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Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) 
byla postavena v letech 1972 - 1974. V následujícím období se zde 
uskutečnila řada významných sportovních a kulturních akcí. V devadesátých 
letech minulého století zde VK Setuza získal několik titulů mistra České 
republiky ve volejbale. Od roku 2000 v této hale působí Basketbalový klub 
Ústí nad Labem, od roku 2005 SK Volejbal Ústí nad Labem a od roku 2011 
florbal klub USK Slávie. 
 
 
V říjnu 2008 se staly vlastníky a provozovateli sportovní haly společnosti 
SLUNETA a IMPERIAL STANDARD. Od té doby zde zrealizovaly řadu investic 
dokazujících usilovnou snahu revitalizovat toto zařízení tak, aby bylo ozdobou 
města Ústí nad Labem a splňovalo požadavky na pořádání sportovních, 
kulturních a společenských akcí v 21. století. 
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Za dobu 40-leté existence haly nebylo do haly investováno, byly realizovány 
pouze práce určené k „záplatování“ havarijních stavů. Naše úsilí tedy směřuje 
k zabezpečení bezpečného provozu budovy a zároveň zkvalitnění a zútulnění 
prostor pro sportovce a diváky. 
 
Realizované akce: 
 
SLUNETA FITNESS 
V září 2011 jsme uvedli do provozu moderní fitko. Toto zařízení je vybaveno 
špičkovými stroji firmy GRUNSPORT a dále obsahuje velký počet strojů v 
"kardiozóně" – více na stránkách www.slunetafitness.cz 
 
TRAFOSTANICE 
1.1.2012 jsme zprovoznili zrekonstruovanou trafostanici, s elektrorozvody 
nás ještě čeká spousta práce, ale nové "srdce" haly již tepe. 
 
ŠATNY 
Již nyní jsou v provozu opravené 4 malé šatny a 2 velké šatny pro extraligové 
sportovce. Zbývá opravit jednu jedinou. Celkově tedy jsou v 1.NP k dispozici 4 
malé šatny a 2 velké. 
 

http://www.slunetafitness.cz/�
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TEPELNÁ ČERPADLA 
V administrativní a šatnové části 1. NP postupně přecházíme na ohřev TUV a 
vytápění s využitím tepelných čerpadel. 
 
REGENERAČNÍ PROSTORY 
Jejich oprava navázala na dokončení oprav v šatnách. V prostorách sportovci 
naleznou saunu, vířivku pro 5 osob, nádoby na ošetření sportovců v ledové 
tříšti a samozřejmě  příjemné posezení. 
 
CHODBY V 1.NP 
Jejich kompletní oprava zahrnuje nové podhledy, osvětlení ovládané čidly, 
podlahy, stěny vyvedené ve sportovním duchu. Nyní nás čekají dodělávky v 
podobě informačního systému. 
 
VIP PROSTOR 
Má charakter příjemného obýváčku, zároveň slouží jako místnost pro 
schůzkové a školící příležitosti. 
 
ZATEPLENÍ BUDOVY V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI 
Realizováno v polovině roku 2012. 
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Extraliga basketbalu, volejbalu, 1. liga florbalu, domácí utkání a turnaje 
mládeže, domácí i mezinárodní turnaje v karate, tradiční Mezinárodní taneční 
festival, regionální a celostátní taneční soutěže pro mládež, futsalové turnaje, 
boxerské exhibice, akce pro veřejnost – koncerty, muzikály, projekty EU a 
naše nové moderní fitness centrum přilákají v sezóně okolo 100 000 
návštěvníků. 
 
V naší hale se během školního roku odehrává tělesná výchova Střední školy 
stavební, sportuje zde i několik mateřských školek. 
 
V letním období se zde konají sportovní kempy a soustředění mládeže i 
dospělých (včetně zahraničních celků – Drážďany, Chemnitz, Jena, 
Norimberk). 
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Stáří budovy, nedokonalé izolace, zastaralé technologie přináší vysoké 
provozní náklady. Chceme-li udržet naši halu v pozici služebníka našich 
sportů, můžeme připustit pořádání jen omezeného počtu společenských akcí 
(které jsou finančně výnosné), neboť především extraligové sporty nemají v 
širokém okolí jiné náhradní adekvátní zázemí. 
 
Výše nájmu musí odpovídat možnostem zdejších klubů, a tak se provozní 
náklady pohybují v červených číslech. S tím je ale majitel a provozovatel 
SPORTCENTRA SLUNETA srozuměn a dotování provozu haly považuje za 
podporu zařízení, které nemá v našem krajském městě obdoby a bez kterého 
by se ústečtí sportovci neobešli. 
 
Opravy, nové stavební investice, stejně tak i investice do nových technologií 
jsou kapitolami sami o sobě. 
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Nabízíme široké možnosti prezentace na reklamních plochách: 
 
• Banner v hlavním sále SPORTCENTRA SLUNETA na místě viditelném ze 
 všech sedadel 
• Banner v diváckém vestibulu 
• Banner ve vstupní části SLUNETA FITNESS 
• Banner na plotě směrem do Jateční ulice 
• Webové stránky SPORTCENTRA SLUNETA v sekci PARTNEŘI – umístění 
 loga, textu a odkazu na webové stránky 
• Webové stránky basketbalového klubu v sekci PARTNEŘI – umístění 
 loga, textu a odkazu na webové stránky 
 
Reklamní bannery a podklady na webové stránky dodá partner. 
 
V případě, že partnerská firma disponuje sortimentem, který může využít 
SPORTCENTRUM SLUNETA pro svůj provoz, jsme připraveni nabídnout 
„barterovou spolupráci“. 
 



SPORTCENTRUM SLUNETA – vchod SPORTCENTRUM SLUNETA – sportovní hala Venkovní hřiště 

SLUNETA FITNESS SPORTCENTRUM SLUNETA –  interiér SPORTCENTRUM SLUNETA –  šatna 

SPORTCENTRUM SLUNETA –  
regenerační zóna 

SPORTCENTRUM SLUNETA –  
regenerační zóna 

SPORTCENTRUM SLUNETA –  VIP klub 



Jan Šedivý 
SPORTCENTRUM SLUNETA 
Jateční 1026/18 
400 01 Ústí nad Labem 
 
e-mail: jan.sedivy@sluneta.cz  
tel.: +420 725 120 120 
www.sportcentrumsluneta.cz 
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