
 

 

Datum: 10. 06. 2022 
Společnost: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 
Kontaktní osoba: Lenka Papajová, tisková mluvčí, 736 755 073, lpapajova@sareza.cz 
 
Tisková zpráva  
I. etapa Sportovního areálu Poruba dokončena 
 
Došlo k vybudování hřiště s umělým trávníkem  III. generace, včetně nového oplocení, 
provedení stavebních úprav stávající tribuny a nezbytné terénní a sadové úpravy. 
Součástí stavby je i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka 
vody, dešťová kanalizace, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace). 
Hřiště s umělým osvětlením je již v současné době využíváno fotbalisty 1.FC Prouba a 
hráči amerického fotbalu ISMM Ostrava Steelers. Stavba byla zahájena na konci 
června 2021 a kompletně ukončena v dubnu 2022. Celkové náklady včetně 
technického a sportovního vybavení byly 31,3 mil. Kč (bez DPH). 
 
Technické parametry hřiště: 
 
Fotbal 62 x 100 m 
Americký fotbal 48,74 x 106,8 
Celková plocha povrchu: 68 x 115 = 7.820 m² 
Typ povrchu: Umělý povrch III. generace, jde o výrobek – LigaTurf RS PRO II Cool 
plus, výrobce POLYTANSPORT, koberec z monofilní čočky (výška vlasce 60 mm) + 
pískový vsyp (zatížení) a vsyp černo/šedého granulátu EPDM (odpružení povrchu). 
Povrch splňuje parametry asociace FAČR pro utkání do úrovně MSFL.  
Bylo provedeno kompletní lajnování na oba sporty (F+A.F), včetně vybavení – branky, 
střídačky, kamerová plošina.   
Osvětlení hřiště disponuje osvětlením pro trénink s intenzitou 200 lx. 
 
Již v předstihu byly v rámci II. etapy v roce 2021 rekonstruovány šatny pro tenisový 
areál, které od zahájení venkovní sezóny v dubnu 2022 slouží tenistům. Do tohoto 
objektu bylo přesunuto také zázemí areálu a sportovních klubů. 
Nachází se zde celkem 5 šaten pro tenis, šatna pro rozhodčí (II.et.), kanceláře 
sportovních klubů, kancelář vedoucího a správce, technické místnosti a velká 
vyhlídková terasa na kurty. Doplněno také o velké veřejné WC – pro konání akcí 
v areálu po dokončení II.etapy. 
Celkové náklady včetně potřebných přípojek, interiérů a vybavení byly 24,2 mil. Kč. 
 
Obě etapy jsou realizovány dle projektové dokumentace zpracované společností 
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
 
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU PORUBA JE FINANCOVÁNA Z ROZPOČTU  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. 
 
ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ, KTERÉ PROBĚHNE V NEDĚLI 19.6. 
VE 14:30 HOD., ZA ÚČASTI ZASTUPITELŮ MĚSTA OSTRAVA A UTKÁNÍM OSTRAVA 
STEELERS A PŘEROV MAMMOTHS. 
 
Lenka Papajová, tisková mluvčí 


