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Vážení přátelé, 

nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. 

K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním 
a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo např. basketbalová 
hala. Všechna tato sportoviště se nachází v docházkové vzdálenosti do 
1 km, a proto pevně věříme, že dokážeme uspokojit požadavky nejen 
hokejistů, ale i ostatních sportovců. 

SouStředění je určeno pro tuzemSkou i zahraniční klientelu, 
od nejmenších až po doSpělé.

Děčín



SPORT
ZIMNÍ STADION

Zimní stadion Děčín má kapacitu 4930 sedících diváků a v jeho areálu 
se nachází kromě šaten také posilovna, cykloprodejna, hokejový obchod 
„Hockeyland“, restaurace nebo bufet. V roce 2011 prošla část areálu 
rekonstrukcí, do které spadá i zázemí pro hokejisty např. šatny nebo 
sprchy.

V roce 2014 zde odehrála česká seniorská hokejová reprezentace dvě 
přípravné utání na mistrovství světa proti Dánsku.

zimní Stadion Se nachází v centru měSta v docházkové 
vzdálenoSti od oStatních Sportovišť a ubytování. 
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ZIMNÍ STADION



SPORT
UBYTOVÁNÍ

V prostorách Aquaparku Děčín je vybudována sportovní ubytovna, která 
nabízí ubytování pro sportovní oddíly a občanská sdružení. Ubytovna 
je vhodná k pořádání soustředění, sportovních turnajů, soutěží apod. 
Zajišťuje odpočinek a nabízí sportovcům zázemí k pořádání kurzů nebo 
tréninkových soustředění.

K dispozici je 10 čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením 
a  společenská místnost. K ubytování nabízíme snídaně, polopenzi nebo 
plnou penzi. Stravování je zajištěno ve Sport Areálu Děčín (cca 250 m) od 
ubytování. V ceně ubytování je zahrnuto vstupné do venkovního areálu 
Aquaparku Děčín ve vyhrazené provozní době.

ubytovna je vzdálena od zimního Stadionu cca 150 m. 



SPORT
AqUApArk DĚČÍN

Aquapark Děčín je jedním z nejmodernějších rekreačně sportovních 
komplexů v České republice. V letní části areálu najdete plavecké bazény 
o délkách 50, 33 a 25 m, rekreační bazén, potápěčskou jámu, brouzdaliště, 
hřiště na beach-volejbal, streetball a petanque, občerstvení a rozsáhlé 
travnaté plochy. Krytá část nabízí bazén 25m, dětský výukový bazén, 
tobogány, vodní hřib, divokou řeku, dnový rošt, chrliče, dětskou říčku, 
masážní trysky, 2 whirlpooly, dětské brouzdaliště a restauraci. V prvním 
patře najdete fitness, solária, sauny, klubovou privátní saunu (R-klub) až 
pro  10 návštěvníků  a masáže.  Díky termální vodě je možno využívat 
venkovní bazény i při chladnějším počasí.

aquapark děčín  je vzdálen od zimního Stadionu cca 150 m. 
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SpOrT ArEÁL DĚČÍN

Sportovní Areál Děčín má na místě jedno velké travnaté fotbalové hřiště 
s tribunou, travnaté tréninkové hřiště, které se může rozdělit na 4 menší 
hřiště a 2 tenisové kurty, restauraci a bar. tenisový kurt lze využít na 
jakýkoliv vhodný sport (nohejbal, čtyř hru, badminton, volejbal apod.). 
Kapacita diváků je cca 500. V restauraci Sportovního Areálu je zajišťována 
případná strava pro ubytované ve sportovní ubytovně v Aquaparku Děčín.  
Restaurace je vzdálena od ubytovny cca 250 m a pro ubytované nabízí 
snídaně nebo plné penze.

Sport areál  děčín  je vzdálen od zimního Stadionu cca 100 m. 
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ČEZ SpOrTcENTrUM

ČeZ Sportcentrum je basketbalová hala prvoligového týmu BK Děčín. 
Kapacita haly je 1200 diváků. V zázemí haly je restaurace a FIt centrum 
(sauna, posilovna a aerobikový sál).

čez Sportcentrum je vzdáleno od zimního Stadionu cca 900 m. 

TĚLOcVIČNA Zš BřEZOVÁ

tělocvična je vzdálena od zimního Stadionu cca 400 m. 
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MApA SpOrTOVIšť



SPORT
DOprAVA

V případě zájmu jsme schopni zabezpečit autobusovou dopravu od smluvního 
partnera cestovní kanceláře CK DeZKA. Zabezpečíme dopravu z  letiště, na 
přátelská utkání, ale také k výletům do okolí jako je například České Švýcarsko. 
České Švýcarsko je od  května 2009 nositelem významného ocenění, kterým 
je titul evropská destinace nejvyšší kvality za Českou republiku a řadí se tak 
mezi dvacet jedna nejvýznamnějších evropských turistických regionů. 
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cENÍk

Zimní staDion včetně posilovny:

1 hodina 1800 Kč

Ceník ubytování na osobu:

1 den bez stravy 300 Kč

1 den se snídaní 350 Kč

1 den s plnou penzí 500 Kč

Fotbalové hřiště (Sport Areál Děčín)

90 minut 1000 Kč

tenisový kurt (Sport Areál Děčín)

1 hodina 150 Kč

basketbalová hala (ČeZ Sportcentrum)

1 hodina 900 Kč

těloCvična (ZŠ Březová) 

1 hodina 350 Kč

pronájem autobusu (CK Dezka)

1 km 28 Kč bez DpH

1 hodina čekání 140 Kč bez DpH
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kONTAkTY Hc DĚČÍN

Zimní staDion

Oblouková 638/21; 405 02 Děčín I

tel./Fax: (+420) 412 512 790

www.hcdecin.cz

bc. jan havlíček

Mobil: (+420) 777 111 041

e-mail: havlicek@hcdecin.cz

martin pošusta

Mobil: (+420) 774 450 188

e-mail: posusta@hcdecin.cz


