
Tabulka č. 1 - ceník pro sportovní areál Lokomotiva v ulici U Stadionu – Dyleňská

čas využití dny cena (za hodinu) cena 1/2 haly ( za hodinu)

8-16 hodin po-pá 600,00 Kč                                       400,00 Kč                                                    

16-22 hodin po-pá 800,00 Kč                                       500,00 Kč                                                    

8-18 hodin so-ne 800,00 Kč                                       500,00 Kč                                                    

18-22 hodin so-ne 600,00 Kč                                       400,00 Kč                                                    2

500,00 Kč                                       300,00 Kč                                                    

1 000,00 Kč                                    -

100,00 Kč                                       -

dohodou -

100,00 Kč                                       -

čas využití dny cena (za hodinu) cena 1/2 haly ( za hodinu)

8-14 hodin po-pá 200,00 Kč                                       200,00 Kč                                                    

14-22 hodin po-pá 500,00 Kč                                       300,00 Kč                                                    

čas využití dny účel cena (za hodinu) cena 1/2 hřiště ( za hodinu)

8-22 hod po-ne trénink 1 200,00 Kč                                    750,00 Kč                                                    

8-22 hod po-ne trénink ≥ 50 hod./rok 960,00 Kč                                       600,00 Kč                                                    

8-22 hod po-ne trénink ≥ 100 hod./rok 800,00 Kč                                       500,00 Kč                                                    

8-22 hod po-ne mistrovské utkání mládež (dle domluvy) 1 500,00 Kč                                    -

8-22 hod po-ne mistrovské utkání muži (2, 5 h) 3 000,00 Kč                                    -

-

-

-

čas využití dny účel cena (za hodinu) cena 1/2 hřiště ( za hodinu)

8-22 hod po-ne - 100,00 Kč                                       -

V ceně pronájmu na trénink je 1 šatna + společné sprchy

V ceně pronájmu na mistrovské utkání jsou 2 šatny a sprchy, šatna pro rozhodčí, ošetřovna, zázemí pro diváky.

Ceny podnájmu nebytových prostor se stanovují dle aktuálních Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 534/17/2020 ze dne 03.12.2020 a je platný od 01.01.2021

Sportovní hala pro školy

Nebytové prostory - Sportovní areál Lokomotiva

osvětlení 100,00 Kč                                                                                                                                                                                                

Malá UMT

Sportovní hala

sp. subjekty se sídlem v Chebu

celá hala (vč. zázemí)

Dlouhodobý pronájem

Samostatná šatna

Malá tělocvična

V ceně pronájmu je 1 šatna se sprchami + možnost šatny pro rozhodčí a využití ošetřovny. Každá další šatna dle ceníku.

osvětlení utkání 675,00 Kč                                                                                                                       

UMT

šatna (trénink i utkání)

osvětlení trénink

100,00 Kč                                                                                                                       

200,00 Kč                                                                                                                       



Tabulka č. 2 - ceník pro plavecký bazén

90 minut každá další započatá hodina

ZDARMA ZDARMA

40,00 Kč                                30,00 Kč                                              

70,00 Kč                                40,00 Kč                                              

40,00 Kč                                30,00 Kč                                              

40,00 Kč                                30,00 Kč                                              

40,00 Kč                                30,00 Kč                                              

1 hodina 1 dráha

420,00 Kč                              -

790,00 Kč                              -

1 050,00 Kč                           175,00 Kč                                            

1 400,00 Kč                           240,00 Kč                                            

420,00 Kč                                                                                               15 vstupů- mládež

30 vstupů- mládež

15 vstupů- dospělí

15 vstupů - ZTP

15 vstupů - studenti

800,00 Kč                                                                                               

840,00 Kč                                                                                               

1 600,00 Kč                                                                                            

420,00 Kč                                                                                               

800,00 Kč                                                                                               30 vstupů - studenti

30 vstupů- dospělí

15 vstupů - senioři, SP

Senioři od 65 let nebo držitelé Senior pasu

Při vstupu je nutné vždy s permanentní vstupenkou předložit kartu (ZTP, SP, studentský průkaz/potvrzení)

cena

Plavecký bazén - veřejnost

Studenti 

Děti do 3 let (vč.)

Děti do 15 let (vč.)

Dospělí

Dospělí - držitelé ZTP

Plavecký bazén - veřejnost permanentní vstupenky

Ceník byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 534/17/2020 ze dne 03.12.2020 a je platný od 01.01.2021

420,00 Kč                                                                                               

800,00 Kč                                                                                               

420,00 Kč                                                                                               

800,00 Kč                                                                                               

Dospělí

30 vstupů - senioři, SP

Nebytové prostory - Plavecký bazén

Ceny podnájmu nebytových prostor se stanovují dle aktuálních Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a 

výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu.

Školy - plavecký výcvik (45 min)

Mládež - kurzy, střední školy, plavecké oddíly 

Při vstupu je nutné vždy s permanentní vstupenkou předložit kartu (ZTP, SP, studentský průkaz/potvrzení). 

Permanentka je platná vždy na následujících 365 dnů od zakoupení.

Zdravotně a tělesně postižení

30 vstupů - ZTP

Plavecký bazén - pronájem bazénu



Tabulka č. 3 - ceník pro zimní stadion

Velká plocha (hod.) Malá plocha (hod)

Velká plocha ( cena za 1 h) Malá plocha (cena za 1 h)

500,00 Kč                                      250,00 Kč                                                   

500,00 Kč                                      250,00 Kč                                                   

1 700,00 Kč                                   700,00 Kč                                                   

2 000,00 Kč                                   1 000,00 Kč                                                

Velká plocha ( cena za 1 h) Malá plocha (cena za 1 h)

250,00 Kč                                      125,00 Kč                                                   

1 000,00 Kč                                   500,00 Kč                                                   

Velká plocha ( cena za 1 h) Malá plocha (cena za 1 h)

2 000,00 Kč                                   1 000,00 Kč                                                

Cena za jednotku -

600,00 Kč                                      -

2 800,00 Kč                                   

1 600,00 Kč                                   -Kabiny bez sociálního zařízení - dospělí

účel

Ostatní

účel

Kulturní a společenské akce - mimo sezonu

Kabiny se sociálním zařízením - mládež

Kabiny se sociálním zařízením - dospělí

60,00 Kč                                                                                                                

Cena/hod.

účel
Mládež (hokej, krasobruslení) - sportovní subjekt se sídlem v 

Chebu

Dospělí

Dospělí do (po-pá do 13 hodin)

Dospělí ostatní

Pronájem ledových ploch - bez ledu

Bruslení veřejnosti

účel

Bruslení veřejnosti /dospělí/

Bruslení veřejnosti /děti do 15 let/

Bruslení veřejnosti /doprovod/

40,00 Kč                                                                                                                

30,00 Kč                                                                                                                

10,00 Kč                                                                                                                

Nebytové prostory - Zimní stadion

Ceny podnájmu nebytových prostor se stanovují dle aktuálních Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových 

prostor ve vlastnictví města Chebu.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 534/17/2020 ze dne 03.12.2020 a je platný od 01.01.2021

700,00 Kč                                                                                                              

Permanentka 20 vstupů - děti 500,00 Kč                                                                                                              

Permanentka 20 vstupů - dospělí

Pronájem ledových ploch

účel
Mládež (hokej, krasobruslení) - sportovní subjekt se sídlem v 

Chebu

Školy, mateřské školky

Půjčovna bruslí

velikostí

Juniorské 40,00 Kč                                                                                                                

Seniorské



Tabulka č. 4 - ceník pro sportovně rekreační areál na levém břehu Ohře

cena/hodina cena/2 hodiny
100,00 Kč                         150,00 Kč               

100,00 Kč                         150,00 Kč               

100,00 Kč                         150,00 Kč               

100,00 Kč                         150,00 Kč               

100,00 Kč                         150,00 Kč               

100,00 Kč                         150,00 Kč               

míč - streetball, basketball

Půjčovna sportovních potřeb

Předmět
míč - streetball, basketball

míč - volejbal

míč - nohejbal

cena/hodina
20,00 Kč                                                               

20,00 Kč                                                               

20,00 Kč                                                               

20,00 Kč                                                               

20,00 Kč                                                               

30,00 Kč                                                               

míč - kopaná

hokejka + míček - florbal

2 x pálka + míček 30,00 Kč                                                               

30,00 Kč                                                               

ruské kuželky

lítací talíř

2 x raketa + sada míčků - badminton

2 x raketa + sada míčků - líný tenis

sada pro hru petangue 

30,00 Kč                                                               

30,00 Kč                                                               

100,00 Kč                                                             

100,00 Kč                                                             

síť + sloupky k uchycení - volejbal

síť + sloupky k uchycení - nohejbal

2 ks branek - fotbal

Půjčovna sportovního vybavení

Předmět
hřiště - streetball, basketball

Nebytové prostory - LBO

Ceny podnájmu nebytových prostor se stanovují dle aktuálních Zásad pronájmu, prodloužení 

nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 534/17/2020 ze dne 03.12.2020 a je platný 

od 01.01.2021

2 ks branek - florbal

hřiště + síť - líný tenis

V případě půjčování sportovních potřeb a sportovního vybavení neuvedených v ceníku je 

určením ceny pověřen ředitel příspěvkové organizace.


