
Vážený pane premiére, vaše magnificence pane rektore, vážený pane ministře, pane náměstku 
ministra, vážený pane primátore, vážený pane hejtmane, spectabiles, honorabiles, vážení hosté, dámy 
a pánové.  
 
Pan rektor Jan Lata měl ve svém volebním programu před osmi lety větu, že nebude stát v cestě 
dobrým věcem. A já jsem přesvědčen o tom, že dostál svým slovům, a co více, nepochybně byl jedním 
z klíčových aktérů, kteří podporovali vznik City Campusu. Náš kraj je v ČR jediný, kterému v roce 2021 
ubyl počet obyvatel. Naděje věku dožití v Moravskoslezském kraji, zejména mužů, je stále jedna 
z nejnižších v naší republice. Projekty jako je City Campus pomáhají nejen univerzitě, ale také celému 
regionu. Stojíme na krásném místě v blízkosti soutoku řeky Ostravice a Lučiny, které přitékají každá 
z jiné části Beskyd. Naši předci zde vytvořili téměř 30 metrů vysokou haldu, na kterou dovážela odpad 
lanovka nad hlavami občanů města Ostravy. Vážíme si toho a jsme rádi, že revitalizace tohoto místa 
byla podpořena Českou republikou projektem RESTART. 
 
Dnes společně otevíráme krásný City Campus Ostravské univerzity, který by bez odvahy vedení 
univerzity, neskutečného úsilí mnoha kolegyň a kolegů, podpory města, kraje, ministerstva a EU nikdy 
nevznikl. Nyní máme možnost v těchto skvělých prostorách realizovat výuku nových studijních 
programů zaměřených na sport, učitelství, zdraví a technologie. Je zde výzkumné zázemí, které 
umožňuje například výzkum zdravého životního stylu a stárnutí populace. V zahraničí existují žebříčky 
univerzit s nejlepším zázemím pro sport a rekreaci, věřím, že se na vrchol těchto žebříčků co nejdříve 
dostaneme. Naši uchazeči již nyní velmi pozitivně reagují na City Campus. Zaznamenal jsem například 
komentář uchazečky: „Proč takto nevypadají naše střední školy – Já už chci být na vysoké,“ nebo 
absolventky: „Proč nemůžu studovat ještě jednou.“ Sportovní kluby z regionu nepochybně ocení 
nádhernou halu míčových sportů, gymnastický a aerobní sál doplněný o levitující běžecký ovál, který 
je dominantou této budovy. Inspirovali jsme se na amerických univerzitách a jsme rádi, že se nám tento 
prvek podařilo zakomponovat.  
 
Dovolte mi prosím, abych Vás stručně seznámil s příběhem vzniku Univerzitního zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví. Pan rektor Lata a pan primátor Macura jsou oba velcí fanoušci kultury. Díky 
tomu si velice dobře rozuměli při realizaci myšlenky vybudovat novou krásnou budovu Fakulty umění 
na Černé louce. Pan primátor navíc vytvářel strategický záměr města, na který přizýval takzvané 
steakholdry z regionu. Ostravská univerzita začínala v té době být pod vedením rektora Laty v regionu 
velmi viditelná, a tak jsme dostali také pozvánku k účasti. Mnohokrát jsem měl tu čest se těchto jednání 
účastnit. Oceňoval jsem například, že vedení města shromáždilo data o přáních občanů týkajících se 
oživení různých částí města. Jedním z často zmiňovaných míst byla právě Černá louka. 
 
Jednou z nosných myšlenek vyplývajících ze strategických jednání města bylo podpořit Ostravskou 
univerzitu vznikem nového zázemí. Ostravské univerzitě v té době chyběla vhodná budova pro sport a 
tělesnou výchovu. Ostravská univerzita v této oblasti patří mezi lídry v ČR a její Katedra studií lidského 
pohybu Pedagogické fakulty realizuje projekty excelentního výzkumu. Od skvělé myšlenky k výsledné 
realizaci vedla dlouhá a komplikovaná cesta, která by byla bez schopných kolegyň a kolegů 
nerealizovatelná. Zde musím zmínit kancléřku Moniku Šumberovou, která řešila celou řadu naléhavých 
provozních problému. Petra Svobodu, který vybudoval a vedl vynikající projektový tým OU. Zároveň 
bych rád zmínil děkany a děkanky jako je Honza Hradecký, Alice Gojová a Robert Antonín, kteří měli 
svou rozsáhlou agendu na fakultách, ale byli schopni podporovat projekty s celouniverzitním 
významem, čehož si nesmírně vážím.  
 
V průběhu přípravy realizace stavby se na univerzitě objevovala celá řada negativních informací, jako 
například: 

• město nikdy nedaruje pozemky Ostravské univerzitě 
• na tomto místě nelze stavět 
• stavba zruinuje celou univerzitu a nebude na mzdy 



• není možné stihnout stavební povolení 
• univerzita nedostane projektové peníze 
• za tyto peníze to nelze postavit 

 
Tehdy to téměř připomínalo příběh z knihy Pilíře Země Kena Folletta o stavbě katedrály ve středověku. 
Rád bych také poděkoval všem studentkám a studentům, jakož i akademičkám a akademikům, kteří 
pomáhali tento projekt obhajovat a prosazovat nejen v akademických senátech Ostravské univerzity. 
 
Bez architektů Romana Kuby a jeho syna Michala, inženýra Pavla Hynčicy a celého týmu Atelieru 
Simona, bychom zde dnes nestáli. Rád jsem byl součástí jejich nadšení pro projekt, který byl po celou 
dobu realizace podporován skvělými úředníky města a kraje.  
 
Velmi vděčný jsem Romanovi Minárikovi, který byl hlavním řešitelem za Ostravskou univerzitu a celým 
projektem žije již několik let. Také velice děkuji za podporu a pracovní nasazení celému týmu Katedry 
studií lidského pohybu PdF OU. 
 
Nakonec bych rád zmínil našeho bývalého vedoucího katedry tělesné výchovy doc. Vojtěcha Gajdu, 
který tady s námi již bohužel není a zajisté by byl pyšný, jaký skvělý tým se mu podařilo vytvořit. 
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