
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
 

 

KONCEPCE FINANČNÍ PODPORY 
SPORTŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
OPAVY 
 

 

Účinnost od: 01.01.2013 

  

Schváleno: Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 10.12.2012 usnesením 
č. 308/15 ZM 12 

  

Zpracoval: Daniel Žídek, náměstek primátora 

  



 

  2 z 11 

OBSAH 

Čl. 1. Úvod 3 

Čl. 2. Hlavní cíle 3 

Čl. 3. Sport a Statutární město Opava – hodnotící část koncepce 6 

Čl. 4. Závěrečná ustanovení 8 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Zařízení Statutárního města Opava  
2. Ostatní sportovní zařízení 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

RMO Rada statutárního města Opavy 

SMO Statutární město Opava 

OH Olympijské hry 

MS Mistrovství světa 

ME Mistrovství Evropy 

MČR Mistrovství České republiky 
 

ÚČEL 

Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Opavy v oblasti sportu a činnosti 
mládeže od roku 2013 na neurčito. 
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Článek 1 
Úvod 

Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb.1 k úkolům města2. Statutární město Opava 
se spolupodílí nejen na financování sportu a sportovních zařízení, ale zároveň koordinuje činnost 
sportovních subjektů ve prospěch města a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. 

Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě. 
 

Článek 2 
Hlavní cíle 

Statutární město Opava deklaruje právo na sport pro své občany, chce jim sport umožnit ve všech formách  
a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní koncepce  
a zřízením Sportovní komise Rady statutárního města Opavy, poradního orgánu Rady statutárního města 
Opavy (dále jen RMO) pro oblast sportu. 

Statutární město Opava se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné podmínky pro sport 
a sportovní volnočasové aktivity. Uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště 
pak mládeže a dětí. Sportování a smysluplné využití volného času je účinná forma primární prevence 
sociálně patologických jevů. 

1. Volnočasové sportovní aktivity  mládeže a obyvatel města Opavy 
Sportovní činnost ve městě je zabezpečována občanskými sdruženími ve sportu a tělovýchově, 
profesionálními sportovními kluby, tělovýchovnými aktivitami ve školách, komerčními tělovýchovnými  
a sportovními aktivitami a neorganizovanou tělovýchovou a sportem. V občanských sdruženích ve sportu  
a tělovýchově je ve městě provozován sport ve více než 60 sportovních odvětvích ve více než 150 
občanských sdruženích. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty zajišťují tréninkovou a závodní činnost pro 
své členy, rovněž zajišťují rekreační sportovní aktivity jak pro své členy, tak i pro další zájemce z řad 
veřejnosti. Vedle těchto aktivit rovněž pořádají sportovní akce pro širokou veřejnost a další akce, včetně akcí 
mezinárodních, které významně napomáhají k prezentaci města. Mezi profesionální sportovní kluby pak 
patří Slezský fotbalový club Opava, Basketbalový klub Opava, HC Slezan Opava. 

1.1. Volnočasové aktivity mládeže (grant – poukázky) 
Poskytnutí dotací se týká dětí a mládeže ve věku do 6 do 19 let, která provozuje sportovní 
volnočasové aktivity a je registrována v opavských sportovních organizacích. Dotace se poskytuje 
na člena, který není starší devatenácti let (dovrší tento věk v příslušném kalendářním roce) a sám 
se podílí na financování subjektu svým členským příspěvkem. Evidence členů je vedena podle 
rodných čísel nebo data narození a bydliště. 

1.2. Sportovní a pohybové aktivity mládeže (grant – poukázky) 
Poskytnutí dotace se týká dětí a mládeže ve věku od 6 do 19 let, která provozuje volnočasové 
aktivity pohybového a sportovního zaměření a je registrována v opavských sportovních 
organizacích. Dotace se poskytuje na člena, který není starší devatenácti let (dovrší tento věk 

                                                      
 
1 zákon č. 115/2001, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 6 Úkoly obcí  
 
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména  
  
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,  
  
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,  
  
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,  
  
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
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v příslušném kalendářním roce) a sám se podílí na financování subjektu svým členským 
příspěvkem. Evidence členů je vedena podle rodných čísel nebo data narození a bydliště. 
Poskytnutí dotace se týká i školních sportovních klubů, jejichž oddíly provádějí celoroční sportovní 
činnost a mají právní subjektivitu. 

1.3. Sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu obyvatel (grant) 
Poskytnutí dotace se týká systematických pohybových aktivit obyvatel města Opavy. Dotace se 
poskytuje na člena, který je starší devatenácti let a sám se podílí na financování subjektu svým 
členským příspěvkem. Evidence členů je vedena podle rodných čísel nebo data narození a 
bydliště. 

1.4. Podmínky pro poskytování dotací na činnost (přímá podpora TJ/SK)  
Dotace se poskytuje poměrnou částkou na jednoho člena s místem trvalého pobytu na území 
města Opavy podle stavu členské základny k 31. 12. předchozího roku a v závislosti na věku 
člena, na kterého žádá subjekt dotace za těchto podmínek: 
1.4.1. subjektům, které jsou řádně registrovány, mají svůj statut nebo jiný dokument, z něhož 

jednoznačně vyplývá, že tento subjekt pracuje pravidelně celý rok s členskou základnou v 
oblasti provozování sportu (soutěže, trénování, servis, vzdělávání, metodika…); 

1.4.2. žadatel je povinen na vyžádání prokázat výběr členských příspěvků svých členů. Dotace 
na činnost bude vyplácena plošně v poměru, který doporučí Sportovní komise Rady 
statutárního města Opavy (dále komise) podle počtu členů mládeže a případně i 
dospělých a následně schválí Zastupitelstvo města Opavy; 

1.4.3. Servisní centrum sportu v Opavě – přímá podpora na provoz servisní organizace pro 
TJ/SK, která současně pro Statutární město Opava administruje dotace včetně vyúčtování 
určené plošně všem TJ/SK na území SMO. 

1.5. Podmínky pro poskytování dotací na výkonnostní sport (grant a přímá dotace Statutárního města 
Opava)  
Statutární město Opava si vyhrazuje právo přidělovat dotaci na rozvoj výkonnostního sportu, který 
zabezpečují významné a kvalitní organizace na území SMO. Organizace spadající do této oblasti 
a výše dotace na jejich činnost je na doporučení Sportovní komise RMO schvalována RMO a 
Zastupitelstvem SMO. 

  

2. Nadstandardní reprezentace Statutárního města Opavy 
2.1. Je určena pouze pro ocenění nejkvalitnějších sportovních výsledků dosažených sportovci klubů 

s místem registrace ve městě Opava - dospělými a mládeží. V kategorii se hodnotí výhradně 
umístění jednotlivců a družstev na vrcholových sportovních akcích, na OH, MS, ME a MČR – 
medailová místa. 

2.2. Podmínky poskytování dotací (grant): 
2.2.1. Dotace je určena pro subjekt se sídlem v Opavě, který zabezpečuje sportovní přípravu 

sportovce (družstev). Dosažený nadstandardní výkon je nutno dokladovat kopií oficiálních 
výsledků závodů nebo potvrzením příslušného sportovního svazu s tím, že potvrzení musí 
obsahovat: soutěž kategorie – disciplina – umístění – počet soutěžících/družstev v 
příslušné kategorii – termín a místo konání. Dále kopii registračního průkazu sportovce 
(kolektivu) – možno nahradit potvrzením příslušného svazového republikového 
sportovního svazu. 

2.2.2. Dotace na vyhlášení ankety Sportovec roku (okresu Opava). 
 
 
 
 
 

3. Sportovní a volnočasové akce 



 

  5 z 11 

3.1. Organizování jednorázových sportovních a volnočasových akcí od nejnižší úrovně po akce 
mezinárodního významu bude podporováno formou vyhlášení grantů. Dotace se zpravidla 
poskytují jedenkrát ročně. Přednostně budou zabezpečeny akce s pravidelnou historickou a 
opakovanou aktivitou, akce se záštitou města Opavy a také akce nejvyššího sportovního významu 
(ME, MS, MČR a významné mezinárodní závody). 

3.2. Podmínky poskytování dotací (grant):  
Dotace se poskytuje formou grantů na částečnou úhradu nákladů konkrétních, krátkodobých, 
časově omezených akcí, na základě zhodnocení zejména sportovní kvality, reprezentace města, 
tradice, počtu startujících, účasti médií apod. 
3.2.1. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce. 
3.2.2. Dotace se zásadně poskytuje na akce konané v Opavě, v městských částech nebo pro 

akce v okrese pořádaných hlavním organizátorem akce, který má sídlo v Opavě. Výjimku 
z tohoto ustanovení může ve výjimečných případech na doporučení komise odsouhlasit 
RMO a ZMO . 

 

4. Podpora sportů – organizace s majetkovou účastí Statutárního města Opavy 
4.1. Obchodními organizacemi s majetkovou účastí SMO jsou Slezský fotbalový club Opava, a.s. 

(SFC), Hala Opava, a.s. 
4.2. Sportovní organizace ve vlastnictví SMO s většinovou nebo 100 % majetkovou účastí jsou 

podporovány přímou dotací v rámci každoročního schvalování rozpočtu na základě předložené 
žádosti jednotlivých orgánů obchodní společnosti.  

 
Dotace na využívání školních sportovních zařízení v majetku Statutárního města Opavy veřejností: 
Dotace je určena výhradně pro školy a školská zařízení zřízené SMO, které umožní, na základě individuálně 
stanovených smluvních podmínek, otevření svých sportovních zařízení dětem, mládeži a ostatním 
obyvatelům města v době mimo probíhající výuku v těchto sportovních zařízeních. 
Školy otevřou svá sportoviště pro neregistrovanou nejširší veřejnost města na základě uzavřených smluv za 
přesně stanovených podmínek. 
Nosnými parametry bude: 

 ochrana školního majetku, 
 bezpečnost uživatelů sportovních zařízení, 
 efektivita smluvně zajištěných časů používání sportovních zařízení. 

 

5. Sportovní zařízení v Opavě 
5.1. Podmínky poskytování dotací (sportoviště – provoz, údržba, rozvoj, investice): 

5.1.1. Zařízení Statutárního města Opava3 
5.1.2. Statutární město Opava může poskytnout dotaci subjektům, které vlastní sportovní 

zařízení a nejsou v majetku města4 
 

6. Ostatní formy podpory 
6.1. Propagační forma podpory 

6.1.1. zveřejňování pořádaných sportovních akcí, sportovních výsledků a úspěchů 
prostřednictvím webových stránek Statutárního města Opavy, v Hlásce a dalšími 
dostupnými prostředky (např. spolupráce s místními rozhlasovými stanicemi, regionální 
televizí a tiskem) 

6.1.2. souhrnný informační servis občanům města i turistům o možnostech sportovního vyžití ve 
volném čase na území Statutárního města Opavy 

                                                      
 
3 Příloha č.1 
4 Příloha č.2 
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6.1.3. vytvoření kalendáře akcí na celý rok 
 

6.2. Společenská forma podpory: 
6.2.1. podmínky poskytování dotací (grant) 
6.2.2. vyhodnocení nejlepšího sportovce Statutárního města Opavy – jedna z anket při 

vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý rok ve spolupráci s ČSTV v Opavě  
6.2.3. průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů, 

funkcionářů nebo sportovních oddílů Statutárního města Opavy v oblasti sportu Cenami 
města Opavy, RMO, případně přijetím u primátora 

6.2.4. přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve Statutárním městě Opava 
představiteli města dle Zásad oceňování a poct Statutárního města Opavy (účinné 
k 1.1.2012) 

6.2.5. dalšími formami podpory, např. možnost poskytnutí prostor ve vlastnictví města pro 
společenské akce spojené s konáním významných sportovních akcí. 

Článek 3 
Sport a Statutární město Opava – hodnotící část koncepce 

Statutární město Opava se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany města vhodné podmínky pro sport a 
sportovní volnočasové aktivity dle přijatých konvencí a zákonů a uznává svoji vlastní zodpovědnost v 
zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní koncepce. 
 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy schválilo stěžejní dokument pro rozvoj města - "Strategický plán 
ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy 2007 - 2020", na jehož zpracování se podílela 
široká odborná i laická veřejnost. V rámci strategické vize budoucnosti prioritní oblasti Lidé byly stanoveny 
priority a jednou z nich je priorita L.3 „Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a 
volnočasových aktivit a byla přijata následující opatření v oblastech: 
 
1. Institucionální rámec pro rozvoj sportu ve městě 

1.1. zřízení jednotné příspěvkové organizace pro správu sportovišť města 
1.2. zpracování pasportu sportovišť s vyhodnocením stavu a perspektivy jejich využitelnosti 
1.3. analýza stávajících zásad podpory sportu v Opavě a případná aktualizace 
 

V současné době není zřízená jednotná příspěvková organizace, která by zajišťovala provoz městských 
sportovišť, správu a údržbu sportovišť ve vlastnictví města nám zajišťují Technické služby Opava, s.r.o. 
  
Stav městských sportovišť není v současné době na dobré technické úrovni (viz. zimní stadion, plavecký 
bazén), bezpečnostní a hygienické normy splňují nově zrekonstruovaná sportoviště (Tyršův stadion - 
tělocvična, víceúčelová hala, nová hřiště u základních škol). Využitelnost těchto sportovišť je  vysoká. 
 Zvýšený zájem je o nájem tělocvičen ZŠ, především v zimním období.  
  
 
2. Rozvoj sportovní infrastruktury 

2.1. rekonstrukce, příp. výstavba plaveckého a zimního stadionu 
2.2. výstavba tréninkové haly včetně ubytovacích kapacit 
2.3. podpora města při přemístění jezdeckého areálu 
 
 

Rovněž v Programovém prohlášení Rady Statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014 v 
oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit RMO deklaruje, že: 

 jedním z našich cílů je i všestranná podpora rozvoje kultury a sportu; 
 podpoříme rozvoj rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu ve městě i jeho městských 

částech, včetně využití sportovišť v majetku města pro rozvoj všech typů sportu s důrazem na 
sportovní vyžití dětí a mládeže. 
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Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb.5 k úkolům obce. Obce ve své samostatné 
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 
občanů; 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je 
pro sportovní činnost občanů; 

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení 
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

 
Statutární město Opava má bohatou sportovní historii i sportovní přítomnost. V počtu sportovních sdružení i 
organizovanosti občanů v těchto sdruženích patří město k  nejvýznamnějším  v rámci celé ČR. Popularita 
sportu i vynikající sportovní výsledky mají velký vliv na další rozvoj sportovních aktivit a to především u dětí a 
mládeže. 
 
Ve městě se nachází celá řada sportovních zařízení, která využívají jak profesionální sportovní kluby, tak 
sportovní sdružení i široká veřejnost. Jedná se např. o víceúčelovou sportovní halu, která patří k 
nejmodernějším v celé ČR, zimní stadion, fotbalový stadion, hřiště s umělou trávou, krytý bazén, koupaliště, 
umělý kanoistický kanál, jezdecký areál, atletický stadion s tartanovou šestidráhou a sektory, hokejbalové 
hřiště, tenisové haly, tenisové areály, volejbalové areály, kuželny, herny stolního tenisu, skatepark, 
bikrosovou dráhu atd. Dalšími sportovišti jsou sportoviště vybudovaná v rámci podnikatelských aktivit a to 
především fitness centra, centra bowlingu, squashe, tenisu, cvičebních sálů pro aerobic a další aktivity. 
Vybudováním nových či rekonstrukcí stávajících sportovišť se stále zlepšují podmínky pro provozování 
sportovních aktivit. Ačkoliv je ve městě řada sportovišť, je nutno konstatovat, že řada sportovišť (zimní 
stadión, bazén aj.) není v dobrém stavu.  
 
Talentovaní sportovci mají ve městě možnost rozvíjet svůj talent ve sportovních třídách (atletika, basketbal,  
fotbal, lední hokej) a sportovních centrech talentované mládeže (fotbal, kanoistika – slalom, lední hokej). V 
klubech bylo vychováno mnoho sportovců, kteří pak startovali na olympiádě,  na MS či ME. 
 
Profesionální sport přinesl městu zviditelnění a zvýšení prestiže, veřejnosti pak v rámci volného času 
možnost sledování utkání. Opavský sportovní divák je znám v celé ČR, mnohé sporty tohoto využívají a svá 
reprezentační utkání odehrávají na opavských sportovištích. Sportovní výsledky a popularita sportu má 
rovněž kladný vliv na sportovní výchovu mládeže. 
 
Možnost zdarma sportovat se nabízí občanům jednak v rámci aktivit „otevřená sportoviště“, jednak v 
přírodních podmínkách - cest pro in-line bruslení, cyklostezek, běžeckých tras. Sportovní subjekty rovněž 
pořádají různé sportovní aktivity, kde mezi významné a populární patří např. sobotní noční jízdy městem na 
in-line bruslích za účasti stovek účastníků.  
 
Podnikatelské aktivity ve sportu, které zaznamenávají stálý nárůst, se zaměřují především na oblast 
kulturistiky a fitness, bowlingu, squashe, tenisu, badmintonu, aerobiku a dalších cvičebních aktivit. Nabízeny 
jsou rovněž různé sportovní kurzy jako je např. plavání, bruslení, in-line bruslení, lyžování, tenis apod.  
 
Sportovci města dosáhli řady vynikajících výsledků ziskem mistrovských titulů ČR jak v kolektivních, tak 
individuálních sportech. Mládežničtí sportovci města se mohou pochlubit zisky titulů juniorských mistrů světa 
či Evropy. Pořadatelé z řad sportovních klubů velice úspěšně zvládli pořádání řady akcí mistrovství světa či 
Evropy (kuželky, kulturistika a fitness, kanoistika) nebo jejich kvalifikací. 
 
Základními kroky je vyhodnocení stavu sportovišť a úrovně stávající podpory se stanovením priorit další 
podpory městem. K tomuto je nutno provést analýzu opatření přijatých ve "Strategickém plánu 
ekonomického a územního rozvoje statutárního města Opavy 2007 - 2020" v oblasti sportu v těchto 
oblastech: 

 správa sportovišť ve vlastnictví města a sportovních subjektů 
 pasport sportovišť ve vlastnictví města a sportovních subjektů 

                                                      
 
5 zákon č. 115/2001, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 
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 vyhodnocení stávajícího systému podpory 
 vyhodnocení účinnosti podpory v jednotlivých podporovaných subjektech 
 stanovení prioritních sportů podporovaných městem 

 
K získání podkladů k samotnému vyhodnocení stavu sportovišť je možno využít servisních služeb nově 
vytvořeného Oblastního servisního centra sportu v Opavě.  
 
Na základě takto provedeného vyhodnocení se v roce 2013 a následně rozdělí výtěžek z loterijních a 
sázkových her na podporu sportu ve výši 60% z navýšeného výnosu z loterijních a sázkových her na 
podporu sportu ve městě v souladu s doporučením Memoranda6 se Svazem obcí a měst a doporučením 
Českého olympijského výboru a to systémovým řešením, které vychází z mnohaleté znalosti potřeb sportu 
dle sportovních svazů a Českého olympijského výboru a to v okruzích dělení na třetiny: 

 1/3 dotace na činnost všech SK a TJ působících ve městě, včetně servisu pro TJ/SK, podle klíče se 
základním příspěvkem na každý SK a TJ a na příspěvek na jednoho člena dle oficiální statistiky a 
dle kontroly ve sportovních svazech, registrech atd.; 

 1/3 dotace na sportoviště provozovaná na území města vlastněná městem nebo SK či TJ (údržba, 
provoz, výstavba, obnova); 

 1/3 dotace na grantovou politiku města ve sportu (podpora sportovních akcí, výkonnostního sportu, 
talentované mládeže atd.). 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Koncepce využívá všech platných legislativních předpisů. Cílem této koncepce je navrhnout kroky, které 
by mělo město učinit, aby se situace sportu ve městě trvale zlepšovala. 

2. Sportovní komise předkládá v průběhu roku radě města a ta poté zastupitelstvu podněty a návrhy na: 
2.1. rozdělení dotací vyčleněných na sport a volnočasové aktivity; 
2.2. přerozdělení finančních prostředků za neuskutečněné plnění některého z titulů; 
2.3. k tvorbě rozpočtu – kapitola sport pro další roky; 
2.4. rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení finančních prostředků určené na 

sportovní granty. 

3. Schváleno Zastupitelstvem města Opava dne 10.12. 2012 usnesením č. 308/15 ZM 12 s účinností od 
01.01.2013. 

 

 
 

 

............................................................. .............................................................  
 Daniel Žídek prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 
 náměstek primátora primátor 
 

                                                      
 
6 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu 
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Příloha č.1 Koncepce finanční podpory sportů Statutárního města Opavy 
 
Zařízení Statutárního města Opava  
(K 1.1.2013 bylo SMO vlastníkem těchto zařízení) 

 
Zařízení  Vlastník Provozovatel 
Fotbalový stadion  Statutární město Opava SFC Opava a.s. 
Zimní stadion Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o. 
Městské Lázně Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o. 
Skatepark  Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o. 
Tyršův stadion - tělocvična  Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o. 
Víceúčelová hala  Statutární město Opava  Hala Opava a.s. 
Fotbalové hřiště - Kylešovice  Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o.  
Hokejbalové hřiště - Kylešovice  Statutární město Opava  Technické služby Opava s.r.o. 
Sportoviště základních škol  Statutární město Opava základní školy  
Sportoviště u Hliníku  Statutární město Opava  TJ Hit Opava 
Tenisové kurty na Bílovecké  Statutární město Opava  AZ Kylešovice 
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Příloha č.2 Koncepce finanční podpory sportů Statutárního města Opavy 
 
 
Ostatní sportovní zařízení 
(vlastníkem není SMO)  
 
Zařízení  Vlastník Provozovatel 
Umělý slalomový kanál s loděnicí - 
Opava, Jaselská  

Kánoe klub Opava, pozemek 
ČR a SMO 

Kánoe klub Opava 

Jezdecký areál s krytou jezdeckou 
halou - Opava, Rolnická  

JK Opava-Kateřinky JK Opava-Kateřinky 

Kuželna  - Opava, Kolofíkovo nábř.  TJ Opava, pozemek ČR TJ Opava 
Střelnice lukostřelby, šatny a soc. 
zařízení - Opava, Městské sady 

TJ Opava, pozemek SMO TJ Opava 

Šatny a soc. zařízení oddílu 
cyklistiky - Opava, Vodárenská  

OS ČSTV Opava TJ Opava 

Tenisový areál, šatny a soc. zařízení 
- Opava, Jaselská  SK Jantar Opava SK Jantar Opava 
Bikrosový areál - Opava, Jaselská  SK Jantar Opava SK Jantar Opava 

Lyžařský vlek a penzion - Karlov 
SK Jantar Opava, pozemek 
soukr. vlast. SK Jantar Opava 

Lyžařský vlek a chata - Karlov 
SKI klub Opava, pozemek 
soukr. vlast. SKI klub Opava 

Herna stolního tenisu - Opava, 
Fügnerova  TJ Sokol Kateřinky TJ Sokol Kateřinky 
Volejbalové kurty, beachvolejbalový 
kurt - Opava, Fügnerova  TJ Sokol Kateřinky TJ Sokol Kateřinky 
Beachvolejbalový areál, šatny a soc. 
zařízení - Kolofíkovo nábř. ISŠ Opava - zřizovatel MSK SK Happy Sport Opava 
Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Opava, Wolkerova soukr. vlastník FK Slavia Opava 
Tělocvična, šatny se soc. zařízením - 
Opava-Kylešovice, U hřiště 

ČSTV VK Kylešovice 

Volejbalové kurty, beachvolejbalový 
kurt - Opava-Kylešovice, U hřiště 

SMO VK Kylešovice 

Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Zlatníky TJ Sokol Zlatníky TJ Sokol Zlatníky 
Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Palhanec 

TJ Palhanec, pozemek soukr. 
vlast. TJ Palhanec 

Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Vávrovice SMO FK NOVA Vávrovice 
Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Komárov SK Komárov, SMO SK Komárov 
Volejbalové kurty, tenisové kurty - 
Komárov SK Komárov, SMO SK Komárov 
Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Suché Lazce SMO TJ Suché Lazce 
Fotbalové hřiště, šatny a soc. 
zařízení - Malé Hoštice 

TJ Slavia Malé Hoštice TJ Slavia Malé Hoštice 

Tenisové kurty, šatny a soc. zařízení 
- Malé Hoštice 

TJ Slavia Malé Hoštice TJ Slavia Malé Hoštice 

Víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem - Malé Hoštice SMO 

TJ Slavia Malé Hoštice 

Víceúčelové hřiště s antukovým 
povrchem - Milostovice TJ Milostovice TJ Milostovice 
Víceúčelové hřiště s umělým SMO TJ Milostovice 
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povrchem -  Milostovice 
Speciální tělocvična pro gymnastiku - 
Žabka, Kylešovice ČR GK Špičková Opava 
Tenisový areál, šatny a soc. zařízení 
- Opava, Nerudova  soukr. vlastník 

Tenisový klub Opava, 
soukr. 

Tenisový areál, šatny a soc. zařízení 
- Areál zdraví, Kylešovice soukr. vlastník TK Minerva Opava, soukr. 
Herna stolního tenisu - Opava, B. 
Němcové TJ Slezan Opava KST Slezan Opava 
Loděnice - Opava, Heritesova TJ Slezan Opava TJ Slezan Opava 
Tyršův stadion - Opava, B. Němcové TJ Sokol Opava TJ Sokol Opava 
Sokolovna, Vávrovice TJ Sokol Vávrovice TJ Sokol Vávrovice 
Jezdecké kolbiště - Milostovice soukr. vlastník JK Milostovice 
Jezdecké kolbiště - Kylešovice soukr. vlastník JK St. Mlýn Kylešovice 
Sportovně střelcký klub Opava - 
Střelnice na sv. Anně  

Sportovně střelecký klub 
Opava 

Sportovně střelecký klub 
Opava  

 


