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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                      Ústí nad Labem 5. 4. 2019 
 
SPORTOVNÍ HALA A POSILOVNA UJEP JSOU NYNÍ NA PROFI ÚROVNI 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem má zbrusu novou posilovnu  
a sportovní hala má nový povrch! Basketbalisté ze Slunety si ho již vyzkoušeli. 
Přijďte ho otestovat také! 
 
Slavnostní otevření renovované Sportovní haly PF UJEP a posilovny UJEP se koná 
dne 10. 4. 2019 v 15:00 h (České mládeže 8, Ústí nad Labem).  
 
Univerzitní sportovní halu zná v Ústí nad Labem snad každý sportovec, a tedy ví, že 
se jedná o velice kvalitní prostor pro sportování. Ústecká univerzita se postarala o to, 
aby byl nejen kvalitní, ale také vysoce profesionální.  
 
„Sportovní hala doznala výrazných změn. Došlo k rekonstrukci plochy, nářaďovny  
a ostění haly. Povrch ‚zmodral‘, hezky se probarvil a je v příjemném kontrastu se 
světlým ostěním. Je pravda, že po bývalé palubovce se některým sportujícím asi bude 
stýskat,“ říká vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu doc. Ladislav Bláha.  
 
Cvičně si již ve sportovní hale zatrénoval basketbalový A tým Slunety Ústí nad Labem 
a jejich hodnocení povrchu byla veskrze kladná.  
 
Zásadní obměnou prošel také bývalý kryt civilní obrany, který byl využíván jako 
posilovna. Radikální úpravou spočívající ve výměně vzduchotechniky a rozdělením 
povrchu na tři části bylo získáno cvičiště pro účely atletiky, tanečních forem, posilování 
vlastní vahou, šerm a zejména pak posilování na strojích.  
 
„Ke kompletnímu dokončení rekonstrukce vede ještě řada úkolů. V přípravě je např. 
nová výsledková tabule,“ doplňuje vedoucí katedry doc. Bláha. 
 
Ryze profesionální, kompletně zrekonstruovaná posilovna, se nachází v suterénu 
sportovní haly. Je zde nyní k dispozici přes 40 strojů, které umožňují cvičení svalových 
partií celého těla. K dispozici jsou i běhátka a rotopedy.  
 
„Prostory pro sportování ve sportovní hale univerzity byly kvalitativně významně 
zhodnoceny. Osobně se domnívám, že nyní patří k nejlepším v našem městě. Proto 
jsem velmi rád, že je můžeme poskytnout našim studentům a pracovníkům,“ uvádí 
rektor UJEP doc. Martin Balej.  
 
Slavnostní otevření renovovaných prostor proběhne v rámci pořádání Sportovního 
dne rektora dne 10. 4. 2019. Bude mu ve sportovní hale předcházet od 14:30 h 
veslařská exhibice, o kterou se postarají hráči profesionálních ústeckých týmů: 
fotbalisté z FK Ústí nad Labem, basketbalisté z BK Sluneta a hokejisté z HC Slovan. 
Soutěžit budou spolu se zástupci univerzity.   
 
Po slavnostním otevření proběhne prohlídka rekonstruované posilovny, kde si budou 
moci zájemci okamžitě zasportovat a spálit přebytečné kalorie či vyladit energii. 
Zároveň po oficiálním zahájení odstartuje ve sportovní hale oblíbená a na UJEP již 
tradiční soutěž Přehlídka pohybových skladeb, kterou lze taktéž vřele doporučit.      
 
Stavební práce pro UJEP realizovala firma Studio Jelínek s. r. o. 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Tréning basketbalového A týmu Slunety Ústí 
nad Labem ve Sportovní hale PF UJEP, autor: Josef Růžička; Posilovna UJEP, archiv 
UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=1d3cedfd-2858-83a0-7d72-
d085e55ddee0 
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