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Baník uzavřel dohodu s městem Ostrava! 
 
Tisková zpráva, 30. června 2015 
 
FC Baník Ostrava se v úterý dohodl s městem Ostrava na podmínkách pronájmu obou stadiónů a zároveň 
vyhlásil ceny permanentek a vstupenek na sezónu 2015/16. 
 
Baník zůstane na Bazalech!!! 
 
Hlavní zprávou dne je, že se Baník s městem Ostrava dohodl na podmínkách pronájmu obou hlavních 
stadiónů, tedy Městského stadionu ve Vítkovicích, kde absolvuje své ligové zápasy a předzápasové tréninky 
a stadionu Bazaly, které tímto zůstávají jako hlavní tréninkové centrum Baníku! To je pro všechny fanoušky 
fotbalu výborná zpráva a Baník tak může symbolicky poslední den právě uplynulé sezóny vyhlásit podmínky 
předprodeje permanentek a vstupenek na sezónu novou. 
 
Komfortní zázemí na Městském stadionu 
 
Na nové moderní prostředí Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích se od startu sezóny 2015/2016 
mohou těšit všichni příznivci Baníku. Náš tým bude hrát na jednom z nejlepších sportovních stadionů v zemi, 
který nabídne atraktivní a komfortní divácké zázemí pro fanoušky všech věkových skupin. Právě pro ně 
přinášíme základní přehled informací, které se týkají především prodeje permanentek, cen vstupenek, ale i 
dalších otázek spojených s ticketingem FC Baník Ostrava. 
 
Klubová karta v novém kabátě 
 
Baník stejně jako v minulé sezóně zachovává model věrnostní klubové karty, kterou mohou fanoušci používat 
jako permanentku, nebo k nákupu jednorázových vstupenek. Principy zjednodušené registrace, fungování 
(výhody, odměny, rychlý a snadný vstup na stadion) a nový design budou představeny při zahájení 
předprodeje 15. července 2015. Všem současným držitelům budeme kartu na novou sezónu rozesílat 
osobním dopisem. Následně si ji mohou aktivovat jako permanentku nebo jejím prostřednictvím kupovat 
vstupenky na jednotlivá utkání. 
 
Držitelé permanentek a věrnostních karet s bonusem!!! 
 
Pro zájemce, kteří si budou kupovat svoji první „permici“ je cena stanovena na 1 500 Kč. Baník v cenové 
politice dále přichází se zlevněnou cenou 750 Kč u celosezónních vstupenek pro děti od 7 do 15 let a 1 000 
Kč pro osoby starší 60 let a ZTP. Majitelé permanentek pro sezónu 2014/2015 dostávají od klubu bonus za 
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věrnost ve výši 300 Kč. Držitelé Karty FCB pak dostanou bonus 150 Kč. Bonusy se nevztahují na zlevněné 
permanentky. 
 
Jednorázové vstupné přináší řadu novinek 
 
Nastavujeme zcela nové ceny nejen u permanentek, ale i jednorázových vstupenek. Hlavním důvodem je 
totožný komfort a divácké zázemí ve všech sektorech nového stadionu. Jednorázová vstupenka na zápas 
Synot ligy bude stát 180 Kč, pro členy věrnostního programu to bude 140 Kč. Stejně jako u permanentek 
dostanou ZTP, starší 60 let a děti ve věku 7 až 15 let výraznou slevu. 
 
Povinný adresný ticketing končí 
 
Na minulém ligovém shromáždění se prvoligové kluby rozhodly, s výjimkou vysoce rizikových utkání, upustit 
od myšlenky adresného ticketingu. Pro Baník to znamená, že může opět volně prodávat jednorázové 
vstupenky, bez toho aniž by musel vybírat osobní údaje návštěvníka. 
 
Novinka pro sběratele 
 
Pro sběratele jsme připravili překvapení v podobě speciální série vstupenek s názvem BANÍK LEGEND. Série 
obsahuje celkem jedenáct variant vstupenek s historickými fotkami klubových legend. Při počtu 15 domácích 
zápasů tak mají sběratelé možnost získat celkem 165 unikátních lístků. 
 
STARTUJEME 15. ČERVENCE, TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 
 

Přehled cen permanentek a vstupenek na domácí zápasy FC Baník Ostrava v sezóně 2015/2016 
 

TYP PERMANENTKY  CENA 

Permanentka pro nové zájemce  1500,- 

Děti od 7 do 15 let  750,- 

ZTP a osoby starší 60 let  1000,- 

držitel permanentky z loňského roku obdrží bonus 300,- Kč (cena 1200,- Kč) 

držitel Karty FCB z loňského roku obdrží bonus 150,- Kč (cena 1350,- Kč) 
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TYP VSTUPENKY s věrnostní kartou bez věrnostní karty 

Běžná vstupenka 140,- 180,- 

Děti do 6 let (bez nároku na místo) zdarma zdarma 

Děti od 7 do 15 let 70,- 90,- 

ZTP a osoby starší 60 let 100,- 130,- 

Vozíčkáři s doprovodem zdarma zdarma 

 
 


