - 6.1.4

46)
Název projektu

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ
Bulharská na pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2017 -2020
Termín realizace: 2020

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

10,5 mil. Kč s DPH
Městský obvod Poruba
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* Probíhá společné řízení pro získání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, dále bude zpracována projektová dokumentace pro
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provedení stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 5.3.1
* Jedná se o víceúčelové hřiště s atletickým oválem 150 m, se sprinterskou
rovinkou 60 m, skokem dalekým a dále s lajnováním na futsal, florbal,
volejbal, tenis a streetbal. Stavba obsahuje zejména přípravu území,
odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělý
vodopropustný povrch, zpevněné přístupové plochy, záchytné oplocení,
sport. vybavení, mobiliář a drobné terénní úpravy
* TV ZŠ, futsal, florbal, volejbal, tenis, streetbal, atletika
Ano - 6.1.4

47)

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ
J.Valčíka v Ostravě - Porubě

Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2017 -07/2020
Termín realizace: 9-11/2020

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

6,9 mil. Kč s DPH
Městský obvod Poruba
Bez partnera
* Projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracována,
probíhá inženýrská činnost pro získání společného povolení, dále bude
zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a zadání
veřejné zakázky na stavební práce, zrealizována dílčí část - výstavbě hřiště
předcházela stavba přeložky plynovodu vedeného pod stávajícím hřištěm
ZŠ

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 5.3.1
* Jedná se o víceúčelové hřiště s lajnováním na florbal, volejbal, tenis a
streetbal, s odděleným prostorem pro skok daleký. Stavba obsahuje
zejména přípravu území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím
štěrkodrtí, umělý vodopropustný povrch, zpevněné přístupové plochy,
záchytné oplocení, sportovní vybavení, mobiliář a drobné terénní úpravy.
Před výstavbou hřiště muselo být přeloženo původní vedení plynovodu
(2019).
* TV ZŠ, florbal, volejbal, tenis, streetbal, atletika
Ano - 6.1.4

48)
Název projektu

Rekonstrukce areálu - SKATE PARK OSTRAVA VÝŠKOVICE
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Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2020 -2021
Termín realizace: 2021 - 2022

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

12 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
Bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* probíhá příprava projektu

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano - 5.3.1
* rekonstrukce stávajících sportovních prvků a budovy sociálního zázemí,
protihluková opatření
* pro jezdce skatu, kolo BMX, koloběžka
Ano - 6.1.4

49)

Tréninkové hřiště v Krásném Poli

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2017-2020
Termín realizace: 2020-2022

Finanční náklady
Nositel projektu

736 tis. Kč bez DPH, 932 tis. včetně DPH
Městský obvod Krásné Pole

Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
*zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- K dispozici je projektová dokumentace pro územní souhlas

Popis projektu

Ano – 5.2.1, 5.3.1

* 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

50)

In-line okruh za Lunou
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Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 05/2017
Termín realizace: 2019, 2020
2,4 mil. Kč bez DPH, 1,3 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnerů
* dokumentace pro provedení stavby
* zpracována projektová dokumentace
- probíhá VŘ na zhotovitele v rámci stavby „Zeleň za Lunou“
Ano – 5.2.1, 5.3.1

* 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

51)
Název projektu

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

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2020 – 2022
16,5 mil. Kč
FC Heřmanice Slezská z.s.
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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

52)

Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC ODRA
Petřkovice z.s.

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2021– 2022
20,4 mil. Kč bez DPH, 24,4 mil. Kč bez DPH
FC ODRA Petřkovice z.s.
MŠMT, SMO, MSK, Úmob Petřkovice
* studie pro investiční záměr
* projektová dokumentace v přípravě
* 9-10/2019 žádost MŠMT o finanční prostředky
* výběrové řízení na zpracovatele PD
Ano – 5.1.1, 5.2.1
* 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

Název projektu

53)

Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021 – 2022
6 mil. Kč bez DPH
FC ODRA Petřkovice z.s.
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
V souladu s měřitelnými
ukazateli

* vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy v areálu FC ODRA
Petřkovice
* bude sloužit pro místní fotbalový klub
Ano – 6.1
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54)

Hřiště s umělým povrchem FC ODRA Petřkovice z.s.

Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021

Finanční náklady
Nositel projektu

21,7 mil. Kč bez DPH
FC Odra Petřkovice z.s.

Partner projektu

SMO, ÚMOb Petřkovice

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

* zpracován projektový záměr
Ano – 5.1.1, 5.2.1

* hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR
* přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření
zázemí pro celoroční činnost
* v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny
své kategorie
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.2
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

55)

Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a
přilehlých venkovních prostor

Partner projektu

Termín příprav: 06/2017
Termín realizace: 06/2017 -06/2025
nový rozpočet: 11,350 mil. Kč bez DPH
BK NH Ostrava z.s.
ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, 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
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* 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,
zateplení, venkovní úpravy: oplocení, oprava parkoviště, opravy okolních
prostor
V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

56)

Tréninková hala TJ Sokol Poruba

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021
40 mil. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Poruba
bez partnera
* příprava projektu – studie stavby
* hotová studie stavby
* zpracována projektová dokumentace
* zajištění zdrojů financování
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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

57)

Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce

Termín příprav: 2017-2020
Termín realizace: 2020 – 2022
27 mil. Kč bez DPH
TJ Sokol Hrabůvka, z.s.
Statutární město Ostrava
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Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

* příprava projektového řešení
* žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA
- v řešení objednávka na projektovou dokumentaci
Ano – 5.2.1
* 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
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

58)

Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště
a prostor kolem sokolovny

Termín příprav: 2016-2024
Termín realizace: 2020 – 2025 (po etapách)
1,3 mil. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice
bez partnerů
* 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

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
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

59)

Multifunkční hala Hrabová

Termín příprav: 2019 – 2021
Termín realizace: 2021 – 2022
82,7 mil. Kč bez DPH
TJ Sokol Hrabová, z.s., Městský obvod Hrabová
Městský obvod Hrabová
*probíhá objednávka na projektovou dokumentaci
*vybudování dětského hřiště, oprava soc. zařízení v areálu TJ Sokol Hrabová
* vydáno stanovisko výboru TJ Sokol Hrabová k problematice výstavby
multifukční haly – připravena smlouva o převodu pozemků
Ano – 5.2.1, 5.3.1

* 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

60)

Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2019-2020
Termín realizace: 2020 – 2023
50 mil. Kč
Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
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
23x13m
* určeno pro cca 200 diváků
* hala s certifikovanými soutěžními rozměry – volejbal, florbal, basketbal
* fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků
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* 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

61)

Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2018-2020
Termín realizace: 2021
382 000 Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* projektová studie ve zpracování
- postupná realizace investičního projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny
* tělocvična slouží k provozování úpolových sportů (volný styl, zápas řeckořímský, 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 roce 2020 dokončení opravy fasády a to po celém obvodu oprava soklu,
dále generální oprava ústředního topení, oprava rozvodu vody, rekuperace a
rekonstrukce poslední šatny se sociálním zařízením.
*požádáno o dotaci pro rok 2020

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.3

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

62)

Obnova umělého povrchu venkovního hřiště ve
sportovním areálu TJ Sokol Svinov

Termín příprav: 2019 – 06/2020 6/2020
Termín realizace: 07 – 08/2020, 10-11/2020 (v období soutěžního volna)
2,3 mil. Kč bez DPH
3,3 mil. Kč bez DPH, 4 mil. Kč s DPH výměna povrchu
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1 mil Kč bez DPH, 1,2 mil s DPH na vlastní tribunu
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Tělocvičná jednota Sokol Svinov
Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov
* zpracován projektový záměr
* rozpočet
* zpracována technická zpráva, vypracován samostatný rozpočet pro
výměnu povrchu (3 mil. Kč bez DPH) a vlastní tribunu (1 mil Kč bez DPH)
Ano – 5.2.1, 5.3.1
* 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 (ve spolupráci s ÚMOb Ostrava – Svinov a
zájmovými sdruženími Svinov).

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.3

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

63)

Revitalizace tenisového areálu na ul. Budečská

Termín příprav: 01/2017 – 12/2025
Termín realizace: 01/2017 – 12/2025
10 mil. Kč bez DPH
Tělovýchovná jednota Baník Ostrava
SMO, MSK, MŠMT
* investiční záměr a studie
* projektová dokumentace
* osvětlení – dotace DMO 2017/2018
* oplocení – částečně realizováno
* rekonstrukce 5 venkovních tenisových kurtů
- realizace v rámci dotaci SMO, požádáno o dotaci z loterií 2020 (požadavek
na rekonstrukci umělého povrchu tenisové haly)
Ano – 5.2.1, 5.3.1.
* postupná víceletá revitalizace tenisového areálu tenisového oddílu TJ
Baník Ostrava
* výměna nevyhovujícího osvětlení tenisové haly – realizováno 2017/2018
* rekonstrukce venkovních tenisových kurtů – rekonstrukce 5ti tenisových
kurtů, zbývají 4 staré
* revitalizace provozní budovy areálu
* výměna umělého povrchu tenisové haly
* rekonstrukce oplocení a dílčí vegetační úpravy areálu – částečně
* areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů
* revitalizace nebo výměna povrchu tenisové haly v Ostravě-Lhotce
* zvažuje se rekonstrukce tribuny – v současné době se tribuna nachází
v nevyhovujících podmínkách v rámci bezpečnosti, došlo k omezení

63

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025
V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1

Název projektu

64)

Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2019-2020
Termín realizace: 2021-2022
10 mil. Kč bez DPH
Blue Volley Ostrava, z.s.
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

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano – 6.1
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Název projektu

65)

Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s.

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 02/2020 – 09/2020
Termín realizace: 10/2020 – 10/2021
5,780 mil Kč bez DPH
FBC Ostrava z.s.
MŠMT, ČfbU

Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena projektová dokumentace
- vyřízení stavebního povolení

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano – 6.1

66)

Basketbalová hala v Ostravě

Termín příprav: 2019 -2020
Termín realizace: 2021 – 2022
80 mil Kč včetně DPH
Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s.
MŠMT, MSK, klubový partneři
* projektování a hledání zdrojů financování
*dokončení fáze studie
* realizace projekt by se měl v roce 2021
Ano – 5.2.1
* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen
* hala bude dvouhřišťová se zásuvným hledištěm
* kapacita haly 350 osob dle kategorie I. Podle ČBF kategorizace hal*
pořádání mezinárodních soutěží

Ano – 6.1.3
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67)

Jindřicha Kaděry

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Regenerační centrum na tréninkovém středisku

Termín příprav: březen 2019
Termín realizace: říjen - prosinec 2020
810 tis. Kč bez DPH
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
SMO, Úmob Jih, vlastní zdroje, dary
Hledání finančních zdrojů: Dotační tituly, vlastní zdroje, partneři, sbírka,
rodiče;
• Schválena změna účelu užívání vlastníkem;
• Vybrán dodavatel vybavení fa. Vital Trend s.r.o.
• Zhotovena projektová dokumentace
• Podána žádost na stavební úřad;
• Rozeslána poptávka na dodavatele;
Z 90% připraveno k realizaci po schválení stavebním úřadem a podepsáním
smlouvy s dodavateli
Ano – 5.2.1
* Nebytový prostor - klubovna v pavilónu tělocvičny objektu Mjr. Nováka
1455/34 , Ostrava – Hrabůvka
* regenerační zázemí pro obnovu fyzických i psychických sil, ve všech
věkových kategoriích judistů s vybavení jako např. sauny a vířivé vany a
ochlazovacího bazénu.
Ano – 6.1.3

68)

Sportovně regenerační část - bazén Mexiko

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: říjen 2020
Termín realizace: 2021 – 2023
4,8 mil Kč bez DPH
SPORT MEXIKO z.s.
prozatím bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1
* Rozšíření stávajícího bazénu o venkovní sportovně regenerační část, kde
bude vybudováno venkovní zázemí se saunou, ochlazovacím bazénem,
výřivkou a relaxační částí.
* Plavání, Jóga, Fittness a další sporty
* Toto rozšíření přinese naším sportovcům a dalším uživatelům možnost
regenerace po náročných tréninzích.
Ano – 6.1.3
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69)

Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u
sportovního areálu FBC OSTRAVA

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: říjen 2020
Termín realizace: 2021 – 2023
3,5 mil Kč bez DPH
FBC OSTRAVA z.s.
Slezská Ostrava

Fáze připravenosti
projektu

* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1
* Z důvodu nedostatačné kapacity parkovacích míst pro návštěvníky
sportovního areálu je bezpodmínečně nutné vybudování dalších
parkovacích míst. Společně s touto výstavbou vytvoříme další venkovní
sportoviště ve formě workoutového hřiště.
* Florbal,Fitness
* Po vybudování parkoviště bude navýšena kapacita pro návštěvníky a
sportovce sportovního areálu.
Ano – 6.1.3

70)

Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a
rehabilitačními stroji

Termín příprav: 2017 -2022
Termín realizace: 2022-2023
900 000 Kč bez DPH
Tělovýchovná jednota Ostrava
Bez partnera
* investiční záměr
* předprojektová dokumentace
* zobrazení 3D
* pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu
* projekt nadále odložen, realizace plánována až na rok 2022
Ano - 5.3.1

* 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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

71)

Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2019 - 2020
Termín realizace: 2020 - 2021
7,1 mil. Kč bez DPH
TJ Kunčičky, z.s.
bez partnera
* fáze zpracování projektu
* drobné opravy v rámci vlastního rozpočtu
* zažádáno o dotaci SMO

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano - 6.1

72)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Rekonstrukce kolbiště v Jezdeckém klubu Baník
Ostrava

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2010-2020
Termín realizace: 2021-2022
7,3 mil. Kč bez DPH
Jezdecký klub Baník Ostrava
bez partnera
* vytvořen projekt
* stavební povolení v procesu
* zajišťování finančních prostředků
*požádána dotace z MŠMT, spolufinancování SMO (z důvodu špatného
rozpočtu financování z MŠMT nedořešeno)
* problém s dofinancování projektu a dotací z MŠMT

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1
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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

Název projektu

73)

Oprava střechy - Čapkovy sokolovny

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 2021
Termín realizace: 2021 - 2022
650 tis. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1
MŠMT, MSK, SMO

Fáze připravenosti
projektu

* hledání zdrojů financování

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 5.3.1
* Vlivem povětrnostních podmínek a stáří již použitého materiálu (po
životnosti lepenkových modifikovaných pásů) dochází k zatékání do
tělocvičny Čapkovy sokolovny, zejména v letních měsících, při lokálních
bouřkách.
Ano - 6.1

74)
Název projektu

Vybudování multifunkčního sportovního centra
Baby centrum Delfínek, z.s.

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021 - 2023
23,4 mil. Kč bez DPH
Baby centrum Delfínek, z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* fáze zpracování projektu
* hledání zdrojů financování

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano - 5.3.1
* V pronajatých prostorách města (bývalá škola v Zálomu 1) po schválení
projektové dokumentace budujeme multifunkční sportovní centrum pro
tréninkové účely sportovních klubů, tanečních klubů a dalších zájemců.
* Vzhledem k finanční náročnosti projektu hledáme další investory a to
především pro fitness centrum a případně vybudování bazénu určeného
především pro sportovce a jejich tréninky.
*sportovní aktivity: Sportovní klub synchronizovaného plavání – Akvabelky
Delfínek Ostrava; Taneční klub Katlen Ostrava; Plavání kojenců Baby
centrum Delfínek Ostrava
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V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 6.1

75)

CENTRUM

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Rozšíření lezeckého boulderingového centra BLOK

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021
13 mil. Kč bez DPH
Blok Centrum z.s.
bez partnera
* Projektová studie
* Žádost o povolení stavby
* V přípravě projektová dokumentace
Ano - 5.3.1
* Rozšíření stávajícího lezeckého boulderingového centra o 2/3 původní
lezecké plochy s plánovaným využitím původního zázemí (šaten, sociálního
zařízení, recepce)
* Nové sportoviště by dostalo rozměr evropského formátu.
* Tento plán vznikl díky velkému nárůstu zájmu o lezecký sport, kdy nejsou
schopni uspokojit a zároveň poptávku dětí v oddílech, výkonnostního lezení
a lezení veřejnosti.
Ano - 6.1

76)

Rekonstrukce víceúčelového sportovního kolbiště
včetně přilehlé plochy pro umístění dopravních
prostředků, vybudování kryté jezdecké haly a

Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

jezdecké turistické trasy
Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 2021 - 2023
12 mil. Kč bez DPH
projekt 1
5 000 000,00 Kč
projekt 2
2 500 000,00 Kč
Projekt 3
4 000 000,00 Kč
Projekt 4
500 000,00 Kč
Sportovní klub Mušketýr, z.s
bez partnera
• přípravná fáze
Na rekonstrukci hřiště není zapotřebí stavební povolení. V současné době
se řeší změna územního plánu na sportoviště. Následně bude vyřízeno
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stavební povolení na krytou halu.
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 5.3.1
1) Jedná se o rekonstrukci víceúčelového sportovního kolbiště na
parcele 516 v kú Slezská Ostrava - využití sportovního klubu
Mušketýr, rozměr plochy 8000 metrů čtverečních
2) Jedná se o přilehlou plochu pro umístění dopravních prostředků
transportujících osoby a koně v případě závodů pořádaných v
našem areálu, rozměr plochy 5000 metrů čtverečních
3) Dále se jedná o krytou jezdeckou halu - jízdárnu s přilehlým
zázemím, rozměr plochy 30 x40 metrů čtverečních
4) Dále o značenou jezdeckou turistickou trasu polská hranice Ostrava- Beskydy, cca 60km
Od roku 2008 se stáj nachází v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě. Za stájí
máme k dispozici travnatou plochu, která slouží jako kolbiště. Nově nám
přibyla písková jízdárna. Naproti stáje stojí dům, jehož spodní patro
využíváme jako klubovnu a sociální zázemí. Dále máme 2 prostorné výběhy
s ovocnými stromy. V této době náš klub čítá kolem 40 aktivních členů
nejrůznějších věkových skupin. K dispozici máme 27 koní, a to převážně
vlastního chovu. Tito koně jsou využíváni nejen k výcviku jezdců a k zápřahu
v kočáře, ale reprezentují nás také na různých společenských akcích a
závodech. Na této adrese má sídlo asociace Atom, kmen Mušketýrci, který
má cca 50 členů zabývajících se jezdeckou turistikou.
Ano - 6.1

77)
Název projektu

Vybudování nízkonákladového a ekologického
zázemí pro potřeby a účely bruslařského klubu

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020-2021
Termín realizace: 2022 - 2023
300 tis. Kč bez DPH
1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* Vytvoření projektového záměru

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano - 5.3.1
* Vybudovat nízkonákladové ekologicky šetrné zázemí pro potřeby a účely
efektivnějšího fungování bruslařského klubu.
* budova by měla být dřevostavba – bungalov s umístěním v areálu
Cementárny.
* jednalo by se o zázemí, které bude sloužit jako kontaktní místo bruslařské
školy/klubu
* bude nabízet i základní servis v rámci zázemí, poslouží i jako výdejní místo
pro servis balíkové služby
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* objevuje se možnost umístit i speciálku s inline produkty
* zázemí by sloužilo k lepšímu naplnění klubových cílů: zdravotní efekt,
kognitivní efekt, sociální efekt, efekt udržitelnosti a opakovatelnosti
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 6.1

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

78)

Sportovec roku

Termín realizace: každoročně
300 tis. Kč s DPH, 500 tis. Kč s DPH
SMO
bez partnerů
* anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020
Ano – 5.1.2

* 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

79)

Ostravské sportovní hry

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Termín realizace: každoročně
380 tis. Kč s DPH
SMO, Asociace školních sportovních klubů
SMO, Asociace školních sportovních klubů
• Zahájení spolupráce s AŠSK 2019, zahájení her ve školním roce 20192020, předpokládá se spolupráce i pro školní rok 2020-2021

Popis projektu

* Projekt "Ostravské sportovní hry" se uskuteční pod záštitou p. náměstkyně
primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Pořadatelem je Statutární
město Ostrava a Okresní rada AŠSK ČR Ostrava.

Ano – 5.1.2
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* Cílem projektu je masová podpora a motivace k provozování sportu u žáků
základních škol na území města. OSH budou probíhat v období školního roku
(obvodní a okresní kola soutěží AŠSK).
*V průběhu školního roku bude bodována účast škol na obvodních a
okresních kolech soutěží AŠSK, body získá škola i za pořádání soutěží. Deset
škol s nejvyšším počtem bodů budou oceněny.
*Pro rok 2020 každá škola, která se do projektu zapojí, získala sadu
rozlišovacích dresů, určených k reprezentaci školy v tomto projektu. Dále
každý zapojený žák získal sportovní láhev s logem projektu.
*Bodování: obvodní kola do 6 družstev - počet družstev + 1 bod pro vítěze,
další družstva sestupně podle umístění, druhý o dva méně, poslední
družstvo 1 bod. Nad 6 družstev - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1, každý další 1 bod za
účast. Okresní kola - stejný systém bodování x 2
V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.3

80)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Webový portál a mobilní aplikace Sportuj v Ostravě
Webový portál Fajnovy sport

Termín příprav: 06/2019 - 2020
Termín realizace: 2020
160 000 Kč bez DPH
SMO, Astrum Q
SMO
* přejmenování webového portálu Sportuj v Ostravě na webový portál
Fajnovy sport
* převod vlastníka webové stránky pod SMO
* vytvoření nové sekce Investice, změna vzhledu
* podílení se na inovaci a zlepšení dalších nástrojů pro obsluhu webu dle
zadání
* připraven marketing pro představení projektu veřejnosti
Ano - 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2

* cílem je vytvořit jeden portál pro obyvatele Ostravy, kde se dozví o všech
dostupných sportovištích, aktivitách, klubech, událostech apod.
* má za cíl informovat o sportovních akcích, kde si mohu jít zasportovat, kde
mohu fandit, kde mohu dát své děti do kroužků, klubů
* rychlý, dostupný, přehledný systém jak na internetu tak přímo v mobilním
telefonu pomocí mobilní aplikace Sportuj v Ostravě

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.2.2
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

81)

Zlatá tretra IAAF Ostrava World Challenge

Termín realizace: každoročně
37 mil. Kč bez DPH, (32,2 mil. s DPH v roce 2020)
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
MŠMT, SMO, MSK, partneři
* akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
* letos probíhá 59. ročník
Ano – 5.1.2
* 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

82)

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji mužů do 20
let, Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do
20 let

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Termín příprav: 2017 – 2019
Termín realizace: 26.12.2019 – 5.1.2020
60,3 mil. Kč
Český svaz ledního hokeje z.s.
MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace
•

proběhlo

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
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

83)

Letní olympijský festival Tokio 2021 v Ostravě

Termín příprav: 2019 – 2021
Termín realizace: 23.7. – 8.8.2021
25 mil. Kč (uvedeno v žádosti), 60,5 mil (uvedeno v popisu projektu)
Olympic festival s.r.o.
MŠMT, SMO, MSK, partneři
Projekt měl proběhnout v roce 2020, avšak z důvodu COVID-19 se přesouvá
na rok 2021. V Ostravě proběhne olympijský festival již potřetí (2016, 2018,
2021).
Ano – 5.1.2
* letní olympijské i neolympijské sporty
* v Ostravě již potřetí
* dětské tábory

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.5

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

84)

EURO WU19 2022

Termín příprav: 2020-2022
Termín realizace: 25.6.-9.7.2022
14 mil. Kč
FAČR
SMO, MSK
*FAČR projednává kandidaturu s UEFA
* 09/2020 přijede UEFA na site visit
Ano – 5.1.2
* ME žen ve fotbale v kategorii do 19 let
* 16 zápasů (v Ostravě a okolních městech – Karviná, Opava, Frýdek-Místek)
* Předpokládané týmy – ČR, Anglie, Španělsko, Německo, Francie,
Holandsko, Norsko, Irsko

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

85)

ME ve volejbalu mužů 2021

Termín příprav: 2019-2021
Termín realizace: 1.9.-15.9.2021
57,361 mil. Kč
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Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Český volejbalový svaz
MŠMT, SMO, MSK, CEV, sponzoři
* ME mužů proběhlo v ČR již v letech 2001, 2011
* 6 – 8 měsíců před ME budou známi účastníci
Ano – 5.1.2
* 24 mezinárodních účastníků; 4 hostitelské země
* součástí akce také festival „minivolejbal v barvách“ a ME „sitting“
volejbalu hendikepovaných sportovců

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.4
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86)

Ostrava 2019 World Para Ice Hockey Chmpionships
Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě 2021

Název projektu č. 24
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2018 – 2019 2020 -2021
Termín realizace: 24. 4. – 1. 5. 2021, příp. 1. týden v květnu
30 – 32 mil. Kč
Para hockey Ostrava z.s.
NSA, SMO, MSK, IPC

Fáze připravenosti
projektu

Projekt se uskuteční v na přelomu duben/květen 2021

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

Popis projektu

* dřívější MS na přelomu roku 2018/2019
* důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho
úrovně v povědomí lidí

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.5

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

87)

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024

Termín příprav: 2020-2024
Termín realizace: cca začátek května 2024, příp. začátek června 2024
600 mil. Kč
Český svaz ledního hokeje z.s.
MSK, SMO, NSA, Mezinárodní hokejová federace, marketingové možnosti,
vlastní zdroje, dary
Záměr, zahájení příprav pro pořádání MS v Ostravě,
* předpokládaný termín konání květen, případně začátek červena 2024
*zahájení příprav
* proklamace zájmu města Ostrava na pořádání MS v ledním hokeji v
Ostravě
Ano – 5.1.2
* 88. MS v ledním hokeji,
* v Ostravě by MS v ledním hokeji proběhlo již počtvrté (1959, 2004, 2015,
2024)

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.5.
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Projekty B – TOP akce města Ostravy

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

88)

Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru

Termín realizace: každoročně (rok 2020 neproběhne)
11,6 mil Kč bez DPH
Česká sportovní a.s.
SMO, MSK, sponzoři

Fáze připravenosti
projektu

* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019
* rok 2020 neproběhlo, 2021 je možnost pořádání utkání v Ostravě

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

89)

Utkání Světové skupiny Davisova poháru

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín realizace: každoročně (rok 2020 neproběhne)
12 mil Kč bez DPH
Česká sportovní a.s.
SMO, MSK, sponzoři

Fáze připravenosti
projektu

* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019
*rok 2020 neproběhne, 2021 je možnost pořádání utkání v Ostravě

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
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90)

Světová série FIVB v plážovém volejbale J&T Banka
Ostrava Beach Open

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 23.-27.9.2020
27 mil. Kč bez DPH
Raul s.r.o.
MŠMT, CVS, SMO, MSK

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019
* rok 2020 neproběhne
Ano – 5.1.2

Popis projektu
* kvalifikační série pro olympijské hry v roce 2021 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

91)

Mezinárodní tenisový turnaj – Prosperita Open 2020

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 27.4.-3.5.2020, termín na podzim zatím není znám
300 tis. Kč
RWR s.r.o.
Jiný rezort státní správy, sponzoři, SMO
Šestnáctý ročník
Ano – 5.1.2
*Mezinárodní tenisový turnaj mužů
* Turnaj kategorie Challenger
* Navázat na tradici tenisového města

V souladu s měřitelnými
ukazateli
6.2.6
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

92)

Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2020

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2.-10.5.2020; 29.8 – 6.9.2020
500 tis. Kč
Chess z.s.
SMO, MSK, Obvod MOaP, obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
27. ročník

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

Popis projektu

* koná se v Ostravě a cca 10 městech a obcích MSK
* hlavního turnaje se účastní cca 300 šachistů z ČR i zahraničí

V souladu s měřitelnými
ukazateli
6.2.6

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

93)

Pohár mistrů

Termín příprav: 2019
Termín realizace: 11.-12.1.2020
5,02 mil. Kč
Český florbal
MŠMT, SMO, MSK, provize ze služeb
* akce proběhla v lednu 2020
Ano – 5.1.2
* nejprestižnější florbalová akce
* účastní se celkem 8 nejlepších evropských/světových týmů

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.5
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Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

94)

Czech Indoor Gala

Termín příprav: 2019
Termín realizace: 5.2.2020
7,5 mil. Kč
Český atletický svaz
MŠMT, SMO, MSK, ČAS
Pořádá se v Ostravě od r. 2017
Ano – 5.1.2
* atletický mítink
* mítink je zařazen do elitní skupiny EA Indoor Premium mítinků

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.5
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Projekty C – Významné akce
95)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Ostravský maraton
Ostrava!!! City marathon

Termín realizace: 2017 – 2025
3,8 mil. Kč bez DPH
Ostravský Maraton z.s. Maraton klub Seitl Ostrava, z.s.
SMO, MSK
* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019,2020
Ano – 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
* rozmach běhu
* akce pro celé rodiny v Ostravě
* nejstarší maratonský běh v České republice

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.2.9
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Název projektu č. 95
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

96)

Český běh žen

Termín realizace: 2017 - 2025
1,8 mil. Kč bez DPH
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
SMO, MSK
* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019,2020
Ano - 5.3.2
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

97)

Významné cyklistické závody a akce

Termín příprav: 2020 - 2021
Termín realizace: celoročně dle charakteru soutěže
Dle konkrétní akce
Dle konkrétní akce
Dle konkrétní akce
* akce se pořádají od r. 2019, 2020
* termín akce dle harmonogramu
Ano –5.2.2, 5.3.2
1. Na kole dětem 2021
* cyklotour po ČR na podporu onkologicky nemocných dětí
* 12. Ročník
2. CZECH TOUR 2020, Světový pohár v silniční cyklistice
* 12. Ročník, nejvýznamnější mezinárodní cyklistický etapový závod v ČR
* 6.8. 2020 v Ostravě, časovka týmů, 18 km okruh městem Ostrava, jediná
časovka družstev v České republice
3. OSTRAVSKÝ CHACHAR 2020 - Mezinárodní dny cyklistiky v Ostravě
* každoroční akce, která nabízí sportovní vyžití pro celou rodinu a také
atraktivní podívanou v podání nejlepších domácích a zahraničních cyklistů na
trati, která je udržována celý rok.
* termín závodu: 14.-15. 8. 2020
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4. PORUBAJK 2020, MTB závod pro celou rodinu
* odložen na podzimní termín 10. 10. 2020
* Veřejný závod na horských kolech snadnějšího charakteru se speciálním
zaměřením na děti a mládež s přípravným tréninkovým programem pro
potenciální účastníky z řad dětí a mládeže.
V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano, 6.2.9

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

98)

Velká cena Ostravy – Jezdecký klub Baník Ostrava

Termín příprav: 2019-2020
Termín realizace: 09.08.2020, původní termín 22-24.05.2020 (každoročně)
1 mil. Kč
Jezdecký klub Baník Ostrava
SMO, MŠMT, městský obvod
* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020
* v roce 2020 se pořádá: 56.ročník Velké ceny Ostravy a Jumping show
Ano – 5.2.2, 5.3.2
*pravidelná každoroční akce s velkou historií
* v roce 2020 se koná již 56. ročník jezdeckých závodů s mezinárodní účastí
*součásti závodu je extraligové parkurových závodů
* je vyhrazeno i pro amatéry, juniory a v kategorii U25 (s obtížností od
100cm do 145 cm)
* akce je doplněna o doprovodný program
* druhou části projektu je pořádání soutěží Jumping show, která je určena
především pro děti a mládež, hobby jezdce a začínající mladé koně (soutěž
s obtížností od 80 cm do 125 cm podle věkové kategorie)

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano, 6.2.9.
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Ukončené projekty
Rekonstrukce stadionu Bazaly – DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2016 – 2017
Termín realizace: 01/2018 – 09/2019, DOKONČENO 12/2019
288 mil. Kč, 320 mil. Kč
Statutární město Ostrava (Vítkovice aréna)
MSK
* 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

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih,
Aviatiků, Na Obecní - DOKONČENO
Termín příprav: 08/2017
Termín realizace: 2018/2019
3,03 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnerů
* 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
* DOKONČENO

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.4
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Revitalizace sportovního areálu Charvátská – DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 12/2017
Termín realizace: 2018/2019
9,2 mil. Kč bez DPH, 32,471 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
CDU Sport - Volný čas, z.s.
* 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
* DOKONČENO

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.4

Workoutové hřiště - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 04/2017 - 012/2017
Termín realizace: 07/2018 - 05/2019
490 000 Kč bez DPH
498 000 Kč bez DPH
Městský obvod Krásné Pole
SMO, SDH Krásné Pole
* vytvořen projektový záměr
* projekt v realizaci
* realizace ukončena
Ano - 5.3.1

* výstavba workoutového hřiště vedle stávající hasičské zbrojnice
* využití prostranství v těsné blízkosti zbrojnice pro tréninky hasičů a
žákovských družstev
* rozměry hřiště: 10x10 m
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.4

Workoutové hřiště v Komenského sadech - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2017
Termín realizace: 2018
800 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
bez partnera
* příprava projektové dokumentace
* územní řízení
* příprava realizace
Ano - 5.3.1

* 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

Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2016 – 2017
Termín realizace: 2018 – 2019
6,2 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Vítkovice
bez partnera
* projektová studie
* zahájeno stavební řízení povolení stavby
* probíhá realizace stavby
Ano - 5.2.1

* 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
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4
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Sportovní hala Svinov - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2017 – 2018
Termín realizace: 2019
23 mil. Kč bez DPH
50 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Svinov
bez partnerů

Fáze připravenosti
projektu

* projektová dokumentace
* ve výstavbě, dokončeno 11/2019

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

Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2017 – 2018
Termín realizace: 2018 – 2019
2 791 505 Kč bez DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
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

Název projektu č

Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava
z.s. - DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

Termín příprav: 2018
Termín realizace: 2018
5, 247 mil. Kč bez DPH
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Nositel projektu
Partner projektu

FBC Ostrava z.s.
MŠMT, MSK, SMO

Fáze připravenosti
projektu

* získány zdroje z MŠMT
* dokončena projektová dokumentace
* zahájeno stavební řízení
* příprava výběrového řízení na dodavatele stavby

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Ano - 5.2.1
* záměrem projektu je instalace nové vzduchotechniky do sportovní haly a
rekonstrukce kanalizační přípojky

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano - 6.1

Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2018
Termín realizace: 2018
14,331 mil. Kč bez DPH
SK Rapid Muglinov z.s.
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

Popis projektu

Ano - 5.2.1
* 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

Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2017 - 2018
Termín realizace: 2018
304 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Vítkovice
bez partnera
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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

Tréninkový areál VISTA- DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 06/2017
Termín realizace: 2019 – 2020
120 mil. Kč bez DPH
Ostravská sportovní z.s.
Bez partnera
* studie
* projektová dokumentace
* stavební realizace
Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
* 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
a TJ SOKOL Hrabůvka
* hřiště, fitness a rehabilitační část bude zpřístupněna i pro veřejnost

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

Obnova běžeckého okruhu Porubský les - OHERŮV OKRUH
DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2017 - 2018
Termín realizace: 2019
4,400 tis. Kč bez DPH
Záměr rekonstrukce podal Městský obvod Ostrava-Poruba
bez partnerů
* studie
* projekt v realizaci 2019
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- DOKONČENO 2019
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

Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 01/2018 - 05/2018
Termín realizace: 05/2018 - 06/2018
450 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Michálkovice
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* projekt

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano - 5.3.1
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště
s osvětlením - DOKONČENO
Termín příprav: 2017 -2019
Termín realizace: 9/2019 – 3/2020
7,46 mil. Kč bez DPH 5,8 mil. Kč bez DPH
Poskytnutá dotace SMO (1,5 mil. Kč)
Tělovýchovná jednota Ostrava, SMO, MŠMT
MŠMT, SMO, MSK, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
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Fáze připravenosti
projektu

* projektová dokumentace
* investiční záměr
* zajišťování finančních prostředků na realizaci
* schválená dotace z MŠMT ve výši 5.171.936,- Kč 4.233.579,- Kč
* příprava výběrového řízení na zhotovitele
* stavba ukončena, zkušební provoz

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
*Dokončeno 03/2020

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.4

Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2017-2019
Termín realizace: 2019-2020
4,7 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
bez partnerů
* zpracována projektová dokumentace
* projekt je ve fázi fyzické realizace
* dokončeno
Ano – 5.2.1
* 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

Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala - DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

Termín příprav: 2016 – 2017
Termín realizace: 2017-2020
35 mil. Kč bez DPH
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Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Ostravská sportovní z.s.
Akademie FC Baník Ostrava
* kompletní projektová dokumentace
* v provozu
* v areálu chybí dodělat pouze parkovací plochy, nositel projektu řeší
dokončení parkovacích ploch, které nejsou v souladu se strategickými cíli v
oblasti sportu

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

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovice
- DOKONČENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 10/2018
Termín realizace: 09/2019 – 07/2020
866 187 Kč vč. DPH (chybí Doskočiště 240 000,- a Stojany 210 000,-)

Fáze připravenosti
projektu

Městský obvod Hošťálkovice
SMO, Atletický klub Hošťálkovice z.s.
* zhotovená projektová dokumentace vč. Položkového rozpočtu
* realizována stavební část včetně finálního sportovního povrchu
(09/2019 – 03/2020)
* chybí pořízení a instalace doskočiště a stojanů včetně příslušenství
*Dokončeno v 06/2020

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* 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
Ano – 6.1
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NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY
Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská - POZASTAVENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2016 – 2017
Termín realizace: zatím nebylo rozhodnuto
* výstavba haly pro míčové sporty 512 mil. Kč bez DPH (u sportovní haly
Ostrava – Přívoz)
* 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
* projekt pozastaven z důvodu nevyřešení majetkových vztahů
Statutární město Ostrava
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
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Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly - POZASTAVENO
Název projektu č. 55
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2017
Termín realizace: 2017 – 2018
2,1 mil. Kč bez DPH 214 000 Kč bez DPH
Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z. s.
bez partnerů
* provedena studie
* provádí se výběr lokality
* zpracován projekt
Ano - 5.2.1, 5.3.1

* 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

Jezdecký areál v Krásném Poli – POZASTAVENO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2017
Termín realizace: 2018 - 2019
10 mil. Kč bez DPH
Ing. Blanka Korytářová
Městský obvod Krásné Pole
* projektová dokumentace ve zpracování
*pozastaveno z důvodů chybějících finančních prostředků a nositel projektu
nereaguje na výzvy obce k podání informací

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu

* jedná se o nezávislý soukromý projekt
* 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
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Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice - NEREALIZOVANÉ
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2017, 2020
Termín realizace: 2018, 2021
24 900 000 Kč bez DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
bez partnerů
* zpracována studie
* podaná žádost o vydání sloučeného povolení na územní rozhodnutí a
stavební povolení
* projektová dokumentace ve zpracování
* projekt se realizovat nebude, objekt na ul. Chalupova 1/1 bude
zrekonstruován z dotací na dům s pečovatelskou službou

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
přeshraniční spolupráce

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1

Multifunkční sportovní hřiště Ostrava – Kunčičky - NEREALIZOVANÉ
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2017, 2019
Termín realizace: 2018, 2020
6,150 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
bez partnerů
* zadání zpracování studie
* zhotovená studie
* projekt se realizovat nebude, z důvodu realizace školní zahrady spolu
s novou MŠ
Ano – 5.2.1
* 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
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* ve středu hřiště jsou ve vnějším prostoru navrženy jednoduché tribuny
(střídačky)
V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky – Výstavby haly
NEREALIZOVÁNO
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2017, 2018, 2019
Termín realizace: 2017 – 2019 2020 – 2021
65 mil. Kč bez DPH, 79,5 mil. Kč bez DPH 96,5 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
bez partnera
* projektový záměr
* příprava projektové dokumentace
* žádost o financování
* realizace haly byla zrušena (v projektu bude zahrnuto vsakování vody
v rámci dotace z OPŽP)

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
* realizace haly byla zrušena (v projektu bude zahrnuto vsakování vody
v rámci dotace z OPŽP)

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.3
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