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Věc: Sdělení a žádost uživatelům Zimního stadionu v Jablonci nad Nisou. 
 
 
 

Sdělení provozovatele Zimního stadionu v Jablonci nad Nisou (ZS) společnosti SPORT Jablonec nad 
Nisou, s.r.o. (SPORT) uživatelům ZS týkající se začátku zahájení topné sezóny na ZS.  

Vzhledem k vysokým cenám energií, a to především tepelné energie, jejíž cena se zvýšila z 599,- Kč za GJ 
(2021) na 2.000,- Kč za GJ (09.2022), bude vytápění prostor ZS zahájeno v co možná nejpozdějším termínu 
(pravděpodobně se zahájením topné sezony v panelových domech). Žádáme tímto uživatele případně rodiče 
uživatelů, aby nenechávali mokré sportovní vybavení v šatnách. Mokré sportovní vybavení je třeba mezi 
jednotlivými tréninky vysušit. I po zahájení topné sezony budeme udržovat teplotu v šatnách na nejnižší 
přípustné úrovni z čehož vyplývá, že ani po začátku topné sezony sportovní výstroj v šatnách nevyschne. 
Společnost SPORT je, vzhledem k ekonomické situaci, nucena k maximálním úsporám na jednotlivých 
sportovních areálech (opatření se netýká jen ZS), z tohoto důvodu se na vás, uživatele ZS, obracíme s výše 
uvedenou žádostí. 
 
 Ponechání mokré výstroje v šatnách ZS je na vlastní riziko uživatele. V tomto smyslu je od 12.9.2022 
upraven i provozní řád ZS (úplné znění provozního řádu je umístěno na webových stránkách společnosti SPORT 
Jablonec nad Nisou, s.r.o. – www.sportjablonec.cz).  
 
 Pozn.:  

1. Na školení ledařů a strojníků ZS, které pořádá Sdružení zimních stadionů, z.s. nás lektoři tohoto školení 
seznámili s organizací na zimních stadionech v západní Evropě  i v zámoří (Kanada, USA). Ve všech těchto 
zemích je naprosto běžné, že si hokejovou výstroj vozí jednotliví uživatelé po tréninku, zápasu, apod 
domů.  Ponechání dresů v šatnách, které je/bylo běžné v našich podmínkách, je z tohoto pohledu 
nadstandardní. Po uklidnění pro všechny náročné ekonomické situace se budeme moci pravděpodobně 
k tomuto nadstandardu vrátit.  

2. Vytápění šatny „A“ mužstva. V případě šatny „A“ mužstva je nutné dohodnout s majitelem objektu 
(SMJN) zateplení vnější stěny. Vnější stěna je vystavěna z Ytongu o tloušťce 15cm. Za současných 
podmínek nelze tyto šatny smysluplně ekonomicky vytápět. 

 
 
 
Děkujeme za pochopení této náročné situace a Vaši spolupráci. 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne: 12.9.2022 
 
 
............................................................ 
     SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
          Ing. Jan Ullmann, jednatel 


