
Ceník využití sportovišť sportovní haly  

Areálu sportu a kultury s.r.o.  
 

 Cena (Kč/hod.) 

plná cena / permanentka 

 

Squash 

10:00 – 17:00 (pondělí – pátek) 180,-  162,-  

17:00 – 22:00 (pondělí – pátek) 240,   216,-  

10:00 – 22:00 (sobota, neděle + svátek) 240,-  216,- 

zapůjčení míčku 20,-    - 

zapůjčení rakety 30,-    - 

zlomení rakety 500,-    - 

 

Bowling 

10:00 – 17:00 (pondělí – pátek) 200,-  180,-  

17:00 – 22:00 (pondělí – pátek) 280,   252,-  

10:00 – 22:00 (sobota, neděle + svátek) 280,-  252,- 

zapůjčení jednoho páru bot 20,-  

 

Kuželky 

10:00 – 17:00 (pondělí – pátek) 180,-  162,-  

17:00 – 22:00 (pondělí – pátek) 210,   189,-  

10:00 – 22:00 (sobota, neděle + svátek) 210,-  189,- 

 

Billiard 100,-   90,-  

 

 

Permanentka – informace!  

• lze využít pouze při dobití min. částky 1.000,- Kč.  

• poskytuje 10% slevu na využití vnitřních sportovišť areálu sportu 

• je nepřenosná (může ji využít pouze její majitel s rodinou)  

• vratná záloha je 150,- Kč (čip na klíče nebo karta) 

• děti do 3 let mají vstup zdarma   

 

 

 

 

 



Ceník využití sportovišť sportovní haly  

Areálu sportu a kultury s.r.o. 
 

 Cena (Kč/hod.) 

plná cena / permanentka 

 

Tělocvična 

1/3 tělocvičny  350,-  315,-  

2/3 tělocvičny 650,   585,-  

celá tělocvična 900,-  810,- 

plné osvětlení celé tělocvičny 150,-    - 

zapůjčení mantinelů na florbal 250,-    - 

zapůjčení míče, raket nebo pálek (sada) 40,-    - 

 

Bazén  

1 osoba od 15 let 70,-    63,- 

1 dítě od 3 do 15 let 50,-    45,- 

celý bazén 900,-  810,-  

 

Posilovna  

1 osoba od 15 let 60,-    54,- 

1 osoba od 15 let (na 2 hodiny) 90,-    81,- 

celá posilovna 500,   450,-  

 

Horolezecká stěna  

1 osoba od 15 let   70,-    63,- 

1 dítě od 3 do 15 let 50,-    45,- 

celá horolezecká stěna 600,   540,-  

• vždy minimálně 2 osoby 

• bez instruktora pouze osoby starší 18 let na vlastní nebezpečí, 

• vybavení pouze vlastní (viz provozní řád!) 

 

Permanentka – informace!  

• lze využít pouze při dobití min. částky 1.000,- Kč.  

• poskytuje 10% slevu na využití vnitřních sportovišť areálu sportu 

• je nepřenosná (může ji využít pouze její majitel s rodinou)  

• vratná záloha je 150,- Kč (čip na klíče nebo karta)  

• děti do 3 let mají vstup zdarma    

 


