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Tisková zpráva  
 

II. etapa Sportovního areálu U Cementárny dokončena 
 

První část Sportovního areálu U Cementárny (In-line Parku) byla otevřena v září roku 2014. V tuto 
chvíli je dokončena druhá část areálu, jejíž stavba byla zahájena v září 2017. Prodlouží se nejen in-
linové dráhy, ale přibudou další sportoviště vč. zázemí pro sportovce, restaurace a parkovací místa. 
Areál otevíráme v pátek 29. června. 
 

Užívání nové části Sportovního areálu U Cementárny (In-line Parku) je pro návštěvníky opět zdarma. 
Areál bude otevřen celoročně vč. zimního období. Jedinou placenou službou jsou oplocené tenisové 
kurty. Dva z nich jsou navíc osvětlené a je možné je užívat i za snížené viditelnosti. Vše je pod 
dozorem kamerového systému Městské policie Otrava. 
 

Stavba včetně sportovního a ostatního vybavení za necelých 99 milionů korun byla v plném rozsahu 
financována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Provozovatelem je opět Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. (SAREZA). Návštěvnost I. etapy Sportovního areálu U Cementárny za rok 
2017 se odhaduje na 180 tisíc lidí. 
 

Technické parametry II. etapy Sportovního areálu U Cementárny: 
In-line dráhy   

- délka dráhy 1596 m, po celé délce šířka 4 m 
Skatepark   

- celková plocha 1600 m2, tvarovaná monolitická železobetonová deska, překážky jsou 
z hlazeného betonu, skatepark je osvětlený 

Parkour  
- celková plocha 600 m2, stavebnicový systém překážek a prvků má stěnové a trubkové prvky 

(ocel, beton) 
Tenisové kurty 

- celková plocha 2592 m2, 4 tenisové kurty s umělým povrchem (monolitická vrstva 
z polyuretanu na asfaltovém koberci), 2 kurty jsou osvětlené 

Zázemí  
- celková plocha 342 m2, v objektu zázemí je restaurace s vnitřním posezením i terasou, 

prodejna, půjčovna a servis sportovních potřeb, pro hráče tenisu šatny se sprchami, pro 
návštěvníky areálu jsou určeny skříňky na úschovu a sociální zařízení 

Komunikace a chodníky 
- II. etapa je doplněna příjezdovou komunikací až k zázemí areálu, chodníky propojují 

jednotlivá sportoviště, podél chodníků jsou zpevněné odpočinkové zóny s lavičkami a 
odpadkovými koši.  

Parkoviště 
- v místě příjezdu k I. etapě areálu je umístěno nové parkoviště s kapacitou 108 parkovacích 

míst + 6 pro zdravotně a tělesně postižené, u zázemí areálu II. etapy je 41 + 4 parkovací 
místa, celkem 199 parkovacích míst 
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