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1. ÚVOD 

 
Dokument Koncepce sportu ve městě Orlová představující strategický materiál pro oblast 
sportu a je tvořen analytickou, návrhovou a implementační částí. 

 
Návrhová část vychází z analytických zjištění a poskytuje rámec pro realizaci navrhovaných 
aktivit v oblasti sportu na území města Orlová. Implementační část dokumentu definuje 
jednotlivé kroky k tomu, aby návrhová část dokumentu nezůstala pouze „na papíře“, ale stala 
se živým dokumentem určujícím jasný směr, kterým se bude město Orlová při svých 
aktivitách v oblasti sportu ubírat. 
 
Součástí implementační části je Akční plán. Jedná se o dokument, který prostřednictvím 
konkretizovaných aktivit rozpracovává a specifikuje strategické cíle a opatření Koncepce 
sportu. Akční plán zahrnuje aktivity, které mají být prioritně realizovány.  
 
Akční plán byl sestaven ve struktuře obsahující následující informace: 

- název projektu 
- popis projektu 
- vazbu na priority 
- odpovědný subjekt 
- popis cílové skupiny 
- předpokládaný termín realizace 
- odhad nákladů na realizaci 
- zdroje financování. 

 

 

 
Komise pro sport projednala na své 6. schůzi dne 03.06.2019 níže uvedené změny v Akčním 
plánu Koncepce sportu ve města Orlová a usnesla se na doplnění stavu plnění v bodech 
1.1.1, 1.3.1, 3.1.1 a 3.2.1. Další aktivity strategických cílů akčního plánu byly zaslány 
Městskému sportovnímu klubu Orlová, p.o. a dotčeným odborům městského úřadu  
k aktualizaci stavu aktivit následovně: 
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2. AKČNÍ PLÁN 

 
SC 1 Zefektivnění financování sportu z rozpočtu 
O 1.1 Jednotný, transparentní a efektivní systém financování sportu na území města 

A 1.1.1 Navrhnout systémové řešení finanční podpory činnosti spolků 

Název projektu Aktualizace OŘA pro dotační programy 

Popis projektu Efektivnost OŘA 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Odbor městských financí a školství 

Cílová skupina Žadatelé finanční podpory 

Předpokládaný termín realizace Do roku 2021 

Odhad nákladů na realizaci 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Průběžně plněno 

 

A 1.1.2 Sjednotit financování sportu z kapitol rozpočtu města – vypuštěno ze strategického 
plánu 

Název projektu Reorganizace  

Popis projektu Stanovení kompetencí odborů 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt 
Odbor městských financí a školství, 
Odbor správy majetku a hospodářské správy 

Cílová skupina Tajemník 

Předpokládaný termín realizace Do roku 2019 

Odhad nákladů na realizaci  100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 
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O 1.2 Efektivní využití dat o návštěvnosti 
A 1.2.1 Efektivně využívat data o návštěvnosti sportovních zařízení a využívat je pro 

marketingové aktivity, které umožní přesné zacílení na konkrétní cílovou skupinu 
obyvatel 

Název projektu Kdy, kde a kam za sportem 

Popis projektu 
Cílená informovanost občanů o sportovních akcích 

a možnostech sportovních aktivit 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 

ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Kancelář starosty 

Cílová skupina Veřejnost – všechny věkové kategorie 

Předpokládaný termín realizace Od 2018 – úkol stálý 

Odhad nákladů na realizaci  - 

Zdroje financování rozpočet 

Stav Průběžná informovanost 

 

O 1.3 Manažerský přístup k řízení sportu ve městě 

A 1.3.1 Strategický přístup k řízení 

Název projektu Manažerský přístup 

Popis projektu Tvorba analýz a návrhů 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Odbor městských financí a školství 

Cílová skupina Spolky, kluby 

Předpokládaný termín realizace 2019 

Odhad nákladů na realizaci 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Splněno 
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Název projektu Přijetí a zavedení manažerského přístupu 

Popis projektu 
Přijetí a zavedení konkrétních kroků na základě 
analýzy 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Odbor městských financí a školství 

Cílová skupina Spolky, kluby 

Předpokládaný termín realizace 2021 

Odhad nákladů na realizaci 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Průběžně plněno 

 
SC 2 Zvýšení míry participace obyvatel v oblasti sportu 
 O 2.1 Motivovat obyvatele města k pravidelnému sportování 
A 2.1.1 Organizace sportovních akcí pro aktivní účast obyvatel 

Název projektu Fandím Orlové 

Popis projektu 

Pořádání pravidelných sportovních turnajů 
amatérského charakteru pro širokou veřejnost 
(nohejbal, malý fotbal, volejbal, street hokej apod.) 
Nabídka sportovních a pohybových kurzů pro 
veřejnost (powerjoga, aerobic, cvičení pro zlepšení 
kondice, kurzy plavání apod.) 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Městský sportovní klub 

Cílová skupina Široká veřejnost, děti i dospělí 

Předpokládaný termín realizace Do roku 2021 

Odhad nákladů na realizaci 350 tis. Kč 

Zdroje financování Startovné, kurzovné, sponzoring, rozpočet MSK 

Stav 
V realizaci – zahájení amatérských hokejových 
turnajů, malý fotbal, volejbal. V přípravě kurzy, 
prozatím nevyhovující prostory. Hlavní část 2021. 
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A 2.1.2 Zapojení většího počtu dětí a mládeže prostřednictvím spolupráce škol, města 

a rodičů 

Název projektu Orlovské sportovní hry 

Popis projektu 

Seriál pravidelných sportovních utkání a turnajů 
mezi školami MŠ a ZŠ, případně mateřskými 
školami (pouze pohybová zábavná forma) 
v různých sportovních disciplínách po dobu celého 
roku s vyhodnocením 1x ročně nejúspěšnějších 
účastníků (škol, tříd, jednotlivců) na samostatné 
akci – ideální školní rok. 

Vazba na Prioritu 

1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 
3 - Využití sportu jako nástroje realizace dalších 
cílů města – prevence kriminality, zlepšení image 
a prezentace města 

Odpovědný subjekt Městský sportovní klub 

Cílová skupina Děti MŠ, ZŠ a SŠ 

Předpokládaný termín realizace Do roku 2021 

Odhad nákladů na realizaci 300 tis. Kč 

Zdroje financování Sponzoring, rozpočet MSK 

Stav 

V realizaci – zahájení turnajů pro školy, 
specifických sportů, které budou vyvrcholením 
sportovních her. Zahájení spolupráce s MŠ na 
sportovních školkách. Hlavní část 2021. 



 

8 
 

 
O 2.2 Zlepšit informovanost o sportovních příležitostech ve městě 
A 2.2.1 Informovat veřejnost o možnostech aktivního trávení volného času (využití 

klasických forem a moderních technologií k propagaci sportu ve městě s ohledem 
na cílové skupiny – webové stránky, sociální sítě, aplikace, tisk, informace na 
veřejných místech – zastávky, lékaři, aj.) 

Název projektu Sportuje celá Orlová 

Popis projektu 
Ucelená propagace aktivního trávení volného času 

všemi dostupnými prostředky 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 

pro všechny 

Odpovědný subjekt Kancelář starosty 

Cílová skupina Široká veřejnost – všechny věkové kategorie 

Předpokládaný termín realizace Do roku 2021 

Odhad nákladů na realizaci 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Úkol stálý 

 
O 2.3 Zkvalitnění a rozšíření sportovní nabídky s ohledem na současné trendy 
A 2.3.1 Vybudování letního relaxačního centra 

Název projektu PD - letní relaxační centrum 

Popis projektu PD – letní relaxační centrum 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Orgány města, Odbor městských financí a školství 

Předpokládaný termín realizace 2019 

Odhad nákladů na realizaci 2 000 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Realizace 2019 
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A 2.3.2 Rozšíření sportovních aktivit v areálu lesoparku 

Název projektu Lesní hřiště v lesoparku 

Popis projektu 
Hřiště pro všechny věkové kategorie 
Jedná se o vytvoření deseti prvků (lanové překážky 
a prolézačky) 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje investic 

Cílová skupina Hřiště pro všechny věkové kategorie 

Předpokládaný termín realizace 2018 

Odhad nákladů na realizaci 1 137 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města, dotace 

Stav Splněno 

 

Název projektu Fit stezka v lesoparku 

Popis projektu 
Umístění pěti tzv. fitness stanic, které umožní 
procvičení a posilování celého těla  
(workoutové hřiště umístěné v lesoparku) 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2019 

Odhad nákladů na realizaci 1 350 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města, dotace 

Stav Splněno 
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A 2.3.3 Vybudování skateparku, in-line 

Název projektu 
Studie proveditelnosti trati pro in-line bruslení, 
skatepark 

Popis projektu Zpracování studie proveditelnosti 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Orgány města 

Předpokládaný termín realizace 2019 

Odhad nákladů na realizaci 200 tis. Kč 

Zdroje financování 

Rozpočet města  
Studie je ve strategickém plánu bez finančních 
nákladů. V rámci participativního rozpočtu byla 
doručena žádost na zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu nového skateparku. 
Finanční náklady na projektovou dokumentaci jsou 
stanoveny na 200 tis. Kč. 

Stav Plánováno 

 

Název projektu Vybudován trati pro in-line bruslení, skatepark 

Popis projektu 
Na základě výsledku analýzy zadání zpracování PD 
a patřičné dokumentace a následné vybudování 
trati pro in-line bruslení. 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2021 

Odhad nákladů na realizaci - 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Plánováno 
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A 2.3.4 Vybudování atletického areálu 

Název projektu 
Veřejně přístupné hřiště na V. etapě  
Orlová – Lutyně 

Popis projektu 

Modernizace stávajícího venkovního areálu dle 
současných trendů. 
(sportovní umělá plocha pro atletiku, sportovní 
umělý trávník, chodník, oplocení, lavičky, 
odpadkové koše, atd.) 

Vazba na Prioritu 

1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 
2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 
talentů ve sportovních organizacích 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2018 

Odhad nákladů na realizaci 11 635 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Splněno 

 

A 2.3.5 Vybudování víceúčelové sportovní haly 

Název projektu 
Studie proveditelnosti pro víceúčelovou 
sportovní halu 

Popis projektu 
Zpracování analýzy (studie proveditelnosti) 
na vybudování víceúčelové sportovní haly. 

Vazba na Prioritu 
4 - Efektivní financování a řízení oblasti sportu 
ve městě Orlová 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2020 

Odhad nákladů na realizaci 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Plánováno 
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Název projektu 
Zpracování dokumentace a vybudování 
víceúčelové sportovní haly 

Popis projektu 
Na základě výsledku studie proveditelnosti zadání 
zpracování PD 

Vazba na Prioritu 

1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 
2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 
talentů ve sportovních organizacích 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace SP – zásobník – realizace nejdřív po roce 2021 

Odhad nákladů na realizaci - 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Plánováno 

 
 
A 2.3.6 Sportovní zařízení a programy zaměřené na specifické cílové skupiny (senioři, 

mládež např. workout, parkour, aj.) 

Název projektu Parkour v Orlové 

Popis projektu 
Rozšíření stávajícího stavu ZŠ Školní 862 o prvky 
určené pro výcvik Parkouru 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2018-2019 

Odhad nákladů na realizaci 467 tis. Kč 

Zdroje financování Dotace, rozpočet města 

Stav Splněno 
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O 2.4 Zlepšit technický stav sportovišť 

A 2.4.1 Modernizace zimního stadionu 

Název projektu 
Rekonstrukce hromosvodu na budově zimního 
stadionu 

Popis projektu 
Bude provedeno oddálení jímací soustavy 
hromosvodu, 29 svodů bleskových proudů, 
uzemňovací soustava 

Vazba na Prioritu 

1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 
2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 
talentů ve sportovních organizacích 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2018  

Odhad nákladů na realizaci 4 986 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Splněno 

 
 

Název projektu Regulace vlhkosti na zimním stadionu 

Popis projektu 
Realizace odvlhčení haly vč. vzduchotechniky 
šaten zimního stadionu 

Vazba na Prioritu 

1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 
2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 
talentů ve sportovních organizacích 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2019  

Odhad nákladů na realizaci 2 100 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav V realizaci 
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A 2.4.2 Rekonstrukce a modernizace sportovišť a areálů v majetku města (dětské hřiště 

v zimném Dole) 

Název projektu Veřejně přístupné hřiště v Zimném dole 

Popis projektu 
Jedná se o dětské hřiště, multifunkční hřiště, 
oplocení, doplněné o lavičky, odpadkové koše 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt Odbor rozvoje a investic 

Cílová skupina Veřejnost 

Předpokládaný termín realizace 2018 

Odhad nákladů na realizaci 1 500 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Splněno 

 
O 2.5 Zvýšit dostupnost stávající sportovní infrastruktury 

A 2.5.1 Optimalizace provozní doby stávajících sportovišť s ohledem na potřeby obyvatel 
a sezonní podmínky 

Název projektu Úprava provozní doby stávajících sportovišť 

Popis projektu 
Úprava provozní doby stávajících sportovišť (např. 
veřejných hřišť, zimního stadionu) s ohledem 
na potřeby uživatelů sportovišť. 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 
pro všechny 

Odpovědný subjekt 
Odbor správy majetku a hospodářské správy 
SMO, městská akciová společnost 

Cílová skupina Uživatelé sportovišť 

Předpokládaný termín realizace 2018 

Odhad nákladů na realizaci 40 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Splněno  
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O 2.6 Posilovat image města jako partnera pro sport 

A 2.6.1 Záštita sportovních akcí 

Název projektu ORLOVÁ – město sportu 

Popis projektu 

Prezentace úspěšných sportovců a jejich úspěchů, 

přijetí sportovců starostou města, prezentace 

v médiích coby vzoru pro nejmladší generaci, 

snaha ocenit úspěšné a podpořit začínající či méně 

úspěšné …“Kdo sportuje – nezlobí“… město 

poskytuje smysluplné využití volného času.  

Vazba na Prioritu 

2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 

talentů ve sportovních organizacích 

3 - Využití sportu jako nástroje realizace dalších 

cílů města – prevence kriminality, zlepšení image 

a prezentace města 

Odpovědný subjekt Kancelář starosty 

Cílová skupina Široká veřejnost – všechny věkové kategorie 

Předpokládaný termín realizace 2018 - 2021 

Odhad nákladů na realizaci 300 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Úkol stálý, probíhá průběžně 
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SC 3 Vytváření podmínek pro organizovaný sport ve městě 
O 3.1 Rozvoj spolupráce města se sportovními kluby působících na jeho území 
A 3.1.1 Vytvářet podmínky pro rozvoj, komunikaci a spolupráci na společném organizování 

akcí 

Název projektu Sportovní škola/třídy 

Popis projektu 

Obnovení speciálních tříd pro nadané sportovce 
s důrazným zaměřením na sportovní výkonnost, 
kdy škola podporuje větší záštitu nad sportovními 
aktivitami jednotlivců i kolektivy ve své organizaci. 

Vazba na Prioritu 

2 - Podpora práce s mládeží a rozvoj sportovních 
talentů ve sportovních organizacích 
3 - Využití sportu jako nástroje realizace dalších 
cílů města – prevence kriminality, zlepšení image 
a prezentace města 

Odpovědný subjekt 
Městský sportovní klub 
Odbor městských financí a školství 

Cílová skupina Děti ZŠ  

Předpokládaný termín realizace 2021 

Odhad nákladů na realizaci 500 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Plánováno 
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O 3.2 Prezentace sportovních klubů 
A 3.2.1 Informovat veřejnost o možnostech účasti ve sportovních klubech 

Název projektu Prezentace sportovních klubů 

Popis projektu 

Cílená prezentace všech sportovních klubů 

na území města, prezentace jejich výsledků 

a možností zapojení nových členů, a to všemi 

dostupnými prostředky – média města Orlové 

i regionální včetně sociálních sítí. Vydání brožurky 

s možnostmi sportu a s nabídkou sportovních 

klubů. 

Vazba na Prioritu 
1 - Podpora sportu pro volnočasové účely – sport 

pro všechny 

Odpovědný subjekt 
Odbor městských financí a školství 

Kancelář starosty 

Cílová skupina Široká veřejnost – všechny věkové skupiny 

Předpokládaný termín realizace 2019 

Odhad nákladů na realizaci 200 tis. Kč 

Zdroje financování Rozpočet města 

Stav Brožura v přípravě 

 
 
Vyhodnocování akčního plánu se provádí ve formě stručných a výstižných informací o stavu 
realizace jednotlivých aktivit zařazených do akčního plánu, tj. uvádění údaje o tom, zda: 
aktivita je zrealizována, je ve fázi rozpracovanosti, je úspěšně ukončena, je pozastavena 
či nebude se realizovat. Součástí každoročního vyhodnocení je i zjištění aktuálního stavu 
realizace aktivit, které byly v daném, roce zahájeny, nebo které probíhají. Vyhodnocení by 
mělo obsahovat výčet výstupů aktivit. V případě jejich nerealizace, či vzniku jiné 
nepředpokládané okolnosti, by měly obsahovat příslušné vysvětlení.  
 
Aktualizace plnění Akčního plánu Koncepce sportu bude prováděna každoročně, a to 
v termínu do července běžného roku v návaznosti na plánování rozpočtu následujícího roku, 
nikoli dle plánu implementace, kde je návrh schvalování akčního plánu na konci běžného 
roku. Realizace investičního charakteru, které jsou součástí Koncepce sportu, navazují  
a jsou realizovány prostřednictvím Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 
2017-2033. Strategické dokumenty jsou uloženy na webových stránkách www.lepsi-
orlova.cz. 
  
 
 

http://www.lepsi-orlova.cz/
http://www.lepsi-orlova.cz/
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ZKRATKY 

A  Aktivita 
O  Opatření 
OŘA  Organizační a řídící akt 
PD  Projektová dokumentace 
SC  Strategický cíl 
ZŠ  Základní škola 
 
 
 
 
 
 
 


