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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
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

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
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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:
projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,
projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostravy,
projekty C – Ostatní projekty.
U neinvestičních projektů, tj. sportovních akcí:
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 2022 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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Vyhodnocení měřitelných indikátorů za období 2017 – 2022
6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastem
Napříč definovaným oblastem bylo zrealizováno 12 projektů, tj.:
1) Sportovní areál U Cementárny, II. etapa – nositel: Statutární město Ostrava, Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. – dokončeno 06/2018
2) Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava z.s. – nositel: FBC
Ostrava z.s. – dokončeno v roce 2018
3) Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu – nositel: SK Rapid Muglinov
z.s. – dokončeno v roce 2018
4) Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny – nositel:
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice – v roce 2018 dokončeny úpravy venkovního
prostoru
5) Rekonstrukce stadionu Bazaly – nositel: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s. –
dokončeno 12/2019
6) Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ Hoštálkovice – nositel: Městský obvod
Hošťálkovice – dokončeno 07/2020
7) Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s. – nositel: TJ Start Ostrava – Poruba z.s. –
dokončeno 12/2020 vybudování 3 venkovních tenisových antukových kurtů a rekonstrukce
budovy zázemí
8) Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery – nositel: Blue Volley Ostrava, z.s. – dokončeny
v roce 2020 4 tréninkové kurty
9) Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina – III. etapa, IV. etapa – nositel: “TJ UNIE
HLUBINA z.s.“ – dokončena III. etapa 06/2021
10) Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry – nositel: 1. Judo club
Baník Ostrava, z.s. – dokončeno 12/2021
11) Mobilní kluziště Hošťálkovice – nositel: Městský obvod Hošťálkovice – dokončeno 12/2021
12) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa – nositel: Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o. – dokončen 01/2022 – objekt fotbalových šaten
6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků
Statutární město Ostrava připravuje projekt Multifunkční sportovní hala v Ostravě s hlavní
halou pro 3 500 diváků, v roce 2022 probíhá projednávání projektové dokumentace
pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení s dotčenými orgány a jsou hledány
možnosti financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023.
6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem
Bylo vybudováno nebo zrekonstruováno 6 hřišť s umělým trávníkem a 5 hřišť s přírodním
trávníkem, tj.:
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1) Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala – nositel: Ostravská sportovní z.s. – dokončeno v roce 2017
- vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávníkem
- vybudováno 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávníkem
2) Tréninkový areál VISTA – nositel: Ostravská sportovní z.s. – dokončeno 2020
- vybudováno 2 x fotbalové hřiště s umělým trávníkem
- vybudováno 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávníkem
- vybudována 1 x tréninková loučka s přírodní trávou
3) Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a Výstavba MINI hřiště s UT3G o rozměrech
20x40m – nositel: FK Stará Bělá z.s. – dokončena rekonstrukce 9/2020
- vybudování 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávníkem
4) Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou – nositel: Fotbalový klub SK Polanka
nad Odrou z.s. – dokončeno 10/2020
- vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávníkem
5) Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů – nositel:
FC Ostrava Jih, zapsaný spolek – dokončeno 08/2020
- vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávníkem
6) Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum – nositel: Městský obvod Nová
Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – sportoviště dokončeno 06/2021
- vybudování 1 x travnaté plochy k využití i pro fotbal
7) Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem – nositel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s. –
dokončeno 2021
- rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem
6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)
Byly vybudovány 3 nové sportovní tréninkové haly
1) Sportovní hala Svinov – nositel: Městský obvod Svinov – dokončeno v 11/2019
2) Sportovní hala v Krásném Poli – nositel: Statutární město Ostrava – dokončeno 09/2020
3) Sportovní hala Nová Bělá – nositel: Statutární město Ostrava – dokončeno k 12/2020
6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.)
s následným převzetím do správy obvodů
Bylo zrealizováno 28 projektů s prvky městského mobiliáře, tj.:
1) Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 1. etapa – nositel: Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz – dokončeno v roce 2017
2) Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz – dokončeno 5/2018
3) Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz – dokončeno 11/2018
4) Workoutové hřiště v Komenského sadech – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a
Přívoz – dokončeno 06/2018
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5) Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. Etapa – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz – dokončeno 2018
6) Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové – nositel: Městský obvod Vítkovice – dokončeno
2018
7) Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice – nositel: Městský obvod Michálkovice –
dokončeno 06/2018
8) Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova – nositel: Moravská Ostrava a Přívoz – v roce 2018
byla dokončena I. etapa
9) Workoutové hřiště – nositel: Městský obvod Krásné Pole – dokončeno 05/2019
10) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na
Obecní – nositel: Městský obvod Ostrava-Jih – dokončeno v roce 2019
11) Revitalizace sportovního areálu Charvatská – nositel: Městský obvod Ostrava-Jih –
dokončeno v roce 2019
12) Sportovní areál u ZŠ Bílovecká – nositel: Městský obvod Svinov, Statutární město Ostrava
– v roce 2019 bylo vybudováno dopravní hřiště
13) Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova – nositel: Městský obvod Vítkovice –
dokončeno v roce 2019
14) Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší – nositel: Městský obvod Slezská Ostrava –
dokončeno v roce 2019
15) Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením – nositel –
Tělovýchovná jednota Ostrava – dokončeno 03/2020
16) Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova – nositel: Městský obvod Slezská Ostrava –
dokončeno v roce 2020
17) Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov – nositel: TJ Sokol Koblov z.s. –
dokončeno 06/2020
18) Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou – nositel: Fotbalový klub SK Polanka
nad Odrou z.s. – dokončeno 10/2020 (kompletní rekonstrukce areálu)
19) Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Stanislavského v Ostravě-Svinově – nositel: Městský
obvod Svinov – dokončeno v roce 2020
20) Výstavba workoutových hřišť – nositel: městské obvody – dokončeno v Městském obvodě
Radvanice a Bartovice a Městském obvodě Slezská Ostrava 11/2021
21) Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum – nositel: Městský obvod Nová
Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – sportoviště dokončeno 06/2021
22) Tréninkový areál ZŠ Dvorského – nositel: Základní a mateřská škola Ostrava – Bělský les, B.
Dvorského 1, příspěvková organizace – v roce 2021 zrealizována rekonstrukce hřiště
23) Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích – nositel Městský obvod Michálkovice –
dokončen pumptrack a skatepark v roce 2021
24) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na pozemku parc. č. 1045 v k.ú
Poruba – nositel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace –
dokončeno 12/2021
25) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě – Porubě – nositel
Městský obvod Poruba – dokončeno 06/2021
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26) In-line okruh za Lunou – nositel Městský obvod Ostrava-Jih – dokončeno 09/2021
27) Multifunkční hřiště v Bartovicích – nositel Městský obvod Radvanice a Bartovice –
dokončeno 08/2021
28) Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice – nositel: Městský obvod
Radvanice a Bartovice – dokončeno 06/2021
6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo
Ostrava je zapojena do cyklostezek Eurovelo 4 Trasa střední Evropou.
6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do
správy obvodů
Byl zrealizován projekt běžeckého okruhu v Porubském lese, tj.:
Obnova běžeckého okruhu Porubský les – OHERŮV OKRUH – nositel: Městský obvod
Poruba – dokončeno v roce 2019
6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi
zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno
od průměru za posledních 6 let)
Indikátor je naplňován, podpora sportu v dotačních programech, mimořádných
dotacích a podpora významných akcí města v oblasti sportu v minulých třech letech
byla, v roce 2020 více než 180 mil. Kč, v roce 2021 více než 160 mil. Kč a pro rok 2022
je předpokládána okolo 180 mil. Kč.
6.2.2 webový portál sportu v Ostravě
Realizováno prostřednictvím webové prezentace www.fajnovysport.cz.
6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu
Realizováno v rámci každoroční ankety Sportovec roku, kdy je stanovena kategorie
„Společensky odpovědná firma“ a dále realizací připravovaného dotačního programu
podporujícího projekty v oblasti společenské odpovědnosti
6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup,
Fed Cup, Zlatá tretra apod.)
2017 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny
Fedcupového poháru, Mistrovství Evropy v ragby 7s, Czech Indoor Gala
2018 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny Davisova
poháru, Czech Indoor Gala
2019 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny
Fedcupového poháru, Utkání Světové skupiny Davisova poháru, Mistrovství Evropy v
softballu žen, Czech Indoor Gala
2020 - Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge, Pohár mistrů (florbal), Czech Indoor
Gala
2021 - Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021, Czech Indoor Gala, Zlatá tretra
Ostrava – World Athletics Continental Tour GOLD, Mezinárodní šachový festival
Ostravský koník 2021
6.2.1
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6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový
pohár atd.)
2018 - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
2019 - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
2020 - Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let
2021 - OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships, J&T Banka Ostrava
Beach Open
6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
Naplňováno prostřednictvím formuláře při přijetí žádosti, ve kterém musí žadatel
doplnit ekonomická data dopadu akce na město (region).
6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke
sportovcům
Dialog s vysokými školami otevřen a probíhá, nejvýrazněji ve spolupráci s OU,
konkrétně pak PfD OU.
6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel
Ostravy
Indikátor bude hodnocen primárně v rámci přípravy nového strategického plánu,
přičemž z přijatých žádostí o dotace na podporu v roce 2022 (programy VS a TV) je
možné vyčíst členskou základnu s počtem 22 395 členů. Jedná se o data klubů, které si
podaly žádost o dotaci u SMO.
6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu
pro všechny
2017 - Český běh žen, Ostravský maraton,
2018 - Zimní olympijský park Ostrava, Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest
Ostrava), Český běh žen
2019 - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen
2020 - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen, Velká cena Ostravy,
2021 - 57. ročník Velké ceny Ostravy, Český běh žen,
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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
NSA, SMO, ČSAD
Ostrava a.s., MSK

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

Soulad se
strategickým plánem

1.

Multifunkční sportovní hala
v Ostravě

Spolek na
podporu sportu,
dětí a mládeže,
z.s., SMO, ČSAD
Ostrava a.s.

600 mil. Kč
bez DPH

Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace a zahájeno
stavební řízení

oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.1
Strana 43

2.

Areál střelnic na ulici Plzeňská

SMO

123,1 mil.
Kč

NSA, SMO

oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu
6.1
Strana 43

SAREZA

33 mil. Kč
bez DPH

SMO

Fáze: příprava
zpracován investiční záměr,
v roce 2022 bude vybrán
zhotovitel pro zpracování
projektové dokumentace,
předpoklad vydání stavebního
povolení 2022 - 2023
Fáze: realizace
předpoklad dokončení
realizace k 04/2022

3.

Rekonstrukce sportovního areálu
Poruba I. Etapa

4.

Rekonstrukce sportovního areálu
Poruba II. Etapa

SAREZA

190 mil. Kč

SMO

10

Fáze: rozděleno do 2 částí:
1) realizace dílčí části objektu
tenisových šaten, bude
ukončena k 01/2022
2) realizace

oblast vrcholového
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 44
oblast vrcholového
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 45

5.

6.

Výstavba workoutových hřišť

Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví, Ostravská
univerzita

I. etapa: MO
Slezská Ostrava,
MO Radvanice a
Bartovice, MO
Moravská
Ostrava a Přívoz,
MO Ostrava-Jih,
MO Poruba
II. etapa: SMO,
městské obvody

I. etapa: 4,6 SMO, MOb
mil. Kč
II. etapa: 2,8
mil. Kč

Ostravská
univerzita

570 mil. Kč
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MŠMT, MSK,
SMO, MOb, OU,
vlastní zdroje

vydány všechny potřebné
povolení, areál převeden do
majetku SAREZY – zahájení
realizace k 01/2022
Fáze:
I. etapa: postupná realizace
dokončeno – MO Slezská
Ostrava, MO Radvanice a
Bartovice
příprava realizace - MO
Moravská Ostrava a Přívoz, MO
Ostrava-Jih, MO Poruba

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 45

II. etapa: výběr lokalit a
zajištění jednotlivých
investičních záměrů městskými
obvody
Fáze: realizace
oblast vrcholového
probíhá realizace, předpoklad sportu, oblast
dokončení k 06/2022
výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 46

Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava
Číslo
Název projektu
Nositel
projektu
projektu

Finanční
náklady

Předpokládan Fáze připravenosti k datu
é možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů

Soulad se strategickým
plánem

7.

Sportovní hala Ostrava – Třebovice

SMO

104,2 mil. Kč

SMO, NSA,
MOb

Fáze: realizace
byla podána žádost o dotaci
na NSA
zahájení realizace k 01/2022

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 48

8.

Rekonstrukce sportovní haly
v městském obvodě Pustkovec

TJ Sokol
Pustkovec z.s.

48,5 mil. Kč
vč. DPH

NSA, SMO,
MOb

9.

Sportovní hala Slezská Ostrava, ul.
Antošovická

MO Slezská
Ostrava

77,2 mil. Kč
vč. DPH

SMO, NSA,
MOb

Fáze: příprava
projekt připraven k realizaci,
vydáno stavební povolení,
byla podána žádost o dotaci
na NSA
Fáze: příprava
projekt připraven k realizaci,
vydáno stavební povolení

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.3
Strana 48
oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 49

10.

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

MO Svinov,
SMO

I. etapa: 28,7 SMO, MOb,
mil. Kč vč.
dary, NSA
DPH
II. etapa: 30,1
mil. Kč vč.
DPH
III. etapa: 69
mil. Kč vč.
DPH

Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace pro provedení
stavby pro všechny etapy,
projektová dokumentace
pro I. etapu převedena na
MO Ostrava-Svinov
- došlo k posunutí termínu
zahájení realizace

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 50

Rekonstrukce páteřní části VZT haly
Ostravar Aréna Projekt nebude
samostatně realizován. Byl začleněn

12

do projektu „Celková rekonstrukce
haly OSTRAVAR Aréna.“

11.

Stavební úpravy +15,20 m Ostravar
Aréna Projekt nebude samostatně
realizován. Byl začleněn do projektu
„Celková rekonstrukce haly
OSTRAVAR Aréna.“
Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR
Aréna

VÍTKOVICE
ARÉNA a.s.

2 100 mil. Kč
bez DPH

SMO, vlastní
zdroje

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracovává se
architektonická studie
- projekt nahrazuje mj. také
projekty z předchozího AP,
tj: „Rekonstrukce páteřní
části VZT haly Ostravar
Aréna“ a „Stavební úpravy
+15,20m Ostravar aréna“
Fáze: příprava
projekt připraven k realizaci,
vydáno stavební povolení

12.

Modernizace a revitalizace
venkovního areálu KBOP – III. etapa

SAREZA

152,5 mil. Kč
bez DPH

SMO

13.

Zateplení objektu Krytý bazén
Ostrava-Poruba

SAREZA

56,2 mil. Kč
bez DPH

SMO, SFŽP

Fáze: příprava
projekt je zpracován, ale
bude doplněn o řešení
vstupního předprostoru

14.

Rekonstrukce bazénové haly 25m
bazén Vodní svět Sareza

SAREZA

57,2 mil. Kč
bez DPH

SMO

Fáze: příprava
zpracovává se projektová
dokumentace
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oblast vrcholového
sportu
6.1
Strana 51

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 51
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 52

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 52

15.

Rekonstrukce bazénové haly 50 m
bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba

SAREZA

66,5 mil. Kč
bez DPH

SMO

Fáze: investiční záměr

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 53

16.

Rekonstrukce strojovny chlazení a
ledových ploch, včetně nových
mantinelů na Multifunkčním areálu

SAREZA

81,1 mil. Kč
bez DPH

SMO

Fáze: příprava investičního
záměru
* PD ve 2022
* předpoklad realizace 2023

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 54

17.

Zateplení objektu Sportovní haly
Ostrava-Přívoz

SAREZA

34,4 mil. Kč
bez DPH

SMO, MPO,
SPŽP

18.

19.

20.

Fáze: příprava
zpracován projekt pro
zateplení včetně projektu
výměny osvětlení
Modernizace a rozšíření sportovního TJ Unie Hlubina III. etapa: 40 MŠMT, SMO, Fáze:
areálu Hlubina
z.s.
mil. Kč
MOb, NSA,
III. Etapa – zrealizována
vč. DPH
vlastní zdroje IV. Etapa – příprava
IV. etapa: 30
zpracována projektová
mil. Kč
dokumentace a získáno
vč. DPH
stavební povolení, byla
V. etapa: 823
podána žádost o dotaci na
tis. Kč vč. DPH
NSA
V. Etapa – v realizaci
Rekonstrukce travnatého fotbalového FK Stará Bělá
II. etapa 4,2
SMO, vlastní Fáze:
hřiště a Výstavba MINI hřiště s UT3G z.s.,
mil. Kč
zdroje, NSA
II. etapa – příprava –
vč. DPH
zpracovává se projektová
dokumentace
Tenisová akademie TJ Start Ostrava – TJ Start
II. etapa: 50
MŠMT, SMO, Fáze:
Poruba z.s.
Ostrava-Poruba mil. Kč
vlastní zdroje, II. etapa – příprava
z.s.
III. etapa: 34 dary od
zajištění finančních
mil. Kč
sponzorů,
prostředků pro
NSA
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oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 54
oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu
6.1, 6.1.2
Strana 55

oblast výkonnostního
sportu
6.1.2
Strana 56
oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 57

21.

Rekonstrukce krytého sportoviště
Dubina

22.

Hasičské cvičiště, jehož součástí je i
nové vrhačské centrum

23.

Přístavba tělocvičny sportovního
gymnázia Dany a Emila Zátopkových

24.

ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce
venkovního hřiště

zpracování projektové
dokumentace
III. etapa – příprava
zajištění finančních
prostředků pro
zpracování projektové
dokumentace
MO Ostrava-Jih 183 mil. Kč
MOb, NSA
Fáze: příprava
bez DPH
zpracován investiční záměr,
probíhá zpracování
projektové dokumentace
pro provedení stavby
MO Nová Ves, I. etapa: 13,8 MŠMT, MSK, Fáze:
SH ČMS – Sbor mil. Kč
SMO, MOb,
I. etapa – zrealizováno
dobrovolných
II. etapa: 23
vlastní zdroje, II. etapa - příprava
hasičů Nová
mil. Kč
dary, NSA
zpracována projektová
Ves
dokumentace pro stavební
povolení a zpracovává se
projektová dokumentace
pro provedení stavby
MSK
154 mil. Kč vč. MSK
Fáze: příprava
DPH
zpracovává se projektová
dokumentace k 03/2022,
následně bude připravována
veřejná zakázka na výběr
dodavatele
s předpokládaným
uzavřením smlouvy o dílo
k 12/2022
ZŠ Ostrava,
38,7 mil. Kč
NSA, MOb,
Fáze: příprava
Gen. Píky 13A, bez DPH
SMO
vydáno stavební povolení,
příspěvková
hledání externích finančních
organizace
zdrojů k zajištění
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oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu
6.1.
Strana 58
oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu
6.1.4, 6.1.2
Strana 58

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 59

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 60

25.

Vodní areál Jih – AQUAPARK

MO Ostrava300 mil. Kč
Jih/ soukromý
investor – není
znám
Jezdecký klub 21,7 mil. Kč
Baník Ostrava vč. DPH

MOb, SMO,
soukromý
investor –
není znám
NSA, SMO,
vlastní zdroje

26.

Rekonstrukce a úprava kolbiště

27.

Sportovní hala u ZŠ

MO Stará Bělá

MOb, NSA,
SMO

28.

Výstavba bikrosové dráhy

BMX OSTRAVA 13 mil. Kč bez NSA, SMO,
z.s.
DPH
MOb, MSK

60 – 80 mil.
Kč
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financování, předpoklad
zahájení realizace v roce
2023
Fáze: příprava
záměr prodeje pozemků a
realizace projektu
soukromým subjektem
Fáze: příprava realizace
byla podána žádost o dotaci
na NSA, předpoklad
zahájení realizace v roce
2022
Fáze: příprava
vydáno stavební povolení,
zpracovává se projektová
dokumentace pro provedení
stavby k 03/2022
Fáze: příprava
zpracovává se projektová
dokumentace, předpoklad
zahájení realizace v
2022/2023

oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 60
oblast sportu pro
všechny
6.1
Strana 60
oblast sportu pro
všechny
6.1.3
Strana 61
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 61

Projekty C – Ostatní projekty
Číslo
Název projektu
projektu

Nositel
projektu

Finanční
náklady

Předpokládané Fáze připravenosti k datu
možnosti
zpracování AP
finančních
zdrojů

29.

Rekonstrukce sportoviště při
Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz

3,841 mil. Kč MOb
vč. DPH

30.

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova

MO Moravská
Ostrava a
Přívoz

5,728 mil. Kč MOb, SMO
vč. DPH
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Fáze: příprava realizace
projekt připraven k realizaci,
hledání externích finančních
zdrojů k zajištění
financování, předpoklad
zahájení realizace v roce
2023
Fáze:
I. etapa – zrealizováno
II. etapa – příprava
zpracována projektová
dokumentace, hledání
externích finančních zdrojů
k zajištění financování,
předpoklad zahájení
realizace v roce 2023
III. etapa: příprava
zpracována projektová
dokumentace, hledání
externích finančních zdrojů
k zajištění financování,
předpoklad zahájení
realizace v roce 2023

Soulad se strategickým
plánem

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 63

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 63

31.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
A. Kučery

MO Ostrava-Jih 10 mil. Kč
bez DPH

MOb

32.

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

MO Ostrava-Jih 2,4 mil. Kč

MOb

33.

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

MO Ostrava-Jih 2,8 mil. Kč

MOb

Fáze: realizace
předpoklad dokončení
v roce 2022

34.

Rekonstrukce hřiště ul. Dolní, Ostrava- MO Ostrava-Jih 11,8 mil. Kč
Zábřeh

MOb

35.

Rekonstrukce areálu – SKATE PARK
OSTRAVA –VÝŠKOVICE

MOb

Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, vydání
stavebního povolení
k 02/2022, v případě
zajištění finančních
prostředků zahájení
realizace v roce 2022
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, hledání
zdrojů financování

MO Ostrava-Jih 15 mil. Kč

18

Fáze: záměr
probíhá příprava projektu,
schválen investiční záměr,
realizace posunuta do roku
2023
Fáze: realizace
předpoklad dokončení
v roce 2022

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 64
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 64
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 65

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 65

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 65

36.

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská

MO Ostrava-Jih 15 mil. Kč

MOb

Fáze: příprava
probíhá zpracování
projektové dokumentace

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 66

37.

Hřiště za školou, ul. V Zálomu

MO Ostrava-Jih 1,6 mil. Kč
vč. DPH

SMO, MOb

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracovává se projektová
dokumentace

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 66

38.

Tréninkový areál ZŠ Dvorského

I. etapa: 4,5
mil. Kč
II. etapa: 29
mil. Kč

SMO, MOb,
NSA

Fáze:
I. etapa: zrealizováno
II. etapa: příprava
probíhá přepracování
projektové dokumentace

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.2, 6.1.4
Strana 67

39.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště –
ZŠ Kosmonautů 13

4,7 mil. Kč
bez DPH

MOb, NSA,
SMO

Fáze: příprava
zhotovena projektová
dokumentace, vydáno
stavební povolení
předpoklad realizace v roce
2022

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 67

40.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
Jugoslávská

7,5 mil. Kč

MOb, NSA,
SMO

Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace – je nutno
aktualizovat pro vydání
nového rozhodnutí

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 68

41.

Rekonstrukce hřiště při ZŠ OstravaMichálkovice

Základní škola a
mateřská škola
Ostrava –
Bělský Les, B.
Dvorského 1,
příspěvková
organizace
Základní škola a
mateřská škola
Ostrava –
Zábřeh,
Kosmonautů
13, příspěvková
organizace
Základní škola
Ostrava –
Zábřeh,
Jugoslávská 23,
příspěvková
organizace
MO
Michálkovice

2,8 mil. Kč
vč. DPH

SMO, MOb

Fáze: příprava
zpracování jednoduché
realizační dokumentace

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4

19

Strana 68

42.

Sportovně-volnočasový areál
v Michálkovicích

MO
Michálkovice

4 mil. Kč bez SMO, MOb
DPH

Fáze: realizace
dílčí části projektu budou
dokončeny v roce 2022

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 69

43.

Výstavba dráhy a cvičné věže pro
požární sport

MO
Michálkovice

3 mil. Kč vč.
DPH

SMO, MOb,
MŠMT, NSA

Nový projekt v AP
Fáze: záměr

oblast výkonnostního
sportu
6.1.4
Strana 69

44.

Víceúčelový sportovní areál
Michálkovice

MO
Michálkovice

15 mil. Kč
vč. DPH

SMO, MOb,
NSA

Nový projekt v AP
Fáze: záměr

45.

Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves

MO
Nová Ves

26 mil. Kč

SMO, MOb,
NSA

46.

Výstavba hřiště Hrabek v OstravěPlesné

MO Plesná

20 mil. Kč

SMO, MOb

47.

Revitalizace bývalého radvanického
koupaliště – multifunkční hřiště

MO Radvanice
a Bartovice

45,8 mil. Kč
vč. DPH

MMR, SMO,
MOb
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oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 70
Fáze: příprava realizace
oblast výkonnostního
bylo vydáno stavební
sportu, oblast sportu
povolení a je zpracována
pro všechny
dokumentace pro provedení 6.1.
stavby
Strana 70
Fáze: příprava
oblast sportu pro
probíhá projednání žádosti všechny
o stavební povolení
6.1.4
Strana 71
Fáze: příprava realizace
probíhá výběr zhotovitele,
předpoklad zahájení
realizace projektu v roce
2022

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 71

48.

Tréninkové hřiště v Krásném Poli

MO Krásné
Pole

1,4 mil. Kč
vč. DPH

NSA, MSK,
SMO, MOb,

Fáze: příprava
aktualizace projektové
dokumentace

49.

Infrastruktura fotbalového hřiště a
sportovního areálu Krásné Pole

MO Krásné
Pole

11,9 mil. Kč
bez DPH

NSA, MSK,
SMO, MOb

Nový projekt v AP
Fáze: záměr

50.

Úprava sportovního areálu OstravaHošťálkovice

MO
Hošťálkovice

18,5 mil. Kč
bez DPH

NSA, SMO,
MOb

51.

Workoutové hřiště v Proskovicích

MO Proskovice 602 tis. Kč
bez DPH

52.

Pumptrack v Proskovicích

MO Proskovice 1 mil. Kč bez MOb
DPH

53.

Rekonstrukce venkovních sportovišť,
ZŠ Šalounova, Ostrava

Základní škola
Ostrava
Vítkovice,
Šalounova 56,

Fáze: příprava
zpracování projektové
dokumentace a vydání
stavebního povolení
k 12/2022, předpokládané
zahájení realizace 06/2023
Fáze: příprava realizace
zpracována projektová
dokumentace pro územní
rozhodnutí a pro provedení
stavby, předpoklad zahájení
realizace k 04/2022
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace pro územní
rozhodnutí a pro provedení
stavby, předpoklad zahájení
realizace projektu k 04/2022
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace,
byla podána žádost o dotaci
na NSA

4,1 mil. Kč
bez DPH
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MOb

MOb, NSA

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.4
Strana 72
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1.2
Strana 73
oblast výkonnostního
sportu
6.1.2
Strana 73

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 74

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 74

oblast sportu pro
všechny
6.1.4
Strana 75

příspěvková
organizace

54.

Areál sportu Slezská Ostrava

MO Slezská
Ostrava

42,4 mil. Kč
bez DPH

NSA, SMO,
MOb

55.

Výstavba Fitparku v OstravěTřebovicích

MO Třebovice

165 tis. Kč
bez DPH

MOb

56.

Rekonstrukce fotbalového areálu FC
Heřmanice Slezská

FC Heřmanice
Slezská z.s.

58,1 mil. Kč
vč. DPH

NSA, SMO,
MOb, vlastní
zdroje

57.

Hřiště s umělým povrchem FC ODRA
Petřkovice z.s.

FC ODRA
Petřkovice z.s.

21,7 mil. Kč
bez DPH

NSA, MSK,
SMO, MOb

Výstavba nového zázemí a
rekonstrukce areálu FC ODRA
Petřkovice Projekt nebude
samostatně realizován. Byl rozdělen
na 2 projekty, tj.: „Výstavba nového
zázemí FC ODRA Petřkovice z.s.“ a
„Rekonstrukce areálu FC ODRA
Petřkovice.“
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předpoklad zahájení
realizace v případě zajištění
finančních prostředků v roce
2022
Fáze: příprava
oblast sportu pro
zpracována studie
všechny
6.1.4
Strana 75
Nový projekt v AP
oblast sportu pro
Fáze: realizace
všechny
6.1.4
Strana 76
Fáze: příprava
oblast vrcholového
zpracovává se projektová
sportu, oblast
dokumentace, předpoklad
výkonnostního sportu,
vydání stavebního povolení oblast sportu pro
k 03/2022, předpoklad
všechny
zahájení realizace 05/2022 6.1.2
Strana 76
Fáze: příprava
oblast vrcholového
zpracována studie pro
sportu, oblast
investiční záměr
výkonnostního sportu
6.1.2
Strana 77

58.

Výstavba nového zázemí FC ODRA
Petřkovice z.s.

FC ODRA
Petřkovice z.s.

27 mil. Kč
bez DPH

59.

Rekonstrukce areálu FC ODRA
Petřkovice

FC ODRA
Petřkovice z.s.

15 mil. Kč
bez DPH

60.

Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Basketbalový
Tatran a přilehlých venkovních prostor klub NH
Ostrava a.s.

11,4 mil. Kč

61.

Tréninková hala a rekonstrukce areálu Tělocvičná
TJ Sokol Poruba
jednota Sokol
Poruba

52 mil. Kč
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NSA, SMO,
MOb, MSK

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracována studie pro
investiční záměr, projekt
vznikl rozdělením projektu
z předchozího AP tj.:
„Výstavba nového zázemí a
rekonstrukce areálu FC
ODRA Petřkovice“
NSA, SMO,
Nový projekt v AP
MOb, MSK
Fáze: příprava
zpracována studie pro
investiční záměr, projekt
vznikl rozdělením projektu
z předchozího AP tj.:
„Výstavba nového zázemí a
rekonstrukce areálu FC
ODRA Petřkovice“
ČSAD Ostrava, Fáze: příprava
a.s., ČSAD
stavební dokumentace ve
logistic Ostrava zpracování, zajišťování
a.s., ADIP,
financování
Fresh, NIKEY
s.r.o., Testcar
s.r.o.
NSA, SMO,
Fáze: příprava
MSK, MOb,
I. etapa – zpracována
vlastní zdroje, projektová studie
sponzoři
II. etapa – zpracována
projektová studie
III. etapa – příprava
projektové dokumentace

oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 78

oblast výkonnostního
sportu
6.1.2
Strana 78

oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu
6.1
Strana 79

oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 80

62.

Výstavba víceúčelové sportovní haly
v Hrabůvce

TJ SOKOL
27 mil. Kč
HRABŮVKA, z.s.

NSA, MSK,
SMO, MOb,
vlastní zdroje

63.

Rekonstrukce sokolovny a úprava
venkovního hřiště a prostor kolem
Sokolovny

Tělocvičná
jednota Sokol
OstravaProskovice

1,5 mil. Kč
bez DPH

MŠMT, NSA,
SMO, MOb

64.

Multifunkční hala Hrabová

TJ Sokol
Hrabová, z.s.

110 mil. Kč

NSA, MSK,
SMO, MOb,
vlastní zdroje

65.

Rekonstrukce tělocvičny a areálu
Břustkova 20

Tělocvičná
jednota Sokol
Vítkovice

450 tis. Kč

MŠMT, SMO,
Česká obec
sokolská,
vlastní zdroje

24

IV. etapa – zpracován
architektonický návrh
V. etapa - záměr
Fáze: záměr
hledání finančních zdrojů na
zajištění financování
zpracování projektové
dokumentace
Fáze: postupná realizace
příprava projektové
dokumentace pro další
etapy rekonstrukce a
hledání finančních zdrojů
pro realizaci další části
projektu
Fáze: příprava
zpracována studie stavby,
předpoklad možné realizace
v etapách (technologicky
oddělené, ale navzájem
možné navázání),
zajištěny finanční zdroje na
projektovou dokumentaci I.
etapy (tj. rekonstrukce/
nahrazení stávajícího
objektu zázemí)
Fáze: postupná realizace

oblast výkonnostního
sportu
6.1.3
Strana 81
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 81

oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního sportu,
oblast sportu pro
všechny
6.1.3
Strana 82

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
Strana 83

66.

Přístavba tělocvičny v areálu
Břustkova 20

67.

Tělocvičná
jednota Sokol
Vítkovice

2 mil. Kč

NSA, SMO,
vlastní zdroje,
sponzoři

Fáze: příprava
zpracována studie, řešení
vlastnických vztahů

Obnova umělého povrchu venkovního Tělocvičná
hřiště a rekonstrukce sezení pro
jednota Sokol
diváky ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov
Svinov

3,2 mil. Kč
bez DPH

MOb, MSK,
SMO, NSA,
vlastní zdroje

Fáze: příprava
připraveno k zahájení
realizace

68.

Beachvolejbalový areál na ZŠ A.
Kučery

6,8 mil. Kč
bez DPH

NSA, MSK,
SMO, vlastní
zdroje

69.

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

5,780 mil. Kč NSA, ČfbU

70.

Výstavba parkovací plochy a
workoutového hřiště u sportovního
areálu FBC OSTRAVA

FBC OSTRAVA
z.s.

3,5 mil. Kč
bez DPH

MOb

71.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ
KONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ
VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PRO OBJEKT ŠATEN A SOCIÁLNÍHO
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU

FBC OSTRAVA
z.s.

3,6 mil. Kč
bez DPH

NSA, MOb,
vlastní zdroje

Fáze:
I. etapa – zrealizováno
II. etapa – příprava
zpracování projektové
dokumentace a příprava
realizace
Fáze: příprava
zhotovena projektová
dokumentace, posun
realizace v čase, předpoklad
zahájení realizace v roce
2022
Fáze: příprava
dokončena studie, zadáno
zpracování projektové
dokumentace, termín
realizace 2022 - 2024
Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, udělen
souhlas s rekonstrukcí
stavebním úřadem

Blue Volley
Ostrava, z.s.
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oblast výkonnostního
sportu
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oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.1
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sportu
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oblast výkonnostního
sportu
6.1
Strana 85

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
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sportu
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předpoklad zahájení
realizace v roce 2022
72.

Sportovně regenerační část

SPORT MEXIKO 4,8 mil. Kč
z.s.
bez DPH

73.

Relaxační parková zóna s rekreačními
sportovišti a rehabilitačními stroji

Tělovýchovná
jednota
Ostrava

74.

Sportovní a volnočasové centrum
Kunčičky

TJ Kunčičky,
spolek

75.

Oprava střechy – Čapkovy sokolovny

Tělocvičná
jednota Sokol
Moravská
Ostrava 1

76.

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

Baby centrum
Delfínek, z.s.

Fáze: příprava
dokončena studie, zadáno
zpracování projektové
dokumentace
posun realizace v čase,
předpoklad zahájení
realizace v roce 2023
900 tis. Kč
NSA, MSK,
Fáze: příprava
SMO, MOb,
- pozastaveno v souvislosti
vlastní zdroje, s vyřešením využití putting
dary, TJ
greenu, realizace 2022 Ostrava
2023
I. etapa: 7,1 NSA, MSK,
Fáze:
mil. Kč bez
SMO, vlastní
I. etapa: příprava
DPH
zdroje
bude se zpracovávat
II. etapa: 5,3
projektová dokumentace
mil. Kč bez
v roce 2022
DPH
II. etapa: hledání
financování pro odkup
pozemku
650 tis. Kč
NSA, MSK, SMO Fáze: příprava
zhotoven technický návrh
provedení, předpoklad
zahájení realizace v roce
2022
250 mil. Kč MŠMT, NSA,
Fáze: příprava
bez DPH
SMO, MSK
podána žádost o dotaci na
SMO na vybudování
klubového fitness centra
(nebyla podpořena),
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NSA, MSK,
SMO, vlastní
zdroje, dary

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
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77.

Rozšíření lezeckého boulderingového
centra BLOK CENTRUM

BLOK
CENTRUM, z.s.

14 mil. Kč

78.

Za jezdectvím na Slezskou Ostravu

Sportovní klub
Mušketýr
Ostrava, z.s.

30 mil. Kč

79.

Zázemí 1. Bruslařského klubu Buď
Inline Ostrava, z.s.

1. Bruslařský
1,1 mil. Kč
klub Buď INline bez DPH
Ostrava, z.s.

80.

II. etapa vybudování areálu pro hru
PADEL

Padel club
Ostrava z.s.

4,1 mil. Kč
bez DPH
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předpokládané zahájení
realizace v roce 2022
- vybudování plaveckého
bazénu je ve fázi zpracování
investičního záměru
k 04/2022, následně bude
zpracovávána projektová
dokumentace pro stavební
povolení
NSA, SMO,
Fáze: příprava
Lanex, Český
zpracována studie projektu,
horolezecký
příprava projektové
svaz, vlastní
dokumentace, předpoklad
zdroje
zahájení realizace v roce
2022
NSA, SMO,
Fáze:
MSK, ČEZ,
I. etapa: postupná realizace,
vlastní zdroje a probíhá úprava kolbiště
II. etapa: probíhá jednání
dary
III. etapa: proběhla změna
územního plánu
IV. etapa: příprava – řešení
majetkových vztahů
SMO, partneři, Fáze: záměr
vlastní zdroje
zpracován investiční záměr,
příprava projektové
dokumentace v roce 2022
NSA, SMO,
Fáze: příprava
vlastní zdroje
předpoklad zahájení
realizace projektu v roce
2022

oblast sportu pro
všechny
6.1.
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oblast sportu pro
všechny
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oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
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81.

Výstavba vnitřních kurtů pro hru
PADEL

Padel club
Ostrava z.s.

4,4 mil. Kč
bez DPH

NSA, SMO,
vlastní zdroje

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
projekt nepodléhá
stavebnímu řízení

82.

Dobudování sportovního areálu
Arrows park Ostrava

SKSB Arrows
Ostrava z.s.

62,2 mil. Kč

NSA, SMO,
vlastní zdroje

83.

Modernizace a navýšení kapacity
sportovišť ve sportovním areálu
Arrows park Ostrava

SKSB Arrows
Ostrava z.s.

19 mil. Kč

NSA, MŠMT

84.

Rekonstrukce a revitalizace
fotbalového hřiště v Radvanicích

Ostravská
sportovní z.s.

41,5 mil. Kč
bez DPH

NSA, SMO,
MSK, vlastní
zdroje

85.

Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA

Ostravská
sportovní z.s.

5 mil. Kč bez NSA, SMO,
DPH
MSK, vlastní
zdroje

86.

Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál Ostravská
ZŠ Šoupala
sportovní z.s.

Fáze: příprava
zpracována studie,
koordinace studie
s představiteli samospráv a
střešních sportovních
organizací
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, řízení o
stavebním povolení,
předpoklad zahájení
realizace v roce 2022
Fáze: příprava
zpracován investiční záměr,
příprava projektové
dokumentace, řešení
vlastnických vztahů v roce
2022
Fáze: příprava
zpracován investiční záměr,
příprava projektové
dokumentace, předpoklad
získání potřebných povolení
v roce 2022
Fáze: příprava
zpracován investiční záměr,
předpoklad získání

12 mil. Kč
bez DPH
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NSA, SMO,
MSK, vlastní
zdroje

oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
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potřebných povolení v roce
2022
87.

Rekonstrukce povrchu 2 tréninkových
kurtů pro mládež – „Patentní vrstva“,
výstavba chodníků a příjezdové cesty
k tréninkovým kurtům pro mládež
Výstavba sportovní haly pro tréninky
nejen Juda

Tělovýchovná
jednota Sokol
Stará Bělá, z.s.

1 mil. Kč bez SMO, MOb,
DPh
vlastní zdroje

ProJudo z.s.

22 mil. Kč
bez DPH

89.

Rekonstrukce fotbalového areálu a
zázemí TC SLOVAN

MFK VÍTKOVICE 60 mil. Kč
z.s.
bez DPH

90.

Přístavba tělocvičny pro sportovní
gymnastiku GK Vítkovice

Gymnastický
klub Vítkovice,
z.s.

88.

23,3 mil. Kč
bez DPH

29

Fáze: příprava
zpracovává se projektová
dokumentace, zahájení
realizace k 09/2022
NSA, SMO,
Fáze příprava
MOb, vlastní
zpracován investiční záměr,
zdroje
probíhá zpracování
projektové dokumentace,
bude podána žádost o
stavební povolení v roce
2022, předpoklad zahájení
realizace v roce 2023
SMO, MSK, NSA Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, bude
požádáno o stavební
povolení v roce 2022,
předpoklad zahájení
realizace 2022/2023
NSA, vlastní
Nový projekt v AP
zdroje
Fáze: příprava
zpracován investiční záměr,
zpracování projektové
dokumentace pro stavební
povolení včetně vydání
stavebního povolení
k 12/2023

oblast výkonnostního
sportu
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91.

Rekonstrukce škvárového hřiště TJ
Sokol Ostrava-Výškovice

Tělocvičná
jednota Sokol
Ostrava Výškovice

2,5 mil. Kč

92.

Výstavba multifunkčního hřiště pro
celoroční aktivity vč. bruslení + 2
petanquové hřiště pro seniory

1. Judo club
Baník Ostrava,
z.s.

3,7 mil. Kč

93.

Krajské centrum ledních sportů

HC VÍTKOVICE Není znám
RIDERA, spolek

94.

Rekonstrukce a opravy orlovny

Orel jednota
OstravaTřebovice

95.

Rekonstrukce budovy klubu FC Slavia
Michálkovice

FC SLAVIA
3 mil. Kč vč.
MICHÁLKOVICE DPH
z. s.

96.

Výstavba antukového kurtu TJ. Sokol
Nová Bělá

Tělocvičná
jednota Sokol
Nová Bělá

2 mil. Kč vč.
DPH

540 tis. Kč

30

NSA, SMO, MSK Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracována studie,
zpracování projektové
dokumentace v roce 2022,
předpoklad zahájení
realizace v roce 2022
MOb, vlastní
Nový projekt v AP
zdroje
Fáze: příprava
jednání o dlouhodobé
výpůjčce pozemku,
následně bude zpracována
projektová dokumentace
Není známo
Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracování investičního
záměru k 6/2022, zahájení
zpracování projektové
dokumentace v roce 2022
NSA, SMO,
Nový projekt v AP
vlastní zdroje
Fáze: příprava
sestaven plán priorit
rekonstrukce a oprav, v roce
2022 proběhne nacenění
jednotlivých položek
NSA, SMO,
Nový projekt v AP
MOb
Fáze: záměr

SMO, vlastní
zdroje

Nový projekt v AP
Fáze: příprava
zpracována projektová
dokumentace, není

oblast výkonnostního
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pro všechny
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97.

Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská

Městský obvod 73 mil. Kč
Hrabová
bez DPH

31

NSA, SMO,
MOb

vyžadováno stavební
povolení, předpokládané
zahájení realizace 10/2022
Nový projekt v AP
Fáze: před rozhodnutím o
umístění
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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

98.

EURO WU19 2022

FAČR

28 mil. Kč

Zdroje: SMO,
MSK, další
pořadatelská
města, UEFA,
vlastní zdroje,
dary

* potvrzena pořadatelská
města a stadiony, které
budou hostit EURO
* realizace:
25.06. – 09.07.2022

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 102

99.

Mistroství světa v ledním hokeji
2024

Český svaz ledního
hokeje z.s.

809 mil. Kč

* podepsáno
Memorandum o
vzájemné spolupráci
mezi Českým svazem
ledního hokeje, SMO a
MSK
* předpokládaný termín
konání 10.5. – 26.5.2024

oblast vrcholového
sportu
6.2.5
Strana 102

100.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V SOFTBALLU
ŽEN 2025

SKSB Arrows
Ostrava, z.s.

22 mil. Kč

MSK, SMO,
NSA, Město
Praha,
Mezinárodní
hokejová
federace,
marketingová
práva, VIP
events, příjmy
sekce média,
prodej
vstupenek,
trenérské
symposium, VIP
catering
SMO, MSK,
NSA, Česká
softballová

* ve fázi záměru

oblast vrcholového
sportu
6.2.5

32

asociace, vlastní * cílem je uspořádat MS
zdroje
v softballu žen v roce
2025
* v současné době
probíhají trojstranná
jednání vedení SKSB
Arrows Ostrava se
zástupci Světové
konfederace baseballu a
a softbalu – WBSC a
České softballové
asociace
SMO, MSK,
Nový projekt v AP
NSA, Česká
* probíhají trojstranná
baseballová
jednání vedení SKSB
asociace, vlastní Arrows Ostrava se
zdroje
zástupci Světové
konfederace baseballu a
softballu – WBSC a České
baseballové asociace
SMO
každoroční tradiční
ocenění, vydána pravidla
ankety Sportovec roku

Strana 103

SMO

oblast sportu pro
všechny
6.2.3
Strana 104
oblast sportu pro
všechny
6.2.2
Strana 105

101.

MISTROVSTVÍ EVROPY
V BASEBALLU MUŽŮ 2023

SKSB Arrows
Ostrava, z.s.

4 mil. Kč vč.
DPH

102.

Sportovec roku

SMO

500 tis. Kč

103.

Ostravské sportovní hry

SMO, AŠSK

400 tis. Kč

104.

Webový portál Fajnovy sport

SMO

34 tis. Kč bez SMO
DPH

33

významný každoroční
projekt pro podporu
tělovýchovy a sportu
dětí
došlo k přejmenování
webových stránek,
vlastník webu SMO,
tvorba investiční karty,

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 103

oblast vrcholového
sportu
6.2.3
Strana 104

doplnění funkcionalit a
průběžná aktualizace
informací, upgrade
105.

Výběr a podpora talentovaných
sportovců CISO

CENTRUM
INDIVIDUÁLNÍCH
SPORTŮ OSTRAVA

8 mil. Kč

106.

Regionální fotbalová akademie
Moravskoslezského kraje

107.

Podpora Krajské Atletické
Akademie Ostrava 2022

Nadační fond
4,2 mil. Kč
Regionální
fotbalové
akademie
Moravskoslezského
kraje
KRAJSKÁ
6 mil. Kč
ATLETICKÁ
AKADEMIE
OSTRAVA, z.s.

34

SMO, MSK, dary realizace: 2021, podpora oblast vrcholového
a reklama
činnosti pro rok 2022
sportu
6.2
Strana 106
SMO
realizace: 2021, podpora oblast vrcholového
činnosti pro rok 2022
sportu
6.2
Strana 107

SMO, MSK,
Český atletický
svaz

realizace: 2021, podpora oblast vrcholového
činnosti pro rok 2022
sportu
6.2
Strana 107

Projekty B – TOP akce města Ostrava
Číslo
Název projektu
projektu

Nositel projektu

Finanční
náklady

Fáze připravenosti k datu zpracování AP
Předpokládané možnosti finančních
zdrojů
Zdroje: SMO, MSK, ČAS, NSA,
vstupné
* tradiční akce pořádána v Ostravě
* Termín konání: 3. 2. 2022

Soulad se
strategickým plánem

108.

Czech Indoor Gala 2022

Český atletický svaz 7,65 mil. Kč

109.

Mezinárodní tenisový turnaj mužů
2022

RWR s.r.o.

5,4 mil. Kč

Zdroje: sponzoři, SMO
oblast vrcholového
* Termín konání 19. ročníku turnaje: 25. 4. sportu
– 1. 5. 2022
6.2.4
Strana 109

110.

Zlatá tretra Ostrava 2022

Sdružení
sportovních klubů
Vítkovice, z.s.

26 mil. Kč

Zdroje: SMO, MSK, NSA, příjmy ze
vstupného
* Termín konání: 31. 5. 2022

111.

58. ročník Velké ceny Ostravy

Jezdecký klub
Baník Ostrava

1,23 mil. Kč

Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje
* Termín konání: 16. 9. až 18. 9. 2022

112.

Český běh žen 2022

SSK Vítkovice, z.s.

2,5 mil. Kč

Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje, dary
* Termín konání: 28. 5. 2022

113.

Ostrava Beach Open

Raul s.r.o.

31 mil. Kč

Zdroje: SMO, ČVS, MSK, partneři, sponzoři
* Termín konání: 26. až 29. 5. 2022

35

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 109

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 109
oblast výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.2.9
Strana 110
oblast sportu pro
všechny
6.2.9
Strana 110
oblast vrcholového
sportu
6.2.5
Strana 111

114.

Mezinárodní šachový festival
Ostravský koník 2022

Ostrava Chess z.s.

1,65 mil. Kč

Zdroje: SMO, MSK, Obvod MoaP, obvod
Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
* Termín konání: 28. 4. až 8. 5. 2022

115.

RBP Ostrava City Marathon !!!

Maraton klub Seitl
Ostrava, z.s.

2,74 mil. Kč

Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje, dary
* Termín konání v roce 2022: 11. 9. 2022

116.

Cyklistická akce zařazená mezi TOP
akce města Ostrava

Není známo

Nejsou
známy

Zdroje: nejsou známy
* Akce a termín konání bude upřesněno
v roce 2022. V předchozím AP bylo
zařazeno pod projekt „Významné
cyklistické závody a akce“

117.

Tenisová akce zařazená mezi TOP
akce města Ostrava

Není známo

Nejsou
známy

Zdroje: nejsou známy
* Akce a termín konání bude upřesněno
v roce 2022. V předchozím AP bylo
zařazeno pod projekty „Utkání Světové
skupiny Fedcupového poháru“ a „Utkání
Světové skupiny Davisova poháru“

36

oblast vrcholového
sportu
6.2.4
Strana 111
oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu, oblast sportu
pro všechny
6.2.9
Strana 112
oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu
6.2
Strana 112
oblast vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu
6.2
Strana 113

Projekty C – Významné akce
Číslo
Název projektu
projektu

118.

Významné cyklistické závody a akce
Projekt nebude samostatně
realizován. Bude realizován
prostřednictvím projektu „Cyklistická
akce zařazená mezi TOP akce města
Ostrava“
Významné sportovní akce podpořené
v rámci dotačního programu

Nositel
projektu

Dle typu akce

Finanční
náklady

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

59,98 mil. Kč SMO – podpora „Nový projekt v AP“
9,8 mil. Kč,
Jedná se o významné
další zdroje
sportovní akce realizované
v roce 2022

37

Soulad se
strategickým
plánem

oblast
vrcholového
sportu, oblast
výkonnostního
sportu
6.2
Strana 114

UKONČENÉ PROJEKTY
Investiční ukončené projekty
Název projektu

Rekonstrukce fotbalového hřiště
s umělým povrchem

Nositel
projektu

VÍTKOVICE
ARÉNA a.s.

Finanční
náklady

10 mil. Kč
bez DPH

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů
vlastní zdroje

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

Soulad se
strategickým
plánem

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 11/2021

6.1.2

Víceúčelové veřejně přístupné
Základní škola,
sportoviště u ZŠ Bulharská, na pozemku Ostravaparc. č. 1045, v k. ú. Poruba
Poruba,
Bulharská
1532,
příspěvková
organizace

8,3 mil. Kč MOb
bez DPH

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 12/2021

6.1.4

Víceúčelové veřejně přístupné
sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě –
Porubě
In-line okruh za Lunou

MO Poruba

4,9 mil. Kč Městský obvod
bez DPH
Poruba

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 06/2021

6.1.4

MO Ostrava-Jih 1,3 mil. Kč SMO, MOb, SFPI

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 09/2021

6.1.4

Multifunkční hřiště v Bartovicích

MO Radvanice
a Bartovice

3,2 mil. Kč SMO, MOb
s DPH

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 08/2021

6.1.4

Realizace discgolfového hřiště v areálu
sadu Šporovnice

MO Radvanice
a Bartovice

661 tis. Kč
bez DPH

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 06/2021

6.1.4

38

SMO, MOb

Regenerační centrum na tréninkovém
středisku Jindřicha Kaděry

1. Judo club
Baník Ostrava,
z.s.

1,1 mil. Kč SMO, MOb,
vlastní zdroje,
dary

Fáze: Dokončeno
Dokončení k 12/2021

Mobilní kluziště Hošťálkovice

MO
Hošťálkovice

2,2 mil. Kč SMO, MOb

Fáze: Dokončeno
6.1
Dokončení k 12/2021,
projekt nebyl obsahem AP
v roce 2021

39

6.1

Neinvestiční ukončené projekty
Název projektu

Nositel
projektu

Finanční
náklady

OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey
Championships

Para hockey
Ostrava z.s.

32,5 mil.
Kč

Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů
2021

Český
volejbalový
svaz

57,4 mil.
Kč

Utkání Světové skupiny Fedcupového
poháru

Česká sportovní 11,6 mil.
a.s.
Kč

Utkání Světové skupiny Davisova
poháru

Česká sportovní 12 mil. Kč
a.s.

40

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů
Zdroje: NSA,
SMO, MSK, IPC,
vlastní zdroje,
sponzoři,
merchandising,
příjmy ze
vstupenek
Zdroje: MŠMT,
SMO, MSK, CEV,
sponzoři a
promoter, příjmy
ze vstupenek
MŠMT, MSK,
SMO, vlastní
zdroje, dary od
sponzorů

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

Soulad se
strategickým
plánem

Termín:
nový termín 19. – 26. 6.
2021
zrealizováno

6.2.5

* 01.09.2021-19.09.2021
zrealizováno

6.2.4

realizace v r. 2017 a 2019
2020 a 2021 neproběhlo

6.2.4

Zdroje: MŠMT,
realizace v r. 2018 a 2019
MSK, SMO,
2020 a 2021 neproběhlo
vlastní zdroje,
dary od sponzorů

6.2.4

NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY
Nerealizované a pozastavené projekty
Název projektu

Nositel
projektu

Výstavba sportovního areálu Slovan
Ostrava

Finanční
náklady

Tělovýchovná
jednota
SLOVAN
OSTRAVA, z.s.
Výstavba sportovní haly pro basketbal Sportovní
basketbalová
škola Ostrava
z.s.
Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového
Ostravská
hřiště a zázemí – šatny, sociální zařízení sportovní z.s.

50 mil. Kč

Revitalizace tenisového areálu – ul.
Budečská

Tělovýchovná
jednota Baník
Ostrava

10 mil. Kč

Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery

Blue Volley
Ostrava, z.s.

58 mil. Kč

Předpokládané
možnosti
finančních
zdrojů
MŠMT, MSK,
SMO, MOb,
vlastní zdroje

Fáze připravenosti k datu
zpracování AP

Fáze: NEREALIZOVÁNO
zpracovávala se
projektová studie

Soulad se
strategickým
plánem
6.1.2, 6.1.3

86 mil. Kč
bez DPH

NSA, MSK, SMO, Fáze: POZASTAVENO
vlastní zdroje
dokončena studie

40 mil. Kč
bez DPH

NSA, SMO, MSK, Fáze: NEREALIZOVÁNO
6.1.2
vlastní zdroje
zpracovával se investiční
záměr
MŠMT, NSA,
Fáze: postupná realizace
6.1
MSK, SMO,
rozděleno do více etap,
vlastní zdroje
postupná realizace
z dotací, SMO, zpracovaná
PD, ze strany nositele
projektu nebyla zaslána
aktualizace fiše 
POZASTAVENO
NSA, SMO, MSK, Fáze: příprava
6.1.3
vlastní zdroje
zpracovává se projektová
dokumentace, ze strany
nositele projektu nebyla
zaslána aktualizace
v návaznosti na
předpoklad provozování

41

6.1.3

sportovní haly v
Třebovicích

42

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 – 2022
Termín realizace: 2023 - 2025
600 mil. Kč bez DPH
Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.
Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s., MSK, Spolek na podporu
sportu, dětí a mládeže, z.s.
* v roce 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci SMO, MSK a ČSAD
Ostrava a.s. SMO s ČSAD Ostrava a.s. společně vstoupilo do Spolku na
podporu dětí a mládeže, z.s.
* 2020 – 2021 zpracována architektonická studie
* 2021 – zpracována projektová dokumentace pro společné stavební
povolení a územní rozhodnutí, projednává se s dotčenými orgány
* pozemky jsou zceleny pod jednoho vlastníka ČSAD Ostrava a.s.
* hledání financí pro výstavbu Multifunkční sportovní haly

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 6.1.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy
* lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava
* kapacita cca 3500 diváckých míst pro sportovní utkání
* současná hala (na ul. U stadionu/Sládkova) projde rekonstrukcí nebo a
bude doplněna nově vybudovaným objektem.
* projekt počítá s hlavní halou pro 3500 diváků a čtyři tréninkové plochy
Popis projektu
pro volejbal, florbal, gymnastiku a basketbal a jejich mládežnické základny.
* předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní
tenis, gymnastika 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.
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.1
ukazateli

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

2)

Areál střelnic na ulici Plzeňská

Termín příprav: 2019 – 2023
Termín realizace: 2024 - 2025
123,1 mil. Kč
Statutární město Ostrava
bez partnera
* studie
* původní studie projektu – nevyhovující
* převedení pozemků na SMO za pomocí darovací smlouvy
* předpokládá se demolice a výstavba nové střelnice na ul. Plzeňská

43

* zpracována nová studie, navýšena cena i vzhledem k tomu, že částečně
vybudováno pod zemí a nebude otevřená
* zpracován investiční záměr k 04/2021
* bude vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí, stavební povolení. Předpoklad vydání stavebního
povolení je 2022 - 2023.
* zahájení realizace v roce 2024.
Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.1, 5.2.1

Popis projektu

* vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí
* umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže
* areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a
orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost
* z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu
umístěna pod úrovní terénu
* v nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní
vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro
sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní
puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně
příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny.
* v okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro
osobní vozy a autobusy.

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: 2017 - 2020
Termín realizace: 06/2021 – 04/2022
33 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, vydána
všechna stavební povolení a správní rozhodnutí
* realizace 06/2021 - 04/2022
Ano – 5.2.1, 5.3.1
* areál je již v majetku obchodní společnosti SAREZA
* původní škvárové hřiště je již několik let prakticky bez využití (nelze
realizovat soutěžní utkání a mládež nemůže na tomto povrchu ani
trénovat)
* první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m)a americký
fotbal (48,7/108m). Hřiště bude disponovat umělým povrchem III.
generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o
tréninkové umělé osvětlení a oplocení této části areálu. Samostatnou část
tvoří úprava stávající malé tribuny pro cca 200 diváků.
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1
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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: 2018 - 2021
Termín realizace:
Rozdělení projektu na 2 části:
1) Objekt fotbalových šaten – vybrán zhotovitel, realizace 01/2021 –
01/2022
2) Zbývající část II. Etapy – realizace 2022 – 2023
190 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* projekt DPS hotový
* vydány všechny potřebná povolení (ÚR, SP)
* areál převeden do majetku SAREZA
* projekt rozdělen na dvě části:
1) Objekt fotbalových šaten – realizace, dokončení 01/2022
2) Zbývající část II. etapy – zahájení realizace 01/2022
Ano – 5.1.1, 5.3.1

* areál je již v majetku společnosti SAREZA
* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností
* druhá etapa zahrnuje: rozšíření atletické dráhy (rozšíření z 5+7 na 6+8
drah, výměnu všech částí finálního povrchu), výstavbu tréninkových
travnatých ploch pro fotbal v místě házenkářského a volejbalového hřiště,
rekonstrukci budovy tenisu, výstavbu nového vstupního objektu se
šatnami, občerstvením a toaletami, rekonstrukci komunikací, chodníků,
Popis projektu
zpevněných ploch a sadových úprav, výstavbu skladových objektů,
venkovního mobiliáře a oplocení sportovišť, výstavbu dalších ploch pro
volnočasové aktivity – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské
hřiště, work-outové hřiště
* objekty i sportoviště, která budou předmětem modernizace, jsou prakticky
všechna v havarijním stavu a jejich využívání je velmi ztíženo (bezpečnost,
hygiena). Energeticky objekty odpovídají době vzniku v 60. letech 20
století.
V souladu s měřitelnými ANO - 6.1
ukazateli

Název projektu

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

5)

Výstavba workoutových hřišť

Termín příprav: I. etapa: 2020 – 2022
II. etapa: 2021 - 2022
Termín realizace: I. etapa: 2021 – 2023
II. etapa: 2022 - 2023
I. etapa: 4,6 mil. Kč
II. etapa: 2,8 mil. Kč
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Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

I. etapa: Městský obvod Slezská Ostrava, Městský obvod Radvanice a
Bartovice, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod
Ostrava-Jih, Městský obvod Poruba
II. etapa: Statutární město Ostrava
I. etapa: Statutární město Ostrava
II. etapa: bez partnera
I. etapa:
* zpracován investiční záměr pro prvních 5 hřišť s termínem 05/2021,
následně převeden na městské obvody
* Městský obvod Slezská Ostrava – projekt dokončen k 11/2021
* Městský obvod Radvanice a Bartovice – projekt dokončen k 11/2021
* Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – zahájení realizace 04/2022
* Městský obvod Ostrava-Jih – zahájení realizace 03/2023
* Městský obvod Poruba – zahájení realizace 06/2022
II. etapa:
* záměr
* výběr lokalit pro dalších 4 – 5 hřišť a zajištění investičních záměrů v roce
2022
* zahájení realizace v roce 2022
Ano – 5.3.1

* jedná se o výstavbu workoutových hřišť po celém území města Ostravy
V I. etapě bylo vybráno 5 lokalit, tj.: Ostrava-Jih, Radvanice a
Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava
* pro vytipované lokality se v rámci investičního záměru vybralo typově
kapacitně vhodné workoutové hřiště vč. přístupových cest a mobiliáře
Popis projektu
* příprava projektové dokumentace a realizace byla převedena na jednotlivé
městské obvody
V II. etapě bude vybráno dalších 4 – 5 lokalit a následně bude příprava
projektu a realizace převedena na městské obvody
* po vybudování všech těchto hřišť dojde k zahrnutí do pasportizace
sportovišť v rámci města Ostravy
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.4
ukazateli

6)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví,

Ostravská univerzita
Termín příprav: 05/2017 - 12/ 2018
Termín realizace: 01/2020 – 6/2022
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
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Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
* 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

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

7)

Sportovní hala Ostrava - Třebovice

Termín příprav: 05/2018 – 12/2019
Termín realizace: 01/2022 – 05/2023
104,2 mil. Kč
Statutární město Ostrava
Městský obvod Třebovice
* investiční studie vč. Geologického průzkumu
* dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019
* příprava projektové dokumentace 10/2019
* stavební povolení 12/2019
* byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021
* výběr zhotovitele stavby do 12/2021
* zahájení realizace k 01/2022
Ano – 6.1.3, 5.2.1, 5.3.1
* jedná se o sportovní halu pro volejbal, házenou, florbal, a badminton
s tribunami pro max. 200 osob. Hala bude rozměru 27x45m
* součástí projektu je přístavba haly, ve které budou šatny, umývárny pro
sportovce, sociální zařízení a společenská místnost s výdejovou kuchyní,
sociální zařízení pro návštěvníky, recepce a sklady cvičebního nářadí.
Součástí stavby budou přípojky na inženýrské sítě – vodu, kanalizaci, plyn,
elektřinu. Na ploše před budovou budou parkovací stání s příjezdovou
komunikací.
* areál bude zavřený, bude upraveno oplocení. V areálu budou realizovány
nové sadové úpravy. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány, ale i
využity pro zavlažování sousedního fotbalového hřiště SK Slavie.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1

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

Fáze připravenosti
projektu

Rekonstrukce sportovní haly v městském obvodě

Pustkovec
Termín příprav: 2017 – 2021
Termín realizace: 01 – 12/2022
48,5 mil. vč. DPH
TJ Sokol Pustkovec z.s.
Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura, Městský obvod
Pustkovec
* převod haly a pozemků z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava
(svěřeno do správy Pustkovce)
* 07 /2019 bylo uděleno stavební povolení
* 2020 TJ Sokol Pustkovec z.s. má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém
pronájmu
* projekt je připraven k realizaci
* byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021
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Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* objekt haly je nyní v havarijním stavu a není možně z hygienických důvodů,
aby zde realizovala své aktivity v rámci hodin TV ZŠ J.Valčíka, Ostrava
Poruba.
* celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení,
osvětlení, přilehlé šatny)
* po rekonstrukci bude sloužit pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ
Sokol Pustkovec z.s.
* zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní
spolky a neregistrované sportovní oddíly, případně veřejné tréninky
* využití pro futsal, badminton, házená, florbal, fotbal, nohejbal ale i pro
kulturní a společenské akce

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

9)

Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická

Termín příprav: 2017 – 2019
Termín realizace: 05/2022 - 12/2023
77,2 mil Kč vč. DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
bez partnera
* 12/2017 – započato zpracování projektové dokumentace na bourací práce
* 2017 – 2018 – projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí zakončené územním rozhodnutím
* 2018 – připojení budoucího objektu k soustavě ČEZ
* 2018 – vydáno rozhodnutí o odstranění stavby
* 2018 – 2019 – projektová dokumentace pro stavební povolení zakončené
stavebním povolením
* 2019 – projektová dokumentace pro provádění stavby
* 05/2022 zahájení realizace
Ano – 5.2.1
* zázemí a rozměry stávající tělocvičny ze 70. Let nevyhovují technickým ani
dispozičním požadavkům pro konání sportovních utkání ani dostatečně
nepokrývají potřeby občanů v obvodu.
* 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
* sportovní hala bude v dopoledních hodinách využívána pro školní výuku
tělocviku, v návaznosti na provoz sousední – navazující střední školy.
Odpoledne bude hala využívána veřejností pro volnočasové sportovní
aktivity (basketbal, badminton, nohejbal, florbal apod). Dále budou
prostory haly využívány také pro sportovní turnaje a soutěže.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.3
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Název projektu

Časový harmonogram
projektu

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

10)

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Termín příprav: I. etapa: 2020 – 2021
II. etapa: 2020 – 2021
III. etapa: 2020 – 2021
Termín realizace: I. etapa: 2023
II. + III. etapa: 2023 - 2024
I. etapa: 28,7 mil. Kč vč. DPH
II. etapa: 30,1 mil. Kč vč. DPH
III. etapa: 69 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Svinov, Statutární město Ostrava
bez partnera
* vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace pro
provedení stavby
* projekt rozdělen do tří etap:
I. etapa – z majetku SMO na MO Ostrava-Svinov převedena část projektové
dokumentace pro provedení stavby, 2023 - zahájení realizace
II. + III. etapa – bude realizováno SMO – zahájení realizace 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté
fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou
unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy.
Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti
tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a
kropení antuky. Zázemí fotbalistů je mimo areál na soukromém pozemku a
je ve velmi špatném technickém stavu. Absence poptávaných sportovišť a
hodnotného zázemí brání využití areálu širokou veřejností.
* areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální
sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých
* v rámci I. etapy se připravuje realizace fotbalového hřiště, pumptrackové
dráhy a část vnitroareálových komunikací
* v rámci II. etapy se bude realizovat atletický ovál o délce 250m a šířce 3
drah, rovinkou pro sprinty a stanoviště pro skok daleký, multifunkční hřiště
s umělým povrchem pro míčové hry, tenisové kurty, vnitroareálové
komunikace
* v rámci III. etapy se bude realizovat multifunkční budova zázemí – šatny,
sociální zařízení, klubovna, technické a skladovací místnosti, výtah, bufet,
street ball hřiště, vnitroareálové komunikace, vodní prvek
* areál má velký potenciál ve využití plánovaných sportovišť, po kterých je
velká poptávka. Bude sloužit základní škole pro výuku tělesné výchovy,
fotbalovému a tenisovému oddílu k tréninkům a utkáním, široké veřejnosti
k aktivnímu trávení volného času.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4
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11)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR Aréna – NOVÝ

PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 - 2024
Termín realizace: 2025 - 2027
2 100 mil. Kč bez DPH
VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Statutární město Ostrava
* projekt zahrnuje projekty z předchozího AP, tj: Rekonstrukce páteřní části
VZT haly Ostravar Aréna a Stavební úpravy +15,20m Ostravar aréna
* zpracovává se architektonická studie
* zpracování projektové dokumentace včetně dokončení všech fází
k 04/2024
* 2025 zahájení realizace
Ano – 5.1.1
* technický stav nemovitosti neodpovídá standardům pro pořádání
vrcholných akcí
* bude provedena modernizace stávající haly k pořádání sportovních a
kulturních akcí, zvýšení její konkurenceschopnosti s ostatními novějšími
halami a modernizace vybavení pro návštěvníky

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1

12)
Název projektu č
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se strat. Plánem

Popis projektu

Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP –

III. Etapa
Termín příprav: 2020
Termín realizace: 04/2024 – 06/2025
152,5 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* projekt připraven k realizaci
* vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby
* vydáno stavební povolení
* dokončena úprava projektu na rozšíření relaxačních travnatých ploch
vybudování nové venkovní pokladny od ul. Opavská
* zahájení realizace 04/2024
Ano – 5.3.1
* venkovní areál v současné době tvoří pouze venkovní terasy, kde je
umístěn celoroční výplavový bazén a menší 17m relaxační bazén (oba
vybudované v rámci II. etapy výstavby venkovního areálu a dále dětské
brouzdaliště (doba výstavby v roce 1999). Jinak je prostor venkovního
areálu původní z roku 1992.
* venkovní areál využívá zejména široká veřejnost, ale také sportovní
plavecké oddíly – návštěvnost celého areálu je v letních měsících až 110
tis. Doplněním je možné kapacitu zvýšit až ke 150 tis.
* vybudování vodních relaxačních a sportovních ploch ve venkovním areálu
* vybudování vodních atrakcí (tobogány, skluzavky, atrakce v bazénech)
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* vybudování sportovních ploch (beachvolejbal, travnatá plocha)
* renovace travnatých ploch, vč. vybudování zavlažování
* doplnění dětských atrakcí a mobiliáře
* aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků
* směna pozemků (SMO a SAREZA) dokončena

V souladu s měřitelnými Ano – 6.1
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

13)

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 04 – 12/2023
56,2 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava, Státní fond životního prostředí
* projekt je zpracován pro zateplení objektu krytého bazénu, ale bude
v roce 2022 doplněn o řešení vstupního předprostoru
* zahájení realizace 04/2023
Ano – 5.3.1
* objekt a jeho obálka, včetně vstupního prostoru, je původní z roku 1985.
Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k
úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu
návštěvníků při pobytu v areálu. Součástí je také výměna osvětlení v
bazénové hale – opět zejména z důvodů energetických úspor.
* objekt krytého bazénu využívá zejména široká veřejnost, ale také se zde
provádí výuka plavání žáků základních škol (zajištění pro SMO) a dále
plavání sportovních klubů, vysokých škol, zdravotních pojišťoven a další
pronájmy – např. soukromé.
* 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

14)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu

Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba

Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu Vodní svět

Sareza
Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 09/2022 – 01/2023
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Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

57,2 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* 02/2021 studie proveditelnosti a kvantifikace potřebných prací
* 05/2022 kompletní zpracování projektu
* zahájení realizace 09/2022
Ano – 5.3.1
* bazénová hala nebyla součástí rekonstrukce areálu v roce 2011.
Energeticky dojde k částečným úsporám na provozu bazénové haly, ale
také zejména ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v hale.
* rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu (bazénová vana, ochozy, úpravy
rozvodů VZT, zateplení střechy, fasády, prosklená fasáda, terasa),
doplnění některých funkcí do bazénu – vodní atrakce, výstavbu dětského
brouzdaliště na ochozu bazénu a vyřešení dispozičních návazností na
venkovní slunící terasu a do sprch. Velmi podstatné je při těchto krocích
odstranění významného zatékání do prostor pod bazénem (některé jsou
využívané jako WC pro venkovní areál) a odstranění některých
technických problémů na technologii bazénových vod a dalších
instalacích.
* objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a
relaxace návštěvníků bazénu, pronájmy – zdravotní pojišťovny, soukromé
Ano – 6.1

15)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý bazén

Ostrava-Poruba
Termín příprav: 2023
Termín realizace: 05 – 10/2025
66,5 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* aktuálně je projekt ve fázi investičního záměru
* do r. 2023 zpracování kompletní projektové dokumentace
* 05/2025 zahájení realizace
Ano – 5.3.1
* bazénová hala je z roku 1985, součástí rekonstrukce povrchů v roce 2004
nebyly některé okolní prostory, zejména sprchy a tribuna. Povrchy ochozů
kolem bazénu ale mají omezenou životnost a je potřeba je obnovovat,
bazénová vana a keramický obklad vždy po určité době
vykazuje projevy zatékání do nosné konstrukce.
* rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu (bazénová vana, ochozy,
tribuna, sanace nosných betonových a ocelových konstrukcí, sprchoviště)
a dále pak rekonstrukci dětského bazénu a prostor sprch.
* objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, plavání sportovních
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klubů, plavání vysokých škol, kondiční plavání a
relaxace návštěvníků bazénu, plavání zdravotních pojišťoven a další
pronájmy – např. soukromé
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 6.1

16)
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 strojovny chlazení a ledových ploch,

včetně nových mantinelů na Multifunkčním areálu
Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022
81,1 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* do 12/2021 příprava investičního záměru
* 2022 příprava dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby
* předpokládané zahájení realizace v roce 2022
Ano – 5.3.1
* rekonstrukce betonové desky I. a II. ledové plochy, vč. rozvodů NH3
(čpavek), úprav ve strojovně chlazení a výměna mantinelů (nová
sportovní bezpečnostní norma)
* objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti hokej, badminton aj. sportovní a kulturní akce
Ano – 6.1

17)

Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 04 – 12/2024
34,4 mil. Kč bez DPH
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Statutární město Ostrava
* je zpracován projekt pro zateplení objektu sportovní haly,
vč. projektu výměny osvětlení
* zahájení realizace 04/2024

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
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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

* objekt a jeho obálka, včetně návazných ploch, je původní z let 1975 1980, došlo pouze k částečnému zateplení některých fasád počátkem 90
let. Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k
úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu
návštěvníků při pobytu v areálu.
* 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, využití lezecké stěny, sportovní a kulturní
akce
Ano – 6.1

18)

Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina

III. etapa: Termín příprav: 2018 – 2019
Termín realizace: 2020 – 06/2021
IV. etapa: Termín příprav: 2020 – 07/2021
Termín realizace: 2022
V. etapa: Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2021 - 2022
III. etapa: 40 mil. Kč vč. DPH
Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 7,5 mil. Kč)
IV. etapa: 30 mil. Kč vč. DPH
V. etapa: 823 tis. Kč vč. DPH
“TJ UNIE HLUBINA z.s.“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava,
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Národní sportovní agentura
III. etapa:
* zrealizováno k 06/2021
IV. etapa:
* příprava projektové dokumentace do 01/2021
* příprava dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení do
07/2021
* byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021
* VŘ na zhotovitele stavby v 09 – 10/2021
* zahájení realizace 2022
V. etapa:
* 2021 zahájena realizace Tréninkové loučky pro mládež včetně vybavení
VI. etapa:
* příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2023 – 2024
VII. etapa:
* příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2024
VIII. etapa:
* příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2024/2025
Ano - 5.1.1, 5.2.1
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Popis projektu

* 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
* v roce 2021 byla dokončena realizace III. etapy projektu – zázemí
(šatna, sprchy, WC, klubovna, a především
tribuna)
* příprava IV. etapy : vybudování nové čtyřdráhové kuželny včetně zázemí,
šaten a sociálního zařízení. V nové kuželně bude hlediště pro 50 diváků.
* čtyřdráhová kuželna bude splňovat profesionální standardy pro organizaci
soutěží všech kategorií.
* současná dvoudráhová kuželna již je ve špatném stavu, kuželkářská
asociace povolila činnost této kuželny do 06/2021
* nová kuželna bude využívána oddílem kuželek TJ Unie Hlubina, žáky
okolních škol, veřejností a dalšími oddíly kuželek
* v rámci V. etapy je realizována Tréninková loučka pro mládež včetně
vybavení, která bude využívána pro tréninky a mistrovská utkání pro
fotbalovou školičku, přípravku a dívčí fotbalový tým
* příprava VI. etapy: Rekonstrukce stávající budovy a její adaptace na
vytvoření zázemí pro mládežnickou kopanou
* příprava VII. etapy: Dokončení vnitřních komunikací v areálu – komunikace
a chodníky
* příprava VIII. etapy: Rekonstrukce prostoru po stávající kuželně

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1, 6.1.2

19)
Název projektu

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a

Výstavba MINI hřiště s UT3G o rozměrech 20x40m

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

II. etapa:
Termín příprav: 06 – 11/2021
Termín realizace: 2022-2023
II. etapa 4,2 mil. Kč vč. DPH
FK Stará Bělá z.s.
Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura

Fáze připravenosti
projektu

II. etapa
* zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1
* v roce 2020 byla dokončena I. etapa - rekonstrukce travnaté
hrací plochy stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu
* došlo 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
* II. etapa zahrnuje prostor u správní budovy kde je vyprojektovaná
výstavba MINI hřiště s umělým trávníkem UT3G (20x40m)
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* záměrem celého projektu je pokračující rozvoj vybudovaného
Sportovního centra mládeže MS KFS a zajištění celoročních podmínek
k rozšíření tréninkových jednotek

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 6.1.2

20)

Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s.

Termín příprav: II. etapa: 2021 – 2022
III. etapa: do r. 2023
Termín realizace: II. etapa: 2022 – 2023
III. etapa: 2023 – 2025
II. etapa – 50 mil. Kč.
III. etapa – 34 mil. Kč
TJ Start Ostrava-Poruba z.s.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SMO, vlastní zdroje, dary od
sponzorů, Národní sportovní agentura
* II. etapa – zpracovaná studie, probíhá zajištění finančních
prostředků k zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
* III.etapa – zpracovaná studie, probíhá příprava zajištění finančních
prostředků k zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení
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.
* projekt je rozdělen do III. etap:
I. etapa, která byla dokončena v roce 2020 - vybudovány 3 venkovních
tenisovýé antukové kurty a kompletní rekonstrukce budovy (zázemí ).
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V zázemí v 1NP umístěny šatny, klubovna a technické místnosti, 2NP pak
ubytování v 10 dvojlůžkových pokojích a 2 apartmány pro tři osoby
II. etapa – přeložka splaškové kanalizace, výstavba 3kurtové tenisové haly
III. etapa – dobudování zázemí k tenisové hale, společně s komerčními
prostory, restaurací, regenerací, fitness atd. a propojení těchto prostorů
se současným zázemím (ubytovací část)
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

Ano – 6.1

21)

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022 – 2023
125 183 mil Kč bez DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
SMO, NSA
* zpracován investiční záměr
* probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení – dokončení v roce 2021
* následně zpracování projektové dokumentace pro realizaci – dokončení
v roce 2022
Ano – 5.1.1, 5.2.1
* rekonstrukce objektu krytého sportoviště
* míčové hry
Ano – 6.1

22)
Název projektu

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

Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina

Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské

centrum
Termín příprav: I. etapa: 2017
II. etapa: 2017 – 2021
Termín realizace: I. etapa:2020 – 06/2021
II. etapa: 2021 – 2022
I. etapa: 13,8 mil. Kč
II. etapa: 23 mil. Kč
Městský obvod Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
bez partnera
I. etapa – zrealizováno k 06/2021
II. etapa – 12/2020 stavební povolení, zpracovává se projektová
dokumentace pro provedení stavby, v roce 2022 bude zahájena realizace
Ano - 5.2.1, 5.1.1

Popis projektu
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* víceúčelový sportovní areál by měl být zaměřen na disciplíny hasičského
sportu
* dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na
disciplíny CTIF, víceúčelová travnatá plocha (fotbal, požární útok),
víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna, prvky pro plnění disciplín branné
všestrannosti
* záměrem je zlepšení fyzické kondice mládeže, podpora a rozvoj úspěšného
požárního sportu, intenzivní sportovní propojení s místním Sokolem
* areál sloužící k nácviku disciplín požárního sportu a nácviku vrhačských
disciplín atletiky – koule, disk, oštěp, kladivo (záměrem je přesunutí
z areálu Martinov)
* Projekt je rozdělen na dvě etapy:
I. etapa: sportoviště
II. etapa: zázemí
V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.4, 6.1.2
ukazateli

23)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připrav. Projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a

Emila Zátopkových
Termín příprav: 04/2019 – 03/2022
Termín realizace: 01/2023 – 06/2024
154 mil. Kč vč. DPH
Moravskoslezský kraj
bez partnera
* dokončena studie stavby
* zpracování projektové dokumentace k 03/2022
* příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele s předpokládaným
uzavřením smlouvy o dílo k 12/2022
* zahájení realizace k 01/2023
Ano – 5.2.1
* 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.
* vlastní cvičební plocha tělocvičny je navržena v rozměrech 44x30, 6m.
Světlá výška od podlahy pod spodní část stropu je 9,2m. Tímto jsou výšky
hrací a cvičební plochy. Budou zde umístěna hřiště pro házenou, florbal,
volejbal a basketbal. Sportovní gymnázium získá např. až 3 samostatná
tréninková hřišťě pro volejbal a 2 samostatná tréninková hřiště pro
basketbal. Součástí komplexu tělocvičny je příslušné zázemí umyváren a
šaten. Mezi další vybavení patří doplňkové sportovní sály - aerobní
posilovna s běžeckými pásy a cyklotrenažéry, zrcadlový sálek pro moderní
a sportovní gymnastiku a učebna sportovní přípravy. V úrovni 2.NP se
nachází tribuna pro diváky s kapacitou 130 míst. V tomto moderním
komplexu tělocvičny lze pořádat sportovní soutěže v úrovních kategorií
exraligy juniorů a dorostu. V tělocvičně se počítá s pořádáním
vzdělávacích a sportovních campů jak pro sportovce, trenéry, učitele
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tělesné výchovy, tak pro další odborníky z oblasti tělesné výchovy a
sportu.
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Ano – 6.1.3

24)

ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště –

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2023
38,7 mil. Kč bez DPH
ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
* zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení v roce
2021
* hledání externích zdrojů k zajištění financování
* zahájení realizace v roce 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Popis projektu

* vybudování moderního sportovního hřiště pro potřeby žáků školy
přinese kvalitní zázemí pro realizaci hodin tělesné výchovy a zároveň
umožní sportovní vyžití žáků v rámci volnočasových aktivit po vyučování

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

25)

Vodní areál Jih – AQUAPARK

Termín příprav: 2020 – 2023
Termín realizace: 2024 – 2025
300 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih/ soukromý investor – není znám
soukromý investor – není znám
* proces prodeje pozemků s nalezením investora splňujícího podmínky
pro realizaci projektu (výstavba nového aquaparku a provoz venkovního
areálu)
Ano – 5.3.1
* vybudování krytého vodního areálu s bazénem min. 25m délky

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

26)

Rekonstrukce a úprava kolbiště

Termín příprav: 2010 – 2020
Termín realizace: 2022
21,7 mil. Kč vč. DPH
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Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Jezdecký klub Baník Ostrava
Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
* zpracována projektová dokumentace, projekt nepodléhá stavebnímu
povolení, ani ohlášení stavby
* příprava ukončeno výběrového řízení na dodavatele stavby
* byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021
* zahájení realizace v roce 2022
Ano - 5.3.1
* areál bude sloužit nejen k pořádání jezdeckých závodů, ale i pro veřejnost
* bude zde probíhat příprava koní a jezdců pro jezdecké soutěže
* projekt představuje rekonstrukci a modernizaci objektu kolbiště v Ostravě
- Staré Bělé
* nahrazení travnatého povrchu speciálním písčitým jezdeckým povrchem,
zaručujícím stabilitu a elasticitu povrchu, rozšíření kolbiště, vybavení
automatickým závlahovým systémem a novým
ohrazením. Přemístění a modernizace tribuny pro diváky, tzv. VIP.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano - 6.1

Název projektu

27)

Sportovní hala u ZŠ

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2019 - 2022
Termín realizace: 06/2022 – 09/2023

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

60 – 80 mil. Kč
Městský obvod Stará Bělá
Statutární město Ostrava
* vydáno o stavební povolení
* zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby k 03/2022
* zahájení realizace 06/2022

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel 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.
V odpoledních hodinách bude sloužit spolkům a veřejnosti.
* tělocvična bude mít rozměr basketbalového hřiště s možností všech
míčových sportů do tohoto rozměru
Ano – 6.1.3

28)

Výstavba bikrosové dráhy

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2023
13 mil. Kč bez DPH
BMX OSTRAVA z.s.
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Partner projektu

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Fáze připravenosti
projektu

* zpracovává se projektová dokumentace, dokončení 2021/2022
* zahájení realizace v roce 2022/2023

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* vybudovat bikrosovou trať a nabídnout dětem z Ostravy a okolí poznat
nový druh sportu a dát jim další možnost pohybu.
* nová bikrosová trať umožní vychovat nové jezdce, kteří by reprezentovali
město Ostravu
* sportoviště bude využíváno pro tréninky a závody oddílu, ale i širokou
veřejností
ANO – 6.1
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Projekty C – Ostatní projekty
29)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Rekonstrukce sportoviště při Waldorfské ZŠ a MŠ

Ostrava
Termín příprav: 2016 – 2021
Termín realizace: 2023
3,175 mil. Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
bez partnera
* projekt je připraven k realizaci 2022 – 2023
Ano - 5.2.1, 5.3.1
* 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
* hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad
zahájení realizace v roce 2023

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

30)

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova

Termín příprav: 2016 – 2020, rozděleno na etapy
Termín realizace: I. etapa: 2018
II. etapa: 2022
III. etapa: 2023
5,728 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
bez partnera
rozděleno na 3 etapy
* zrealizovaná I. etapa – 1,43 mil. Kč v roce 2018, spolufinancováno SMO
zpracována projektová dokumentace k realizaci II. a III. etapy
* hledání externích finančních zdrojů na II. a III. etapu k zajištění
financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023
Ano - 5.2.1, 5.3.1
* projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a
obnovu hřiště při ZŠ
* škola je již druhým rokem zapojena do projektu ,,Otevřená hřiště MoaP“
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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

31)

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2022
Termín realizace: 2023

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

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

Fáze připravenosti
projektu

* schválen investiční záměr
* probíhá příprava projektu

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.3.1
* vybudování nového sportovního hřiště
* fotbal. hřiště, doskočiště, multifunkční hřiště, rovinka na běh
* úprava plochy atria pro volejbalové hřiště
Ano – 6.1.4

32)
Název projektu

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu

Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 12/2017 – 2020
Termín realizace: 2021 – 2022
2,4 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována projektová dokumentace
* probíhá realizace

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
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33)
Název projektu

Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu

Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 12/2017 – 2020
Termín realizace: 2021 – 2022
2,8 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována projektová dokumentace
* probíhá realizace

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

34)

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2019 – 2021
Termín realizace: 2022

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

11,8 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera
* dokončeno zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního
povolení k 02/2022
* v případě zajištění finančních prostředků zahájení realizace v roce 2022

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

35)
Název projektu

Rekonstrukce areálu – SKATE PARK OSTRAVA -

VÝŠKOVICE

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2020 - 2021
Termín realizace: 2022 - 2023

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

15 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera
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Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

* připravena projektová
dokumentace
* hledání zdrojů financování
Ano – 5.3.1
* rekonstrukce stávajících sportovních prvků a budovy sociálního zázemí,
protihluková opatření
* pro jezdce skatu, kol BMX, koloběžek
* vazby a koordinace s projektem „Cesta vody“ (v gesci MMO)
Ano – 6.1.4

36)

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2023
15 mil. Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* probíhá zpracování projektové dokumentace

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště:
tartanová běžecká dráha, běžecký ovál, dráha pro hod oštěpem, vrh koulí,
fotbalové hřiště, skok do dálky

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

37)

Hřiště za školou, ul. V Zálomu – NOVÝ PROJEKT V AP

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2023
1,6 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnera
* zpracován investiční záměr
* zpracovává se projektová dokumentace
* zahájení realizace v roce 2022
Ano - 5.3.1
* rekonstrukce plochy stávajícího venkovního hřiště na multifunkční hřiště
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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

38)

Tréninkový areál ZŠ Dvorského

Termín příprav: 2017 – 2021
Termín realizace: I. etapa: 2021
II. etapa: 2023
I. etapa: 4,5 mil. Kč
II. etapa: 29 mil. Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvková organizace
Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura
* I. etapa: 2021 dokončena realizace
* II. etapa: probíhá přepracování projektové dokumentace, zahájení
realizace 2023
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
* areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost
* v rámci I. etapy byla zrealizována rekonstrukce hřiště ZŠ,
* v rámci II. etapy bude zrealizována rekonstrukce atletického oválu,
fotbalového hřiště

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.2, 6.1.4

39)
Název projektu

Rekonstrukce multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů

13

Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2019 – 2021
Termín realizace: 2022
4,7 mil Kč bez DPH
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvková organizace
Městský obvod Ostrava-Jih

Fáze připravenosti
projektu

* zpracovaná projektová dokumentace 03/2019, vydáno stavební povolení

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

67

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano – 5.3.1
* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště
* volejbal, nohejbal, tenis, 2x streetball, malá kopaná
Ano – 6.1.4

40)

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská

Partner projektu

Termín příprav: 2019 - 2022
Termín realizace: 2023
7,5 mil. Kč
Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována projektová dokumentace – je nutné aktualizovat pro vydání
nového rozhodnutí

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Soulad se Strategickým
plánem
Popis 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

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 6.1.4

Název projektu

41)

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

Termín příprav: 2018 – 2021
Termín realizace: 2022
2,8 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Michálkovice
Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
* zpracování jednoduché realizační dokumentace
* 2022 zahájení realizace v případě zajištění finančních prostředků

Popis projektu

Rekonstrukce hřiště ZŠ Ostrava-Michálkovice

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* technický stav stávajícího hřiště vybaveného umělým trávníkem je
nevyhovující a vyžaduje výměnu koberce a částečnou výměnu
podkladových ploch. Běžecká dráha vyžaduje retoping.
* revitalizace běžecké dráhy a víceúčelové hrací plochy hřiště
* vybudování nového workoutového hřiště a instalace prvků pro parkurový
sport v areálu Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28,
příspěvková organizace

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.4
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Název projektu

42)

Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Termín příprav: 2018 – 2021
Termín realizace: 2021 – 2022
4 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Michálkovice

Partner projektu

bez partnera
* stavba skateparku a pumptracku zrealizována 2021
* ostatní dílčí části projektu (skluzavka, dětské herní prvky apod.) jsou ve
fázi realizace, dokončeny budou v roce 2022

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež
* umístění mini skate dráhy se základními prvky,
pumptracku, workoutového hřiště a herních prvků (věžová sestava,
lezecká lanová pyramida, klouzačky, houpačky, lanovka). Dále zde bude
umístěn mobiliář (lavičky, odpadkové koše, apod.) a budou vybudovány
přístupové chodníčky.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.4

43)
Název projektu

Výstavba dráhy a cvičné věže pro požární sport – NOVÝ

PROJEKT V AP

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2023
3 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Michálkovice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice

Fáze připravenosti
projektu

* zhotoven záměr

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Ano – 5.2.1
* vybudování běžecké dráhy a cvičné věže pro požární sport
* zařízení bude sloužit jak pro sportovce sdružené v družstvech SDH
Michálkovice, tak i pro potřebu dalších oddílů

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1.4
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44)
Název projektu

Víceúčelový sportovní areál Michálkovice – NOVÝ

PROJEKT V AP

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

Termín příprav: 2021 – 2024
Termín realizace: 2024
15 mil. Kč vč. DPH

Nositel projektu
Partner projektu

Městský obvod Michálkovice
TJ Michálkovice, z.s.

Fáze připravenosti
projektu

* zhotoven záměr
* příprava výkupu nemovitostí od soukromého vlastníka

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rekonstrukce kuželny a prostor bývalého kina pro potřeby sportovních
aktivit
* výkup nemovitostí od soukromého vlastníka, následně bude realizována
úprava nemovitostí tak, aby umožňovala realizaci různých sportovních
aktivit pro veřejnost.
* rekonstrukce kuželny a její rozšíření o dvě dráhy, tak aby disponovala
čtyřmi drahami, což je standartní podmínkou pro vyšší soutěže

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1

Název projektu

45)

Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022 – 2023
26 mil Kč

Fáze připravenosti
projektu

* projekt je ve fázi získaného stavebního povolení a dokumentace pro
provedení stavby a je připravována realizace

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Městský obvod Nová Ves
Statutární město Ostrava

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* budova tělocvičny je v havarijním stavu, zejména její střešní plášť a
otvory
* tělocvična byla součástí základní školy, později součástí školy oční a
v posledních letech součástí budovy Slezské Diakonie. Budovu Slezské
Diakonie se podařilo před čtyřmi lety opravit z prostředků Švýcarských
fondů ve výši 25mil.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 krytém sportovišti
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V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Ano – 6.1

46)

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022 (předpoklad dokončení 11/2022)
20 mil. Kč
Městský obvod Plesná
Statutární město Ostrava
* zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení
* 09/2021 podána žádost o stavební povolení, probíhá fáze schvalování
stavebního povolení na dotčených úřadech
* 2022 zahájení realizace stavby

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1

Popis projektu

* na ploše pozemku dotčeného stavbou se nyní nachází stávající hřiště,
manipulační plocha pro odpadní nádoby na tříděný odpad, bioodpad a
kiosková trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. Pochozí povrch je tvořený
převážně travním porostem, dále jsou zde asfaltové či dlážděné zpevněné
plochy a umělý povrch hřiště. Technický stav stávajících ploch již dlouhou
dobu nevyhovuje nárokům a požadavkům na bezpečné, smysluplné a
přitažlivé užívání pro sport, cvičení, rekreaci a zábavu. V dnešní době je
takový druh hřiště velmi zastaralý a nevhodný. Povrch stávajícího hřiště je
již pro sportovní využití nebezpečný
* výsledkem bude zrekonstruované a zmodernizované hřiště, které bude
sloužit ke sportování zejména mladé generaci. Zpevněné plochy budou
vhodné pro jízdu na koloběžkách, odstrkávadlech, tříkolkách pro nejmenší
* vznikne zde nová in-line dráha, herní prvky pro děti a workoutové prvky
pro dospělé, zázemí s toaletou, budou vybudovány zpevněné a parkovací
plochy, podzemní kontejnery na tříděný odpad a související infrastruktura
inženýrských sítí. Součástí stavby bude oplocení vč. opěrných stěn, sadové
a terénní úpravy.
* lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1.4

47)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Revitalizace bývalého radvanického koupaliště –

multifunkční hřiště
Termín příprav: 2019 – 2020, rozděleno na etapy
Termín realizace: I. etapa: 2020
II. etapa: 2022 – 2023
45,8 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Radvanice a Bartovice
bez partnera
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Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

* I. etapa zrealizována v roce 2020
* II. etapa:
12/2020 byla dokončena aktualizace projektové, probíhá výběr
zhotovitele
2022 zahájení realizace
Ano – 5.3.1
* 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
* Projekt je rozdělen do II. etap:
I. etapa – multifunkční hřiště ve dně bývalého bazénu
II. etapa – sanace dna bývalého koupaliště za pomocí vytvoření nových
štěrkových a betonových vrstev povrchu, zakomponování prvků zeleně do
dna a vytvoření multifunkčního hřiště pomocí zabudování herních prvků.
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce chodníků a příjezdové
komunikace, osázení sanitárního kontejneru a jímky splaškových vod.
Ano – 6.1.4

48)

Tréninkové hřiště v Krásném Poli

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2017 – 2022
Termín realizace: 2023

Finanční náklady
Nositel projektu

1,4 mil. Kč vč. DPH
Městský obvod Krásné Pole
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krasné Pole, Družební 336,
příspěvková organizace, Tělovýchovná jednota Sokol Krásné Pole, z.s.
* probíhá aktualizace projektové dokumentace, předpoklad vydání
územního souhlasu do konce roku 2022

Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

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, které
bude tvořeno, kromě tréninkového hřiště, také fotbalovým hřištěm,
sportovní halou, dětským hřištěm v přírodním stylu a veřejným dětským
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hřištěm
* 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

49)
Název projektu

Infrastruktura fotbalového hřiště a sportovního areálu

Krásné Pole – NOVÝ PROJEKT V AP

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2021 – 2025
Termín realizace: 2025

Finanční náklady
Nositel projektu

11,9 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Krásné Pole

Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Tělovýchovná jednota Sokol Krásné Pole, z.s.
* záměr

Popis projektu

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* dobudování technické infrastruktury, zejména fotbalového hřiště, která
bude sloužit i celému přilehlému sportovně – relaxačnímu areálu
* rekonstrukce trávníku včetně umělého zavlažování, stavba opěrné zdi pro
zajištění svahu podél ul. Skopčické s následnou výstavbou parkovacích
stání pro sportoviště, vybudování nového parkoviště u sportovní haly,
vybudování nového oplocení celého areálu, rekonstrukce tribuny,
rekonstrukce zastřešení venkovního posezení, dostavba chodníků,
natažení ochranných sítí, terénní úpravy a výsadba stromů

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

50)

Úprava sportovního areálu Ostrava-Hošťálkovice

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 06/2023 – 06/2024
18,5 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Hošťálkovice
bez partnera
* zpracování projektové studie do 10/2020
* zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení do
12/2022
* zahájení realizace 6/2023
Ano – 5.2.1
* v současnosti sportovní areál pro své sportovní aktivity využívají
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pravidelně nejen žáci základní a mateřské školy, TJ Sokol Hošťálkovice,
Atletický klub Hošťálkovice a Sdružení dobrovolných hasičů Hošťálkovice,
ale především již čtvrtým rokem mládežnické kategorie U7-U11 FBC Baník
Ostrava a druhým rokem FBC - žákyňky, dorostenky a ženy z A i B týmu a
dále je nárazově pronajímán sportovní areál klubům z FC Odra Petřkovice a
FC Hlučín.
* zázemí šaten je pronajímáno od TJ Sokol Hošťálkovice, neboť přístřešku u
hřiště je jen jedna šatna.
* cílem projektu je vybudovat zcela nové další šatny.
* travnaté hřiště je v současnosti spádované do boku na pole, což dle
současných hracích podmínek není možné (spáduje se do paraboly). Jedná
se také o "nejhrbolatější" hřiště v kraji, které patří mezi historicky nejstarší
travnaté hřiště, ale že bez dosavadní rekonstrukce, která je nutná.
* dále je nutné rozšíření o další tréninkovou plochu zejména pro mládež,
vybudovat tribunu a světelnou tabuli s ukazatelem skóre.
V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

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

51)

Workoutové hřiště v Proskovicích

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 04 – 12/2022
602 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Proskovice
bez partnera
* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění
stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021
* předpoklad zahájení realizace projektu k 04/2022

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Popis projektu

* vybudování workoutového hřiště o rozměrech 7,170 m x 9,940 m, s
cvičebnými prvky: 4x hrazda, 1x human flag, 1x pomocná hrazda, 1x
monkey bar, 1x bradla, 1x ring holder, 1x multibar a 1x žebřiny

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

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

52)

Pumptrack v Proskovicích

Termín připrav: 2020 – 2021
Termín realizace: 01 – 12/2022
1 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Proskovice
bez partnera
* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění
stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021
* předpoklad zahájení realizace projektu k 04/2022
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Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* vybudování pumptracku (upravované území bude 1 162 m2, výška
navážené zeminy bude 1,5 m), počet uživatelů může být maximálne 30
osob
* pumptrack se bude skládat z: 1x dětská dráha (2x klopená dráha o
poloměru 3 m ve středu dráhy, 8x pumpovacích prvků, 2x vsakovací
jímka), 1x větší dráha (2x klopená dráha o poloměru 3m ve středu dráhy,
5x klopená dráha o poloměru 4 m ve středu dráhy, 18x pumpovacích
prvků, 6x vsakovací jímka) a 1x skills centrum (1x klopená dráha o
poloměru 4 m ve středu dráhy, 7x dřevěné překážky, 5x pumpovacích
prvků, 2x kamená pasáž, 1x vsakovací jímka)

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

53)
Název projektu

Rekonstrukce venkovních sportovišť, ZŠ Šalounova,

Ostrava

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022
4,1 mil. Kč bez DPH
Základní škola Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace
Městský obvod Vítkovice

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována projektová dokumentace

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Popis projektu

* rekonstrukce stávající sportovní plochy, která bude pokryta umělým
povrchem s využitím pro volejbal, streetball, florbal a malou kopanou.
Součástí by mělo být doskočiště pro skok daleký, venkovní tělocvična,
manipulační plocha, rekonstrukce oplocení sportoviště
* sportoviště bude možné využívat pro hodiny TV a pro další uživatele jako
jsou sportovní kluby a spolky.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

54)

Areál sportu Slezská Ostrava

Termín příprav: 03/2020 – 03/2023
Termín realizace: 05/2023 – 12/2024
42,4 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Slezská Ostrava
bez partnera
* zpracována studie k 04/2020
* v roce 2021 je jednáno o výkupu pozemku se soukromým vlastníkem
* zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
zakončené společným povolením 04/2022 – 02/2023
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* zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 02/2023 03/2023
* veřejná zakázka na zhotovitele projektu 03/2023 – 04/2024
* zahájení realizace 05/2023
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* vybudování sportovního areálu pro veřejnost (hrací koutek, workoutové
hřiště, horolezecká stěna, 4 tenisové kurty, 2 hřiště pro volejbal (ev. beach
volejbal) a 2 multifunkční hřiště pro basketbal, nohejbal, malou kopanou
apod. Dále zde bude umístěn objekt zázemí (šatny a sociální vybavení,
občerstvení s posezením v interiéru i exteriéru - zelená střecha a
vyhlídková terasa), výsadba zeleně ze severní strany.
* potřebnost projektu byla podpořena průzkumem mezi občany v roce 2019
* realizací projektu vedle regionální fotbalové akademie na Bazalech může
může dojít k zajímavé synergii profesionálního a amatérského sportu

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

55)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Výstavba Fitparku v Ostravě – Třebovicích – NOVÝ

PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2021 – 2022
165 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Třebovice
bez partnera
* příprava pozemku, tj.: vyčištění pozemku od náletových dřevin a plevelů,
byly provedeny terénní úpravy a vyseta tráva
* v roce 2022 proběhne výběrové řízení na dodavatelskou firmu, dodání a
instalace
Ano – 5.3.1
* vybudování fitparku s posilovacími stroji volné přístupného návštěvníkům
odpočinkové lokality
* bude moci být využíván nejen obyvateli městského obvodu, ale i cyklisty a
návštěvníky odpočinkové lokality u řeky Opavy

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

56)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Rekonstrukce fotbalového areálu FC Heřmanice

Slezská
Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 05/2022 – 12/2023
58,1 mil. Kč vč. DPH
FC Heřmanice Slezská z.s.
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Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Městský obvod
Slezská Ostrava, vlastní zdroje
* zpracování projektové dokumentace k 12/2021 – tréninkové plochy
zpevněné plochy, dětské hřiště a nové parkovací plochy vč.
navazujících staveb tech. Infrastruktury
* žádost o stavební povolení k 01/2022
* vydání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby v 03/2022
* zahájení stavebních prací v 05/2022

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* rozšířit a maximalizovat využití plochy celého areálu a vytvořit další
plochy pro sport jak výkonnostní, tak rekreační, vytvořit nové zázemí
pro sportovce, nové zázemí pro fanoušky, návštěvníky areálu a
správce areálu
* vznikne nové tréninkové hřiště s umělým povrchem III. generace (o
velikosti hlavní travnaté plochy vč. LED osvětlení).
* výstavba nového zázemí pro celý areál umístěný místo
chátrajícího stávajícího objektu, tj.: zázemí pro sportovce – šatny
pro všechny hřiště vč. sociálního zázemí, zázemí pro
rekonvalescenci, aerobní místnost, klubovna s kuchyňkou, zázemí
pro fanoušky a návštěvníky areálu – sociální zázemí WC pro
imobilní osoby, přebalovací místnost, tribuna, restaurace/kavárna,
klubovna pro seniory, klubovna pro družinu, zázemí pro správce a
údržbu areálu – garáž, dílna, denní místnost, kanceláře s
kuchyňkou a sociálním zázemím.
* nafukovací hala s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem
* dětské hřiště, které bude trvale otevřené pro místní děti
* parkovací plochy

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

Název projektu
Časový harmonogram
projektu

57)

Hřiště s umělým povrchem FC ODRA Petřkovice z.s.

Termín příprav: 2022
Termín realizace: 2023 – 2024

Finanční náklady
Nositel projektu

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

Partner projektu

Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována studie pro investiční záměr
* pro pokračování přípravy projektu je nutné vykoupit pozemek od
soukromého vlastníka, následně bude zpracována projektová
dokumentace
Ano – 5.1.1, 5.2.1

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

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

58)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Výstavba nového zázemí FC ODRA Petřkovice z.s. –

NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2023 – 2024
27 mil. Kč bez DPH
FC ODRA Petřkovice z.s.
Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský
kraj, Městský obvod Petřkovice
* projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového
zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“
* zpracována studie pro investiční záměr
* zpracování projektové dokumentace v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2023
Ano - 5.2.1
* výstavba zázemí fotbalového klubu odpovídajícího jeho struktuře a
uživatelským, provozním požadavkům pro vykonávání pravidelné
celoroční sportovní činnosti a splňujícího současné standardy co do
vybavenosti, kvality a bezpečnosti
* stávající objekt zázemí je v havarijním stavu, vysoce provozně nákladný,
nutnost častých oprav, na hraně životnosti

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1

59)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice – NOVÝ

PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2023 – 2024
15 mil. Kč bez DPH
FC ODRA Petřkovice z.s.
Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský
kraj, Městský obvod Petřkovice
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Fáze připravenosti
projektu

* projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového
zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“
* zpracována studie pro investiční záměr
* zpracování projektové dokumentace 2022 - 2023
* zahájení realizace v roce 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.2.1

Popis projektu

* rekonstrukce areálu fotbalového klubu odpovídajícího jeho struktuře a
uživatelským, provozním požadavkům pro vykonávání pravidelné celoroční
sportovní činnosti a splňujícího současné standardy co do vybavenosti,
kvality a bezpečnosti
* jednotlivé části areálu (hlavní travnatá hrací plocha, malá umělá tráva,
malé tréninkové hřiště s přírodní trávou, tribuny, oplocení, tlakování vody
v areálu) ve stavu vysoké opotřebovanosti na hraně životnosti, hlavní
hřiště za hranicí životnosti

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

60)
Název projektu

Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a

přilehlých venkovních prostor

Partner projektu

Termín příprav: 06/2017
Termín realizace: 06/2017 – 06/2025
11,4 mil. Kč bez DPH
Basketbalový klub NH Ostrava a.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

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

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

61)
Název projektu

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu

Tréninková hala a rekonstrukce areálu TJ Sokol

Poruba
Termín příprav: I. etapa: 2021 – 2022
II. etapa: 2021 – 2022
III. etapa: 2021 – 2023
IV. etapa: 2021 – 2024
V. eapa: 2021 – 2026
Termín realizace: I. etapa: 2022
II. etapa: 2022
III. etapa: 2023
IV. etapa: 2024 – 2025
V. etapa: 2026
52 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Poruba
bez partnera
* I. etapa – zpracována projektová studie
* II. etapa – vizualizace, projektová studie
* III. etapa – příprava projektové dokumentace
* IV. etapa – zpracován architektonický návrh
* V. etapa – záměr

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.2.1

Popis projektu

* současné hřiště již neodpovídá stavu k pořádání soutěží a je udělena
výjimka pro letošní rok, a i současná budova je již zastaralá, topení je v
v havarijním stavu, jsou nutné pravidelné opravy střech, energetická
náročnost, šatny a sociální zařízení zastaralé
* Projekt bude realizován v etapách:
I. etapa – rekonstrukce topné soustavy a výměna kotle, který je přes 25let
starý (pravidelné výpadky v topení nutno stálý servis), již
nefunkční regulace topné soustavy a prorezivělá topná tělesa,
havarijní stav
II. etapa – zakoupení mobilního plastového povrchu pro venkovní hřiště.
Tento povrch využijí venkovní sportovní oddíly TJ. Po výstavbě
tréninkové haly se plastový povrch přesune na nové venkovní

80

hřiště
III. etapa – modernizace starých budov TJ Sokol Poruba, tj. zateplení
fasády, oprava, zateplení a možnost využití střechy na solární
panely nebo fotovoltaiku, rekonstrukce šaten a sociálních
zařízení
IV. etapa – vybudování multifunkční tréninkové haly pro sportovní oddíly
TJ a veřejnost. Hala je navržena na místo aktuálního venkovního
hřiště
V. etapa – vybudování nového venkovního tréninkového hřiště pro
sportovní oddíly TJ a veřejnost
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

62)

Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce

Termín příprav: 2017 – 2021
Termín realizace: 2022 – 2023
27 mil. Kč bez DPH
TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s.
Statutární město Ostrava
* příprava projektového řešení
* žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA
hledání zdrojů financování pro 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

63)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a

prostor kolem sokolovny
Termín příprav: 2016 – 2024
Termín realizace: 2020 – 2025 (po etapách)
1,5 mil. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice
bez partnerů
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Fáze připravenosti
projektu

* zadána příprava studie
* shromažďování finančních prostředků
* svépomocí zrealizovány částečné terénní úpravy v okolí hřiště a
částečná rekonstrukce vnitřních prostor
* 2018 – dokončeny úpravy venkovního prostoru
* pro rekonstrukci sokolovny – zhotovena studie
* připravován projekt pro výměnu střešní krytiny a bude připravována
projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad realizace 2023
* připravována projektová dokumentace napojení na veřejnou kanalizaci
rekonstrukce
* hledání finančních zdrojů pro realizaci další části projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* již zrealizováno zvětšení tenisového hřiště o standartních rozměrech
oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře,
vybudováno venkovní pítko, provedena rekonstrukce podlahy v předsálí a
kuchyni, provedena rekonstrukce sprchy včetně vodovodního rozvodu a
pořízení nového bojleru, provedena renovace původních vnitřních dveří,
byl vyměněn plynový kotel, provedena oprava vnitřních omítek a
vymalování sokolovny
* v rámci rekonstrukce je připravována výměna střešní krytiny a napojení na
veřejnou kanalizaci
* 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

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

64)

Multifunkční hala Hrabová

Termín příprav: 2019 – 2022
Termín realizace: 2027
110 mil. Kč
TJ Sokol Hrabová, z.s.
Městský obvod Hrabová, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura
* je zpracována studie
* předpoklad možné realizace v etapách (technologicky oddělené, ale
navzájem možné navázání)
* zajištěny finanční zdroje na projektovou dokumentaci I. etapy (tj.
rekonstrukce/ nahrazení stávajícího objektu zázemí))
* probíhá jednání ÚMOb k výkupu části pozemku v soukromém vlastnictví
Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
* vybudování multifunkční haly splňující mezinárodní standardy
* vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí
* vybudování nových kabin a sociálního zařízení
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* 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
* Projekt rozdělen do etap:
I. etapa: vybudování nového technického zázemí (šatny a sprchy)
II. etapa: výstavba sportovní haly
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

65)

Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20

Termín příprav: 2018 – 2020
Termín realizace: 2018 – 2021
450 tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
bez partnera
* rekonstrukce tělocvičny téměř dokončena:
1) oprava fasády na všech stranách tělocvičny, respektive budovy
dokončena v roce 2019
2) oprava vnitřních omítek, oprava ústředního topení a oprava soklu po
celé délce tělocvičny dokončena v roce 2020
3) proběhla oprava šatních prostor, budova opatřena venkovními žaluziemi
na budovu umístěno nové logo oddílu zápasu TJ Sokol Vítkovice,
v oknech umístěny nové polepy v roce 2021 (do konce roku proběhne
oprava sociálních prostor a nákup venkovních posilovacích strojů)
Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny probíhá postupně
* 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
* rekonstrukce zahrnuje opravu fasády na všech stranách tělocvičny
respektive budovy, opravu vnitřních omítek, opravu ústředního topení a
opravu soklu, opravu šatny a sociálního zařízení a drobné úpravy prostor,
nákup posilovacích venkovních posilovacích strojů

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano – 6.1

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

66)

Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20

Termíny příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: není znám
2 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
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Partner projektu

bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována studie
* probíhají jednání s majitelem objektu

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1
* přístavbou dojde k rozšíření stávajícího prostoru tělocvičny

ANO – 6.1

67)
Název projektu

Obnova umělého povrchu venkovního hřiště a

rekonstrukce sezení pro diváky ve sportovním areálu TJ Sokol
Svinov

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2022
3,2 mil. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Svinov
bez partnera
* zpracován (projektový) investiční záměr pro výměnu povrchu a vlastní
tribunu, není vyžadováno stavební povolení
* rozpočet
* realizace může být zahájena okamžitě, jakmile budou mít volnou kapacitu
dodavatelské subjekty
Ano – 5.2.1, 5.3.1
* výměna umělého povrchu hřiště, které je na hranici životnosti, na rozměry
47x32 m a tribuna pro 165 diváků
* hřiště je využíváno oddílem Národní házené TJ Sokol Svinov 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

Název projektu

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

68)

Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery

Termín příprav: I. etapa: 2018 – 2019
II. etapa: 2021
Termín realizace: I. etapa: zrealizováno 2019 – 2020
II. etapa: 2021 – 2022
6,8 mil. Kč bez DPH
Blue Volley Ostrava, z.s.
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvková organizace, Městský obvod Ostrava-Jih, Český volejbalový svaz
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Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

* I. etapa – zrealizováno a předáno do užívání v roce 2020
* II. etapa – připravována projektová dokumentace a bude vyřizováno
stavební povolení, příprava realizace
Ano – 5.2.1
* 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
* pořádání soutěží, turnajů a dalších větších akcí
* projekt rozdělen do dvou etap:
I. etapa: 4 tréninkové kurty s možností přestavby na 3 soutěžní
- mistrovství ČR, MEVZA, mezinárodní soutěže
II. etapa: vybudování sociálního zázemí a zastřešení/ nafukovací haly pro
celoroční provoz
Ano – 6.1

69)

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: 2022 – 2023
5,780 mil Kč bez DPH
FBC Ostrava z.s.
Národní sportovní agentura, Český florbal

Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena projektová dokumentace
- vyřízení stavebního povolení

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1

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

70)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady

Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u

sportovního areálu FBC OSTRAVA
Termín příprav: říjen 2020 – 03/2021
Termín realizace: 2022 – 2024
3,5 mil Kč bez DPH

85

Nositel projektu
Partner projektu

FBC OSTRAVA z.s.
Městský obvod Slezská Ostrava

Fáze připravenosti
projektu

* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst pro návštěvníky
sportovního areálu je bezpodmínečně nutné vybudování dalších
parkovacích míst. Společně s touto výstavbou bude vytvořeno
další venkovní sportoviště ve formě workoutového hřiště.
* florbal,fitness
* po vybudování parkoviště bude navýšena kapacita pro návštěvníky a
sportovce sportovního areálu.
* workoutové hřiště bude sloužit jak členům, tak široké veřejnosti. Hřiště
bude přístupné neomezeně.
Ano – 6.1

71)

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A

VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO
OBJEKT ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

– NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2022 – 2023
3,6 mil Kč bez DPH
FBC OSTRAVA z.s.
Městský obvod Slezská Ostrava
* vypracovaná projektová dokumentace, udělen souhlas s rekonstrukcí
stavebním úřadem
* zahájení realizace v roce 2022
Ano – 5.2.1
* zkvalitnění sportovních, bezpečnostních a hygienických podmínek ve
sportovní hale FBC Ostrava
* sportovci získají kvalitní vzduchotechniku, která je pro halové sporty
nezbytnou součástí a umožní jim tak vykonávat sport i při nepříznivých
klimatických podmínkách
* sportovní zázemí získá kvalitu díky funkčnímu systému střešní konstrukce
* bude proveden nový zavěšený SDK pohled, včetně nové tepelné izolace
střešní konstrukce. Bude provedeno nové zhlaví atik, nový dřevěný záklop
střešní konstrukce a nová střešní krytina mPVC fólie, včetně nového
oplechování atik a střešní konstrukce. Bude osazen nový střešní žlab
ø200mm, včetně nových okapových svodů. Dle potřeby proběhne
vyspravení vnitřních omítek a výmalba stěn. Nové okapové svody budou
napojeny na původním místě na stávající jednotnou kanalizaci. Nově bude
objekt šaten a zázemí sportovního klubu, odvětrán kombinovaně pomocí
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vzduchotechnického zařízení a přirozeného větrání okny

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano – 6.1

72)

Sportovně regenerační část

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: říjen 2020 – 03/2021
Termín realizace: 2023 – 2025
4,8 mil Kč bez DPH
SPORT MEXIKO z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána
* zahájení realizace v roce 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rozšíření stávajícího bazénu o venkovní sportovně regenerační část, kde
bude vybudováno venkovní zázemí se saunou, ochlazovacím bazénem,
vířivkou a relaxační částí.
* plavání, jóga, fitness a další sporty
* toto rozšíření přinese sportovcům a dalším uživatelům možnost
regenerace po náročných tréninzích.
Ano – 6.1

73)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

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 2022 - 2023
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
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začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby
* vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kroket, zahradní
šachy, golf na ploše 1700m2

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.1

Název projektu
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
Časový harmonogram
projektu

74)

Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky

Termín příprav: I. a II. etapa: 2019 – 2022
Termín realizace: I. etapa: 2023 – 2024
II. etapa: 2022 – 2023
I. etapa: 7,1 mil. Kč bez DPH
II. etapa: 5,3 mil. Kč bez DPH
TJ Kunčičky, spolek
bez partnera
* I. etapa: v roce 2022 vypracování projektu, zahájení
realizace 2023/2024
* II. etapa: hledání financování pro odkup pozemku, v roce 2022 odkup
pozemku, v roce 2023 rekonstrukce, dovybavení, realizace dětského
hřiště
Ano - 5.3.1
I. etapa
* 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
II. etapa:
* odkup pozemku vedle sportovního areálu TJ Kunčičky, dvou antukových
hřišť, dvou tenisových hřišť, jejich částečná rekonstrukce a doplnění
zařízením (antuka, čáry, zařízení hřišť, sítě, kropení, lavičky, nátěr
oplocení, bouda na nářadí atd.),
* výstavba dětského hřiště (houpačky, prolézačky, pískoviště atd.).
Ano - 6.1

75)

Oprava střechy - Čapkovy sokolovny

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2023
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Partner projektu

650 tis. Kč bez DPH
Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj,
Statutární město Ostrava

Fáze připravenosti
projektu

* zhotoven technický návrh provedení

Finanční náklady
Nositel projektu

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

76)
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby

centrum Delfínek, z.s.
Termín příprav: 2020 – 2023
Termín realizace: 2022 – 2025
250 mil. Kč bez DPH
Baby centrum Delfínek, z.s.
Městský obvod Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentura
* podána žádost o dotaci na SMO na vybudování klubového fitness centra
(nebyla podpořena), předpokládané zahájení realizace v roce 2022
* je zpracováván investiční záměr na vybudování plaveckého bazénu
pro sportovce k 04/2022, získání stavebního povolení k 06/2023
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.
* V současnosti se podařilo vybudovat gymnastický, baletní a taneční sál,
moderně vybavenou šatnu, zrekonstruovat zázemí včetně toalet a sprch,
odpočinkovou zónu pro čekající rodiče včetně výstavkových vitrín s
trofejemi a vybavené kancelářské zázemí pro účely spolku.
* vybudování klubového fitness centra. Následovat by měla příprava a
vybudování bazénu pro účely sportovců, především akvabel a plavců,
kteří takový bazén potřebují k tréninkovým účelům, s ohledem na další
využití pro školy, školky ale i veřejnost
* vzhledem k finanční náročnosti projektu jsou hledáni další investoři, a to
především pro 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
* cílem je vytvoření kompletního tréninkového zázemí nejen pro vlastní
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sportovce Baby centra Delfínek,z.s., ale postavením plaveckého bazénu
vytvořit podmínky pro všechny sportovce z Ostravy a okolí ke kvalitním
tréninkům a to jak plavcům, tak i ostatním sportovcům, pro které je
plavání nezbytnou součástí nejen tréninků, ale i posilování a harmonizaci
celého organismu. Zároveň vytvořit podmínky pro další činnosti, jako jsou
plavání kojenců, plavání dětí a mládeže, rekondiční plavání, poúrazové
plavání a další aktivity.
* po vybudování Tréninkového centra Zálom je zřízení klubové fitness
centra a výstavba plaveckého bazénu se zázemím dokončením celkového
záměru Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby centrum
Delfínek, z.s.
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano - 6.1

77)
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

CENTRUM
Termín příprav: 2020 – 06/2021
Termín realizace: 2022
14 mil. Kč
BLOK CENTRUM, z.s.
Lanex a.s., Městský obvod Ostrava-Vítkovice, Rock Point, Singing Rock
* 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

Název projektu

78)

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2025

Finanční náklady
Nositel projektu

30 mil. Kč
Sportovní klub Mušketýr Ostrava, z.s

Za jezdectvím na Slezskou Ostravu
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Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

bez partnera
* I. etapa – postupně probíhá realizace, na úpravě kolbiště se již pracuje
* II. etapa – vybudování parkoviště je ve fázi jednání
* III. etapa – parcela na výstavbu kryté haly je po změně územního plánu
* IV. etapa – vybudování opracoviště je ve fázi jednání
Ano - 5.3.1
* I. etapa - jedná se o rekonstrukci víceúčelového sportovního kolbiště
využití sportovním klubem
Mušketýr, ale po dohodě s vlastníkem pozemku také ostravskými a
mimoostravskými firmami a institucemi, rozměr plochy 8000 metrů
čtverečních.
* II. etapa - jedná se o zřízení plochy pro umístění dopravních
prostředků (parkoviště)
s charakterem lesoparku se vytvoří další možnost parkování pro
veřejnost, která nebude ohrožovat provoz tak jako při parkování po
krajnici na ul. Najmanské, kdy parkoviště u ZOO a Satjamu nestačily.
Parkoviště vznikne srovnáním terénu, zasypáním přírodními materiály
jako hrubé kamenivo, jemné kamenivo, aby nebyl povrch bahnitý a v létě
držel vodu po případných deštích a neměl asfaltový povrch.
* III. etapa - jedná o vybudování kryté jezdecké haly –
jízdárny s přilehlým zázemím, rozměr plochy 30 x40 metrů čtverečních,
které umožní trénovat i v případě nepříznivého počasí. Využíváno bude
jak sportovním klubem, tak i členy z jiných klubů.
* IV. etapa - jedná se o vybudování opracoviště, kde bude další možnost
pro trénink jezdeckých disciplín, ale může sloužit také jako místo pro
sportovní vyžití při různých akcích pořádaných sportovním klubem,
městem a dalšími organizacemi. Parcela v současnosti slouží jako pastvina
pro koně, což by zůstalo, ale je nutno změnit způsob využit území
v územním plánu města, upravit terén a povrch.
* Od roku 2008 se stáj nachází v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě. Za stájí
je k dispozici travnatá plocha, která slouží jako kolbiště. Nově přibyla
písková jízdárna. Naproti stáje stojí dům, jeho spodní patro je využíváno
jako klubovna a sociální zázemí a dále zde jsou 2 prostorné výběhy
s ovocnými stromy.
Ano - 6.1

79)

Zázemí 1. Bruslařského klubu Buď Inline Ostrava, z.s.

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2023
1,1 mil. Kč bez DPH
1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* vytvoření projektového (investičního) záměru
* příprava projektové dokumentace v roce 2022

Soulad se Strategickým
plánem

Ano - 5.3.1
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Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

* vybudovat nízkonákladové ekologicky šetrné zázemí pro potřeby a účely
efektivnějšího fungování bruslařského klubu.
objekt by měl být modulární dům
* jednalo by se o zázemí, které bude sloužit jako kontaktní místo bruslařské
školy/klubu, reprezentativní místo, varianta pro tréninkové jednotky,
zázemí pro pořádání akcí
* bude nabízet i základní servis v rámci zázemí, poslouží i jako výdejní místo
pro servis balíkové služby, testcentrum
* 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
Ano - 6.1

80)

II. etapa vybudování areálu pro hru PADEL

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022
4,1 mil. Kč bez DPH
Padel club Ostrava z.s.
Národní sportovní agentura

Fáze připravenosti
projektu

* zpracování projektové dokumentace
* zahájení realizace v roce 2022

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* II. etapa projektu navazuje na I. etapu, v rámci které byly postaveny dva
kurty na hru PADEL včetně zázemí
* realizací projektu budou vybudovány další dva kurty s venkovním
zastřešením a hledištěm pro 100 diváků. Vznikne jedinečný areál, kde
bude možné sportovat pod venkovní střechou.
* rozšířením kapacity stávajícího areálu umožní sportovat více lidem a bude
splňovat mezinárodní parametry FEPA (Federation of European Padel)
pro pořádání turnajů (mládež, mixy, muži, ženi, veteráni)
ANO – 6.1

81)
Název projektu

Výstavba vnitřních kurtů pro hru PADEL – NOVÝ

PROJEKT V AP

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2022
4,4 mil. Kč bez DPH
Padel club Ostrava z.s.
Národní sportovní agentura

Fáze připravenosti
projektu

* projekt nepodléhá stavebnímu řízení (objednání kurtů – 3 měsíce,
příprava a realizace 14 dnů)
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* zahájení realizace v roce 2022
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, 5.3.1
* umístění padelových kurtů do haly, bude zajištěno celoroční sportování
pod střechou
* bude vybudováno 6 kurtů
* rozšířením kapacity stávajícího areálu umožní sportovat více lidem a bude
splňovat mezinárodní parametry FEPA (Federation of European Padel)
pro pořádání turnajů (mládež, mixy, muži, ženi, veteráni)
* areál bude využíván i studenty základních, středních a vysokých škol a
širokou veřejností
ANO – 6.1

82)

Dobudování sportovního areálu Arrows park Ostrava

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2023 – 2025
62,2 mil. Kč
SKSB Arrows Ostrava z.s.
Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
* zpracována studie Rozvoje
* koordinace studie s představiteli samospráv a střešních sportovních
organizací
Ano – 5.1.1
* projekt představuje výstavbu multifunkční stavby zahrnující krytou
diváckou tribunu hlavního baseballového hřiště s kapacitou 2500 sedících
diváků, zázemí pro sportovce - šatny, posilovna, rehabilitace, zázemí pro
návštěvníky - občerstvení,WC, fan shop. Dále pak vnitřní tréninkový
prostor s tělocvičnou.
* sportovní hala bude situována východně od hranice sportovního areálu.
* v rámci širších vztahů počítá projekt se začleněním do urbanistického
řešení VIII. stavebního obvodu, propojením se stávající cyklo trasou a
stezkou pro pěší v rámci Plesenského údolí, vybudování dočasné
parkovací plochy navazující na západní hranici sportovního areálu s
vybudování nového napojení na komunikaci Průběžnou.
* projekt celkově uzavírá postupně realizovaný proces výstavby
sportovního areálu a naplňuje prostorové možnosti území s důrazem na
maximální efektivitu využití areálu s ohledem na současné potřeby i
budoucí fungování sportovního klubu a ostravské veřejnosti. Projekt
vytváří kvalitní podmínky pro pořádání soutěží jak na úrovni Extraligy
České republiky v baseballu a softballu, tak pro pořádání mezinárodních
akcí. V rámci užšího propojení s cyklo a pěšími trasami, které se
sportovním areálem sousedí, vytváří nové možnosti sportovního,
společenského a volnočasového využití širší veřejností. Navazuje tak a je v
souladu s koncepcí Arrows Family Park, která je dlouhodobě realizována
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sportovním klubem SKSB Arrows Ostrava.
V souladu s měřitelnými
ukazateli

ANO – 6.1

83)
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

sportovním areálu Arrows park Ostrava
Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2022
16 19 mil. Kč
SKSB Arrows Ostrava z.s.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava,
Národní sportovní agentura
* probíhá řízení o stavebním povolení
* udělen souhlas MO Poruba s realizací rekonstrukce oplocení a umístění
LED výsledkové tabule
* zahájení realizace v roce 2022
Ano – 5.2.1
* výstavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem pro
mládežnické týmy s přípravou pro sezonní umístění přetlakové haly
- navýšení kapacity sportovišť v rámci sportovního areálu ARROWS PARK,
rekonstrukce stávajících celků ve sportovním areálu.
* projekt reaguje na zvyšování členské základny ve věkové kategorii dětí a
mládeže, zvyšuje dostupnost sportu jako hlavní volnočasové mimoškolní
aktivity dětí a mládeže. Vytváří podmínky pro aktivní rozvoj dětí,
navazuje a je v souladu s koncepcí Arrows Family Park, která vytváří
podmínky pro sportovní a společenské vyžití dětí i jejich rodičů.
Rekonstrukce v areálu mají za cíl udržet odpovídající standart
certifikovaných sportovišť pro pořádání národních, Evropských a
světových sportovních akcí a umožňuje celoroční využití sportovního
areálu.
ANO – 6.1

84)
Název projektu

Modernizace a navýšení kapacity sportovišť ve

Rekonstrukce a revitalizace fotbalového hřiště

v Radvanicích

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2023 – 2025
41,5 mil. Kč bez DPH
Ostravská sportovní z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zpracován investiční záměr
* zápis budovy se zázemím pro sportoviště do katastru nemovitostí,
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příprava projektové dokumentace v roce 2021
* vyřešení užívání pozemku, na kterém se nachází sportoviště v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2023
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

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano – 5.2.1
* aktuálně má areál budovu a jedno travnaté hřiště
* projekt má za cíl vybudovat v areálu dvě fotbalová hřiště: jedno s přírodní
trávou a druhé s umělou trávou. Předpokládá se, že hřiště s umělou
trávou se vybuduje v hale
ANO – 6.1.2

85)

Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2023
5 mil. Kč bez DPH
Ostravská sportovní z.s.
bez partnera
* zpracován investiční záměr
* příprava projektové dokumentace v roce 2021
* získání potřebných povolení v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2023
Ano – 5.2.1
* navýšení kapacity využití hřiště s přírodní trávou, tím, že bude
vybudováno umělé osvětlení, což v důsledku umožní sportovat i
v pozdních odpoledních a podvečerních hodinách
* hřiště, na kterém by mělo být vybudováno umělé osvětlení je cca 3 roky
staré
ANO – 6.1

86)

Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál ZŠ Šoupala

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2023 – 2025
12 mil. Kč bez DPH
Ostravská sportovní z.s.
Městský obvod Ostrava Poruba
* zpracován investiční záměr
* příprava projektové dokumentace v roce 2021
* schválení projektové dokumentace v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
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Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

* výstavba nové budovy se zázemím pro sportující děti a mládež

ANO – 6.1.3

87)

Rekonstrukce povrchu 2 tenisových kurtů pro mládež

– „Patentní vrstva“, výstavba chodníků a příjezdové cesty
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

k tréninkovým kurtům pro mládež
Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 09/2022 – 12/2022
1 mil. Kč bez DPH
TJ Sokol Stará Bělá, z.s.
bez partnera
* zpracování investičního záměru do 02/2021
* zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
* zahájení realizace k 09/2022
Ano – 5.2.1
* v současnosti 2 tréninkové kurty slouží cca. 100 dětem, které pravidelně
trénují na těchto kurtech pod odborným vedením trenérů. Tenisový oddíl
při TJ Sokol Stará Bělá, z.s. má zastoupení ve všech kategoriích
registrovaných soutěží Českého tenisového svazu (od kategorie Baby
tenis až po kategorii mužů).
* rekonstrukce povrchu 2 tréninkových kurtů umožní zvýšit kapacitu celého
areálu, a to hlavně v období konání mistrovských utkání Českého
tenisového svazu, kdy dochází ke kolizi termínů u jednotlivých kategorií.
Vybudování přístupových chodníku zlepší kvalitu přístupu ke 2
tréninkovým kurtům, které se nacházejí v zadní části areálu
ANO – 6.1

88)

Výstavba sportovní haly pro tréninky nejen Juda

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 2023
22 mil. Kč bez DPH
ProJudo z.s.
bez partnera
* příprava investičního záměru do 03/2021
* příprava projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení
v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2023

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
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Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* v současné době je kapacita hal nedostatečná, v nově vybudované hale
bude možné pořádat tréninky juda a rovněž i soutěže, akce a to nejen
juda.
* výstavba haly v městském obvodě Ostrava Jih, vybudování tělocvičny a
zázemí, šatny a sociálního zařízení. Tělocvična bude mít parametry 24 x
12 m a bude vybudováno hlediště pro 50 diváků.
* hala bude zpřístupněna i dalším sportovním odvětvím, které se potýkají s
nedostatečnou kapacitou stejně jako judo
ANO – 6.1.3

89)
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

– NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2022
60 mil. Kč bez DPH
MFK VÍTKOVICE z.s.
bez partnera
* zpracována studie
* zpracována projektová dokumentace v roce 2021
* žádost o stavební povolení v roce 2022
* předpoklad zahájení realizace v letech 2022 - 2023
Ano – 5.2.1
* vybudování hřišť se zázemím
* současný stav nemovitosti i hřiště je v havarijním stavu
* zrekonstruovaný areál bude využíván nejen sportovním klubem, ale i
širokou sportovní veřejností
ANO – 6.1.2

90)
Název projektu

Rekonstrukce fotbalového areálu a zázemí TC SLOVAN

Přístavba tělocvičny pro sportovní gymnastiku GK

Vítkovice – NOVÝ PROJEKT V AP

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2024
23,3 mil. Kč bez DPH
Gymnastický klub Vítkovice, z.s.
Městský obvod Ostrava-Jih
* příprava investičního záměru, zpracování investičního záměru k 6/2020
* zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vydání
stavebního povolení k 12/2023
* zahájení realizace 2024

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
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Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* využití stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična pro sportovní
gymnastiku, šatny a sociální zařízení rozšířením kapacity tělocvičny
formou přístavby tak, aby mohla být tréninková plocha rozšířena
(doplněna) o další potřebné plochy, nářadí a vybavení, které umožní
zvýšit kvalitu tréninkové přípravy výkonnostních a vrcholových
gymnastek, které musí dojíždět a pro tréninky využívat specializovaných
tělocvičen v Brně a Praze
* přístavba rovněž umožní nárůst členské základny GK Vítkovice z řad
veřejnosti. Tělocvična bude určena nejen k tréninkové přípravě členů GK
Vítkovice, popř. oddílu Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba,
z.s., ale rovněž k pořádání svazových soutěží včetně soutěží
mezinárodních
* mimo tréninkové časy bude tělocvična sloužit i pro další sportovní oddíly
i z jiných sportovních odvětví (parkour, atletika, lyžaři, tanec, apod.) a
veřejnost v rámci organizovaných kurzů
ANO – 6.1

91)
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 škvárového hřiště TJ Sokol Ostrava-

Výškovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2023
2,5 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Výškovice
Městský obvod Ostrava-Jih, Národní sportovní agentura
* zpracována studie v roce 2021
* zpracování projektové dokumentace v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2022
Ano – 5.2.1, 5.3.1
* rekonstrukce škvárového hřiště na moderní, multifunkční hřiště pro
malou kopanou, volejbal, házenou, basketbal a jiné
ANO – 6.1

92)

Výstavba multifunkčního hřiště pro celoroční aktivity

vč. bruslení + 2 petanquové hřiště pro seniory – NOVÝ
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2024
3,7 mil. Kč
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
Městský obvod Ostrava-Jih
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Fáze připravenosti
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
V souladu s měřitelnými
ukazateli

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

* probíhá jednání s městským obvodem Ostrava-Jih o dlouhodobé výpůjčce
pozemku, následně bude zpracována projektová dokumentace
* zahájení realizace v roce 2024
Ano – 5.3.1
* vybudování hřiště pro aktivní celoroční sport všech věkových kategorii 6
65+ , velikost plochy vč. petanquových hřišť bude cca na ploše 40 x 60m
(multifunkční hřiště 20x40, petanguové hřiště 2X 4x15m)
* sportoviště bude využívat 1. Judo club Baník Ostrava , který má v
sousední tělocvičně celoroční provoz juda všech věkových kategorií vč.
dopoledních tréninku v rámci Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových, kdy toto sportoviště využijí také spřátelené kluby, dále pak
nájemníci celého areálu, školky, školy a soukromé gymnázium , vč.
senioru z okolí (petanquové hřiště)
ANO – 6.1

93)

Krajské centrum ledních sportů – NOVÝ PROJEKT V AP

Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2024
Není známo
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ing. Aleš Pavlík
* zpracovává se investiční záměr k 6/2022, následně bude připravována
projektová dokumentace pro stavební povolení
* zahájení realizace 2024
Ano – 5.1.1, 5.2.1
* vybudování zimního stadionu poskytující dostatečné zázemí pro celoroční
tréninkovou činnost všech mládežnických týmů hokejového klubu HC
VÍTKOVICE RIDERA, dále krasobruslařů a parahokejistů, kteří se v rámci
Ostravy potýkají s nedostatkem ledových ploch
ANO – 6.1

94)

Rekonstrukce a opravy orlovny – NOVÝ PROJEKT V AP

Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2022 – 2024
2 mil. Kč vč. DPH
Orel jednota Ostrava-Třebovice
bez partnera
* sestaven plán priority rekonstrukce a oprav v roce 2021
* doplnění nacenění jednotlivých položek v roce 2022
* zahájení realizace v roce 2022
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Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.3.1
* oprava provozních nedostatků a zkvalitnění zázemí tělocvičny, tj.: sanace
sklepních prostor po opakovaném prosakování spodní vody a izolace
podlahy, obnova osvětlení pro hlavní sál a jeviště – výměna za „ledkové“
osvětlení, rekonstrukce WC a sprch, rekonstrukce zázemí včetně šaten,
rekonstrukce hlavního vchodu, oprava balkónu a technického zázemí,
oprava zateplení a fasády
* tělocvična bude i nadále využívaná pro sportovní činnost (futsal,
badminton, florbal, volejbal, aerobic, pilates, stolní tenis, cvičení dětí
apod.). Dále je tělocvična využívaná i pro ostatní spolkovou činnost
(amatérské divadlo, společenské aktivity, apod.). Tělocvičnu (orlovnu)
využívají kromě Orel jednoty Ostrava-Třbovice i další spolky – Sokol
Ostrava-Třebovice, Dobrovolní hasiči Ostrava-Třebovice, SK Slávia
Ostrava-Třebovice a další nájemci.
ANO – 6.1

95)
Název projektu

Rekonstrukce budovy klubu FC Slavia Michálkovice –

NOVÝ PROJEKT V AP

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2021 – 2023
Termín realizace: 2024
3 mil. Kč vč. DPH
FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s.
Městský obvod Michálkovice

Fáze připravenosti
projektu

* záměr

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1
* modernizace stávající sportovní infrastruktury (budovy) fotbalového
klubu FC Slavia Michálkovice, která již nevyhovuje současným normám a
požadavkům a odpovídá pouze svému stáří, rovněž je nutno opravit
„věž“, která přiléhá k budově. Její stav je kritický a je na hranici
bezpečnosti jak pro sportovce, tak proč veřejnost, která se pohybuje v
okolí této věže.
* pro opravu „věže“ je nutné podřezání základů a odvodnění (zbavení se
vlhkosti) zdiva, částečná oprava střechy a okapů a natáhnutí nové
venkovní omítky. Ve vnitřní části se jedná o rekonstrukci zázemí pro
sportovce, kde je zapotřebí opravit toalety, sprchy a vybavit šatnu novým
nábytkem, tak aby byl prostor vyhovující daným podmínkám sportovního
klubu.
* rekonstrukce hlavní budovy zahrnuje nové rozvody topení do celého
objektu, zvětšení zázemí pro sportovní zařízení a vybavení, tak aby bylo
uloženo bezpečně a neohrožovalo bezpečnost sportovců či ostatní
veřejnosti, oprava stropu a následná oprava omítek. Dále bude
provedena rekonstrukce toalet, a nakonec zateplení budovy a natažení
nové omítky/fasády.
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V souladu s měřitelnými
ukazateli

ANO – 6.1

96)
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

NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 10/2022 – 04/2024
540 tis. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá
bez partnera
* zpracována projektová dokumentace, není vyžadováno stavební povolení
* předpokládané zahájení realizace 10/2022

Ano – 5.2.1, 5.3.1
* na nevyužitém pozemku v areálu hřiště Tělocvičné jednoty Sokol Nová
Bělá bude vystavěn nový antukový kurt. Pozemek je veden jako
sportoviště. Výstavbou nového antukového kurtu dojde k rozšíření
sportoviště ze stávajících 3 kurtů na 4 kurty. Pro nový kurt bude využito
stávající sociální zázemí kurtů č. 1 – č. 3 a přilehlého hřiště Tělocvičné
jednoty Sokol Nová Bělá.
ANO – 6.1

97)
Název projektu

Výstavba antukového kurtu T.J. Sokol Nová Bělá –

Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská – NOVÝ PROJEKT V

AP

Harmonogram projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termíny: přípravy a PD 2023 , realizace: 2024 - 2025
odhad nákladů bez DPH 73 mil.; vč. DPH 88,33 mil. Kč
MOb Hrabová
možná ZŠ Paskovská

Fáze připravenosti
projektu

* zpracována studie
* před rozhodnutím o umístění

Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu
V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 5.2.1, 5.3.1
Cílem projektu je řešit přístavbu tělocvičny o výměře 939,50 m2.V současné
době je tělocvična rozdělena na dvě malé tělocvičny, které svými rozměry
neodpovídají požadavkům dnešní doby
ANO – 6.1
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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

98)

EURO WU19 2022

Termín příprav: 2020 – 2022
Termín realizace: 25.6. – 9.7.2022
28 mil. Kč
Fotbalová asociace České republiky
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj
* potvrzeno pořadatelství měst a stadiony, které budou
hostit EURO
* probíhají přípravy na pořádání šampionátu:
- návštěva stadionů a hotelů
- branding stadionů a hotelů
- site visit UEFA
* bude zaslána oficiální žádost o dotaci na SMO
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 – konečné složení vzejde z kvalifikace

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO, 6.2.4

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

99)

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024

Termín příprav: 2020 – 2024
Termín realizace: 10.5. – 26.5.2021
809,3 mil. Kč
Český svaz ledního hokeje z.s.
Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura, Mezinárodní hokejová federace
* zahájení příprav pro pořádání MS v Ostravě
* předpokládaný termín konání 10.5. – 26.5.2021
*zahájení příprav
* uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci s Českým
atletickým svazem, SMO a MSK
Ano – 5.1.2
* 88. MS v ledním hokeji,
* v Ostravě proběhne MS v ledním hokeji proběhlo již počtvrté (1959,
2004, 2015, 2024)
* turnaje se zúčastní celkem 16 týmů, které se utkají ve dvou skupinách po
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8 týmech. Po základní části následují 4 čtvrtfinálová a 2 semifinálová
utkání a následně utkání o 3. místo a finále.
* dějištěm šampionátu bude pražská O2 arena a ostravská Ostravar Aréna,
kde se odehraje jedna ze základních skupin a dvě čtvrtfinálová utkání.
* cílem projektu je navíc prezentovat obě pořadatelská města i
Moravskoslezský region jako místa s všestranně vynikající infrastrukturou
pro pořádání vrcholných světových hokejových podniků.
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

100) Mistrovství světa v softballu žen 2025
Termín příprav: 2022 – 2024
Termín realizace: rok 2025
22 mil. Kč
SKSB Arrows Ostrava, z.s.
Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura, World Baseball Softball Confederation, Česká softballová
asociace
* fáze záměru,
* předpokládaný termín konání v roce 2025
* v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows
Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a softbalu - WBSC a
České softballové asociace
Ano – 5.1.2
* cílem je uspořádat MS v softballu žen v roce 2025
* jednalo by se o první MS v softballu žen konané v České republice a
druhé v Evropě

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.5

101) MISTROVSTVÍ EVROPY V BASEBALLU MUŽŮ 2023 –
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

NOVÝ PROJEKT V AP
Termín příprav: 2021 – 2022
Termín realizace: 2023
4 mil. Kč s DPH
SKSB Arrows Ostrava, z.s.
Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní
agentura, World Baseball Softball Confederation, Česká baseballová
asociace
* zpracování a příprava, prezentace 2021 - 2022
* realizace v roce 2023
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* v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows
Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a softbalu - WBSC a
České baseballové asociace
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

Ano – 5.1.2
* cílem je uspořádání vrcholného evropského turnaje v baseballu mužů –
Mistrovství Evropy v roce 2023

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.4

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

Popis projektu

102) Sportovec roku
Termín realizace: každoročně
500 tis. Kč s DPH
Statutární město Ostrava
bez partnerů
* anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020, neproběhlo v roce 2021
nebylo vyhlašováno, 2022
Ano – 5.1.2
* každoroční udílení cen sportovce roku v kategoriích:
- nejlepší jednotlivec
- nejlepší kolektiv
- talent roku
- nejlepší handicapovaný sportovec
- sportovní legenda
- společensky odpovědná firma
* 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
* vyhlašovatelem je statutární město Ostrava
* návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat občané
sportovní organizace, sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní
oddíly a kluby, jednotlivé městské obvody statutárního města Ostrava

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.3

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

103) Ostravské sportovní hry
Termín realizace: každoročně
400 tis. Kč
Statutární město Ostrava, Asociace školních sportovních klubů
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Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

bez partnera
* první ročník proběhl ve školním roce 2019 – 2020, do sportovních soutěží
se
zapojilo téměř 3000 žáků z 50 ostravských základních škol
* ve školním roce 2020-2021 z důvodu nepříznivé epidemické situace
neproběhly
* ve školním roce 2021/2022 probíhají v podzimní části Ostravské sportovní
hry distanční formou – byly vybrány 4 disciplíny (běh, šplh, skok přes
švihadlo, driblink), kdy se v jednotlivých měsících snaží žáci zapojených
škol splnit disciplínu v určitém limitu. Každá škola pak zasílá počty žáků,
kteří tyto limity splnily. Předpokládá se, že na jaře budou vybrány další
tři disciplíny pro distanční formu soutěží. Zapojilo se 29 škol a téměř
5000 žáků.

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

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.
* 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 standartního školního roku (v příznivé epidemiologické situaci)
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.
* 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 roce 2021 se dostane každý zapojený žák propagační předmět, oceněno
bude 10 nejlepších škol, 15 žáků z každé školy a z těch 3 nejlepší žáci
dostanou speciální cenu.
* školy a žáci budou oceněni v součtu za obě pololetí, předpokládá se i
v druhém pololetí konání her distanční formou.
* v červnu proběhne slavnostní vyhlášení na sportovním dnu, kde se
představí i různé sportovní organizace

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.3

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

104) Webový portal Fajnový sport
Termín příprav: 2021
Termín realizace: 2021
134 tis. Kč bez DPH
Statutární město Ostrava
Ovanet a.s.
* přejmenování webového portálu Sportuj v Ostravě na webový portál
Fajnovy sport
* převod vlastníka webové stránky pod SMO
* vytvoření nové sekce Investice, změna vzhledu
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* podílení se na inovaci a zlepšení dalších nástrojů pro obsluhu webu dle
zadání
* připraven marketing pro představení projektu veřejnosti
* doplnění funkcionalit a průběžná aktualizace informací, upgrade
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

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 na internetu a v mobilní aplikaci

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO - 6.2.2

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

Popis projektu

105) Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO
Termín realizace: 2021, 2022
8 mil. Kč
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA
bez partnera
* celoroční finanční podpora činnosti sportovců s rozšířením
sociální podpory a se zaměřením na vzdělávání osobních trenérů
a následně na jejich odměňování.
Ano – 5.1.2
* zaměřuje na podporu nejtalentovanějších a nejúspěšnějších mladých
sportovců a na jejich reprezentaci v zahraničí a zajištění dalšího servisu
spojeného s jejich úspěšným sportovním vývojem. Tito sportovci jsou členy
sportovních klubů Ostravy a Moravskoslezského kraje a jejich podpora
směřuje zejména ve sportech, zařazených do olympijského programu a
státní sportovní reprezentace.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2
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106) Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

kraje
Termín realizace: 2021, 2022
4,2 mil. Kč
Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
bez partnera

* celoroční finanční podpora talentovaných fotbalistů
Ano – 5.1.2
* projekt Regionálních fotbalových akademií je celorepubliková aktivita FAČR,
kdy ve spolupráci s kraji a městy, ve kterých akademie působí, zajišťuje
podmínky pro kvalitnější, propracovanější, metodičtější a prospěšnější práci
s mladými fotbalisty. Cílem vzájemné spolupráce a propojenosti je vytvořit
podmínky pro sportovní, vzdělávací a také osobnostní růst talentovaných
jedinců.
* tento sportovně-výchovně-vzdělávací proces v sobě zahrnuje koncentraci
fotbalových talentů konkrétního ročníku z celého Moravskoslezského kraje
na jednom místě.
* Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje začala své
fungování v září roku 2016 na území města Karviné, a to z důvodu
nedostatečné sportovní infrastruktury na území města Ostravy. Ke konci
roku 2019 byla dokončena rekonstrukce ostravského areálu Bazaly, a tak
došlo k přesunu, resp. k rozšíření fungování RFA i do Ostravy. Projekt je
zaměřen na hlavní body trojúhelníku bydlení – sport – vzdělávání, kdy
v ostravských podmínkách je celá logistická náročnost vyřešena ideální
polohou a vzdáleností mezi školou, sportovním areálem a internátem. Počet
sportovních ploch, moderní vybavení a atraktivní historie areálu Bazaly je
výrazným motivačním prvkem a předpokladem k naplnění významu RFA.

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2

Název projektu

107) Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2022

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín realizace: 2021, 2022
6 mil. Kč
KRÁJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* komplexní činnost výchovy přísně vybraných talentovaných atletů od 15 do
23 let
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Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

Popis projektu

* KRÁJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s. zahájila svou činnost
1.5.2021
* jediný projekt svého druhu v České republice (zaměřený na
rozvoj atletiky celo-regionálně, nikoli v rámci jednoho oddílu). Umožní
nejtalentovanějším atletům z celého jednoho regionu trénovat jak
individuálně, tak pravidelně v mentorských skupinách své úrovně a vytvářet
tak synergické efekty sdílení zkušenosti atletů i trenérů a vzájemné podpory
i konkurence v jedněch z nejlepších infrastrukturálních i personálních
podmínek v České republice
* úkolem je vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. Má
zajistit celostní přístup k rozvoji atleta, dát mladým atletům nejlepší možné
tréninkové prostředí, působit na jejich rozvoji a učení na dráze i mimo ni.
* Akademie aktivně vyhledává nejtalentovanější atlety v regionu, aby jim
poskytla komplexní podporu a na jejich cestě k reprezentaci v seniorských
kategoriích na vrcholných atletických akcích a olympijských hrách, stejně
jako při přípravě na jejich uplatnění po ukončení aktivní kariéry.
* členskými oddíly jsou: SSK Vítkovice, Atletika Poruba, TJ Třineckých
železáren, TJ Start Havířov, AK E. Zátopka Kopřivnice, AK Hošťálkovice,
Tělocvičná jednota Sokol Opava

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2

108

Projekty B – TOP akce města Ostrava
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

108) Czech Indoor Gala 2022
Termín realizace: 3. 2. 2022
7,65 mil. Kč
Český atletický svaz
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Národní sportovní
agentura, Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., reklamní a mediální
partneři
* Atletický mítink se pořádá v Ostravě od r. 2017
Ano – 5.1.2
* Atletický mítink
* Mítink je zařazen do elitní skupiny EA Silver Premium Indoor mítinků
* Účast cca 200 sportovců z 25 zemí

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

109) Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2022
Termín realizace: 25. 4. – 1. 5. 2022
5,4 mil. Kč
RWR s.r.o.
Statutární město Ostrava, sponzoři
* Jedná se o 19. ročník akce
Ano – 5.1.2
* Mezinárodní tenisový turnaj mužů
* Turnaj kategorie Challenger zařazený do kalendáře ATP
* Záměrem je navázat na tradici tenisového města, motivovat mládež ke
sportu

V souladu s měřitelnými
ukazateli
6.2.6

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

110) Zlatá tretra Ostrava 2022
Termín realizace: 30. až 31. 5. 2022
26 mil. Kč
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
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Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

MŠMT, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, partneři, příjmy ze
vstupného, Národní sportovní agentura
* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
* V roce 2022 proběhne 61. ročník
Ano – 5.1.2
* Největší závod s mezinárodní účastí nejlepších atletů světa, který je
pořádán v Ostravě od roku 1961
* Závodů se účastní atleti z minimálně 30 zemí světa
* Součást Continental Tour

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2.4

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

Popis projektu

111) 58. ročník Velké ceny Ostravy
Termín realizace: 16. 9. 2022 až 18. 9. 2022
1,23 mil. Kč
Jezdecký klub Baník Ostrava
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká jezdecká federace,
hospodářská činnost klubu
* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
* V roce 2022 se uskuteční 58. ročník
Ano – 5.2.2, 5.3.2
* Pravidelná každoroční akce s velkou historií
* Akce je doplněna o doprovodný program
* Jedná se o 11. kolo extraligy Českého skokového poháru
* Soutěže jsou započítávány jako kvalifikace na Mistrovství republiky
* V rámci třídenních závodů je pořádáno 15 soutěží pro různé kategorie
jezdců

V souladu s měřitelnými
ukazateli
Ano, 6.2.9.

Název projektu č. 95
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu
Fáze připravenosti
projektu

112) Český běh žen 2022
Termín realizace: 28. 5. 2022
2,5 mil. Kč
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, startovné, dary
* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

110

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano - 5.3.2
* Unikátní amatérský závod pro ženy
* Během devíti let své existence přivedl k pravidelnému sportování tisíce žen
* Tratě jsou dlouhé 2,5 km, 5 km, 10 km
* Součástí jsou doprovodné akce a zábava pro celou rodinu

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

113) J&T Banka Ostrava Beach Open 2022
Termín realizace: 26. až 29. 5. 2022
31 mil. Kč bez DPH
Raul s.r.o.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Národní sportovní
agentura, Český volejbalový svaz, partneři, sponzoři
* Akce se uskutečnila v roce: 2018, 2019, 2021
Ano – 5.1.2
* Turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale
* Turnaje se účastní nejlepší mužské i ženské páry ze světové špičky
* Součástí akce je doprovodný program
* Jedná se o nejvýznamnější sportovní akci pořádanou v DOV

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

114) Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2022
Termín realizace: 28.4. až 8. 5. 2022
1,65 mil. Kč
Ostrava Chess z.s.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
* Jedná se o 28. ročník akce
Ano – 5.1.2
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Popis projektu

* Hlavního turnaje se účastní cca 300 šachistů z ČR i zahraničí
* Mezinárodní šachový festival je největší šachovou událostí na Moravě
* Součástí akce je řada propagačních akcí v rámci MSK

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

115) RBP Ostrava City Marathon !!!
Termín realizace: 11. 9. 2022
2,74 mil. Kč bez DPH
Maratón klub Seitl Ostrava, z.s.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, příjmy ze vstupného, dary
* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ano – 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
* Běžci z ČR, ale i celého světa
* Tratě: maraton, ½ maraton, 10 km, štafety na 6x6 km, Charity run
* Závod bude vyhlášen jako Mistrovství Moravy a Slezska

Popis projektu

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

116) Cyklistická akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava
Termín realizace: bude upřesněn v roce 2022
Nejsou známi
Není znám
Není znám
* akce a termín realizace bude upřesněno v roce 2022
* v předchozím AP bylo zařazeno pod projekt „Významné cyklistické závody
a akce“
Ano – 5.1.2, 5.2.2
* bude upřesněno v roce 2022

Popis projektu
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V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2

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

117) Tenisová akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava
Termín realizace: bude upřesněn v roce 2022
Nejsou známi
Není znám
Není znám
* akce a termín realizace bude upřesněno v roce 2022
* v předchozím AP bylo zařazeno pod projekty „Utkání Světové skupiny
Fedcupového poháru“ a „Utkání Světové skupiny Davisova poháru“
Ano – 5.1.2, 5.2.2
* bude upřesněno v roce 2022

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2

113

Projekty C – Významné akce
118) Významné sportovní akce podpořené v rámci
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

dotačního programu – NOVÝ PROJEKT V AP
Termín realizace: v průběhu roku 2022 dle jednotlivého typu akce
59,98 mil. Kč (z toho podpora SMO 9,8 mil. Kč)
Dle typu akce
Dle typu akce
* Jedná se o významné sportovní akce realizované v roce 2022, např.
* Turnaj čtyř zemí - Akademie FC Baník Ostrava z.s.
* ISU JGP – Czech Skate Ostrava 2022 - Bruslařský klub Ostrava, z.s.
* Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2022(Open)
- Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
* OSTRAVA CUP 2022 – FBC OSTRAVA z.s.
* Ostrava Hockey Cup 2022 – HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
* 29. ročník Velké ceny Ostravy v plavání – Klub plaveckých sportů Ostrava,
z.s.
* INTERNATIONAL PARA HOCKEY CUP OSTRAVA 2022 – PARA HOCKEY
OSTRAVA z.s.
* Čokoládová tretra 2022 – Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
* Pořádání taneční ligy juniorů a mládeže 2022, WDSF International Open
Ostrava 2022 - Spolek Taneční klub TREND Ostrava
* Czech Para Open – Memoriál Jiřího Daňka – Tělovýchovná jednota Ostrava
Ano – 5.1.2, 5.2.2
* V roce 2022 bude podpořeno 47 projektů.

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.2
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UKONČENÉ PROJEKTY
Investiční ukončené projekty
Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem –
Název projektu

DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2021
10 mil. Kč bez DPH
VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
bez partnera

Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena projektová dokumentace, není potřeba stavebního povolení

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.2.1
* rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem. Nový povrch bude
umělý trávník III. generace s doplněním zavlažování hřiště pro kvalitnější
plochu a delší životnost hřiště s umělým povrchem.
* stávající hřiště má již opotřebován povrch z důvodu vysoké vytíženosti
trénujícími sportovci
* dokončeno k 11/2021

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.2

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na
Název projektu

pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba - DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu

Termín příprav: 2017 -2020
Termín realizace: 2021

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

8,3 mil. Kč bez DPH
Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Městský obvod Poruba
* bylo vydáno stavební povolení
* je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a bude
zadána veřejná zakázka na stavební práce a realizace
* dokončeno k 12/2021

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

Ano – 5.3.1
* sportoviště bude součástí areálu základní školy, provozovatelem bude
statutární město Ostrava – městský
obvod Poruba. Sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro
hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách bude zpřístupněno a
využíváno sportovními kluby a organizacemi, veřejností.
* Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartanem) s atletickým
oválem 160 m, se sprinterskou rovinkou 60 m, skokem dalekým a
dále s uvnitř umístěným hřištěm na futsal, florbal, volejbal,
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tenis, malou kopanou a streetbal.

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Ano – 6.1.4

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka
Název projektu

v Ostravě – Porubě - DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu

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

Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

4,9 mil. Kč bez DPH
Městský obvod Poruba
Bez partnera
* v roce 2019 byla zrealizována dílčí část – přeložka plynovodu pod
stávajícím hřištěm
* 2019 – 2021 proběhla realizace stavebních prací – výstavba
sportoviště
* dokončeno k 06/2021

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu

Ano – 5.3.1
* sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro hodiny tělesné
výchovy, v odpoledních hodinách bude možné jeho využití veřejností
nebo pro organizaci venkovních sportovních aktivit pořádaných školou.
* jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartan) s využitím pro
florbal, volejbal, nohejbal, malou kopanou tenis a
streetbal, s odděleným prostorem pro skok daleký. Hřiště bude oploceno.
U hřiště bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkový koš, stojan na kola).
Ano – 6.1.4

In-line okruh za Lunou - DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: 05/2017
Termín realizace: 2020 – 09/2021
1,3 mil Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
bez partnerů

Fáze připravenosti
projektu

* dokončena realizace k 09/2021, projekt je součástí stavby a
projektu „Zeleň za Lunou“

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu

* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna
* okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích,
skateboardech, koloběžkách apod.
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* 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,
parkurové hřiště, pítko, lavičky a další mobiliář

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

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

Multifunkční hřiště v Bartovicích - DOKONČENO
Termín příprav: 2020
Termín realizace: 06 2021 – 08/2021
3,2 mil. Kč s DPH
Městský obvod Radvanice a Bartovice
bez partnera
* zpracována projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení,
Předpoklad vydání stavebního povolení k 03/2021
* dokončeno k 08/2021

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.3.1

Popis projektu

* výstavba nového multifunkčního hřiště. Důležitou součástí výstavby
sportoviště bude výběr vhodného materiálu při výměně povrchu, dojde k
zhutnění půdního profilu, aby bylo docíleno kvality celkové propustnosti
hřiště.
* sportoviště bude využito nejen jako školní hřiště(zlepšení podmínek
tělesné výchovy žáků základní školy a školní družiny), pro organizovanou
veřejnost (JSDH, spolky/kluby) ale i veřejné hřiště s celodenním provozem
a bude využíváno pro míčové hry, tenis, volejbal, házenou či nohejbal.
Bude splňovat možnost pořádání soutěžních her.
* součástí bude také široká škála vybavení - branky, sloupky na připevnění
sítí, basketbalové koše, oplocení

V souladu s měřitelnými ANO – 6.1.4
ukazateli

Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

DOKONČENO
Termín příprav: 2020
Termín realizace: 2021 – 06/2021
661 tis. Kč bez DPH
Městský obvod Radvanice a Bartovice
bez partnera
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Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

* probíhá příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele,
předpoklad výběru dodavatele 04/2021
* dokončeno k 06/2021
Ano – 5.3.1
* cílem projektu je realizace 18-ti jamkového discgolfového hřiště, přičemž
každá jamka bude mít své startovací místo (výhoziště) a každá tato jamka
bude zakončena discgolfovým košem umístěným na ocelovém sloupku,
součástí hřiště budou také informační tabule.
* discgolfové hřiště bude realizováno na ploše cca 80.000 m2. Toto 18-ti
jamkové hřiště bude patřit mezi největší pevné hřiště Moravskoslezského
kraje a bezesporu zajistí, že hřiště bude hojně využíváno a přitáhne hráče
nejen z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i ze zbytku ČR. Bude
využíváno také registrovanými členy discgolfové asociace k turnajům
discgolfové ligy či Mistrovství ČR

V souladu s měřitelnými
ukazateli
ANO – 6.1.4

Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha
Název projektu

Kaděry - DOKONČENO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín příprav: březen 2019
Termín realizace: říjen – 12/2021
1,1 mil. Kč
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Fáze připravenosti
projektu

* zhotovena úprava projektová dokumentace a vydáno stavební povolení
* realizace projektu k 12/2021

Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

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

Mobilní kluziště Hošťálkovice – DOKONČENO
Termín příprav: 2/2020 – 9/2021
Termín realizace: 12/2021
2,2 mil. Kč
Městský obvod Hošťálkovice
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Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

bez partnera
* zhotovena projektová studie k 2/2020
* výběrové řízení na dodavatel k 9/2021
* realizace k 12/2021
* projekt nebyla obsahem AP v roce 2021
Ano – 5.3.1
* v minulosti využíváno přírodní kluziště
* instalace mobilního kluziště ve sportovním areálu u základní a mateřské
školy
* realizace kluziště o velikosti 16 x 31 m je navržená na stávajícím
oploceném a osvětleném multifunkčním hřišti ve sportovním areálu
* bude využité zpevněné a odvodněné podloží, osvětlení a originální
hokejové mantinely pořízené v roce 2019, čímž se výrazně ušetří
investiční prostředky pro stavbu kluziště na „zelené louce“
Ano – 6.1
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Neinvestiční ukončené projekty
OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships Název projektu č. 24

ZREALIZOVÁNO

Partner projektu

Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 19. – 26. 6. 2021
32,5 mil. Kč
Para hockey Ostrava z.s.
Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský
kraj, Mezinárodní paralympijský výbor

Fáze připravenosti
projektu

Projekt se uskutečnil v termínu 19. – 26. 6. 2021

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

Popis projektu

* dřívější MS na přelomu dubna/května 2019
* důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho
úrovně v povědomí lidí
*jedná se zároveň o kvalifikační turnaj za Zimní paralympijské hry v Pekingu
2022

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

Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021 - ZREALIZOVÁNO
Termín příprav: 2019 – 2021
Termín realizace: 1.9.2021 – 19.9.2021
57,4 mil. Kč
Český volejbalový svaz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava,
Moravskoslezský kraj, European volleyball confederation, sponzoři
* ME mužů proběhlo v ČR již v letech 2001, 2011, v roce 2021 se projekt
uskutečnil v termínu 1.9.2021 – 19.9.2021
* kompletní seznam účastníků bude znám po kvalifikaci, která proběhne
v 5/2021
Ano – 5.1.2
* 24 mezinárodních účastníků; 4 hostitelské země
* v Ostravě by mělo být odehráno celkem 21 zápasů
* 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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Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru Název projektu

ZREALIZOVÁNO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

11,6 mil Kč bez DPH
Česká sportovní a.s.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, sponzoři

Fáze připravenosti
projektu

* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019
* rok 2020 a 2021 neproběhlo neproběhne

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.1.2

Popis projektu

Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 neproběhlo)

* 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

Utkání Světové skupiny Davisova poháru - ZREALIZOVÁNO

Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 neproběhlo)
12 mil Kč bez DPH
Česká sportovní a.s.
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, sponzoři

Fáze připravenosti
projektu

* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019
* rok 2020 a 2021 neproběhlo

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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NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY
nerealizované a pozastavené projekty
Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava – sportovní
Název projektu
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem

Popis projektu

organizací - NEREALIZOVÁNO
Termín příprav: 2019-2020
Termín realizace: 2020 – 2023
50 mil. Kč
Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
bez partnera
* projektová dokumentace ve zpracování
* podána žádost o dotaci na MŠMT
* projekt se nebude realizovat, z důvodu přípravy jiného projektu ve
sportovním areálu
Ano - 5.2.1
* 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
* 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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu

Výstavba sportovní haly pro basketbal - POZASTAVENO

Fáze připravenosti
projektu

Termín příprav: 2019 - 06/2021
Termín realizace: 07/2021 – 08/2022
86 mil. Kč bez DPH
Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj,
sponzoři
*dokončení fáze studie
* jednání o odkupu pozemku s Městským obvodem Ostrava-Jih
* příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení 06/2021
* projekt je pozastaven

Soulad se Strategickým
plánem

Ano – 5.2.1

Partner projektu

122

Popis projektu

V souladu s měřitelnými
ukazateli

* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen vč.
zázemí, šatny a sociální zařízení. Hala bude mít parametry 50 x 50m a
bude vybudováno hlediště pro 300 diváků.
* halu bude možné využít v dopoledních hodinách pro hodiny TV
Ano – 6.1.3

Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového hřiště a zázemí – šatny
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
Časový harmonogram
projektu
Finanční náklady
Nositel projektu
Partner projektu

Fáze připravenosti
projektu
Soulad se Strategickým
plánem
Popis projektu

a sociální zařízení – NEREALIZOVÁNO
Termín příprav: 2021
Termín realizace: není stanoven
40 mil. Kč bez DPH
Ostravská sportovní z.s.
bez partnera
* zpracovává se investiční záměr
* pasportizace stávajícího stavu a příprava projektové dokumentace
nového stavu v roce 2021
* projekt se nebude realizovat, protože sportovní organizace se rozhodla
odstoupit od projektu z důvodu přípravy jiného projektu
Ano – 5.3.1
* vybudovat hřiště se zázemím, které bude moci důstojně a bez
zdravotních rizik využívat sportující mládež
ANO – 6.1.2

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
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
* investiční záměr a studie
* projektová dokumentace
* osvětlení – dotace DMO 2017/2018
* oplocení – částečně realizováno
* ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace  PŘESUNUTO DO
POZASTAVENÝCH
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

123

* 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
* areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů
* zvažuje se rekonstrukce tribuny – v současné době se tribuna nachází
v nevyhovujících podmínkách v rámci bezpečnosti, došlo k omezení
* v rámci revitalizace by měla v budoucnu proběhnout oprava střechy a
zateplení
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

V souladu s měřitelnými
ukazateli

Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery
Termín příprav: 2020 – 2021
Termín realizace: 2021 – 2022
58 mil. Kč
Blue Volley Ostrava, z.s.
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvková organizace, Městský obvod Ostrava-Jih, Český volejbalový svaz
* zpracována studie v roce 2020
* zpracovává se projektová dokumentace a bude požádáno o stavební
povolení v roce 2021
* ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace v návaznosti na
předpoklad provozování sportovní haly v Třebovicích
Ano – 5.2.1
* výstavba víceúčelové haly při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Existuje
poptávka po tréninkových prostorách pro mládež, vytvoření "sportovní"
školy s ohledem na bazén, fotbalové hřiště, dopravní hřiště a
beachvolejbalové hřiště
* zázemí pro výuku TV na ZŠ A. Kučery a dalších okolních škol, zázemí pro
sportovní kluby, tréninkové prostory – volejbal, basketbal a další,
pořádání soutěží, turnajů a dalších akcí
ANO – 6.1.3
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