
   Sportovní plocha - sezóna s ledovou plochou
blok 105 min

   bruslení veřejnosti

          dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 50 Kč

          dospělý 60 Kč

          úschovna věcí zdarma

          nebruslící doprovod 30 Kč

    Ostatní akce

   půjčovné bruslí  

          akce (v rámci veřejného bruslení a pronájmu haly) 70 Kč

          den (mimo konání veřejného bruslení ve VÚH) - den (mimo konání veřejného bruslení ve VÚH) 120 Kč

          školní výpravy 30 Kč

   vratná záloha za půjčení bruslí

          v rámci veřejného bruslení a pronájmu haly 200 Kč

          mimo konání veřejného bruslení ve VÚH 500 Kč

   ztráta zapůjčených bruslí 1 000 Kč

   broušení bruslí 100 Kč

   broušení nových bruslí (ještě nenabroušených) 200 Kč

hod

6:00-12:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 500 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 1 800 Kč

   veřejnost 3 200 Kč

   parahokej 2 500 Kč

hod

12:00-24:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 800 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 2 200 Kč

   veřejnost 3 200 Kč

   parahokej 2 500 Kč

hod

24:00-6:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 1 900 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 1 900 Kč

   veřejnost 1 900 Kč

   parahokej 1 900 Kč

   * cena pronájmů obsahuje užívání jedné šatny 

   Pronájem ledové plochy*

   Pronájem ledové plochy*

Ceník služeb a pronájmů od 1.1.2023

   Pronájem ledové plochy*

    školní výpravy (MŠ, ZŠ, SŠ, Dětský domov, Armáda spásy) blok min. 60 minut (mimo

Víceúčelová hala - VÚH (zimní stadión)

10 Kč
    bruslení veřejnosti) -  dítě, př. student, s doprovodem pedagoga
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   Ostatní akce

   cena pronájmu další šatny 150 Kč

500 Kč

hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 300 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 600 Kč

   veřejnost 700 Kč

   Badminton 1 kurt hod

   jeden kurt 200 Kč

         badminton - permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

hod

   pronájem banketky 300 Kč

   celodenní akce - 6 hodin a více 1 800 Kč

   cena pronájmu obsahuje poplatek za zapůjčení ubrusů a pronájem zázemí kuchyně vč. základní sady nádobí

akce

   nádobí nad rámec základní sady (více než 6 sad) 400 Kč

   příprava bankety před akcí a úklid prostor po akci 300 Kč

   Bowling hod

   pronájem jedné dráhy 300 Kč

           permanentka 11 hodinových vstupů/ dráha 3 000 Kč

   Ostatní

   ubytovna noc/lůžko

        ubytování jedna až tři noci 250 Kč

        ubytování jedna až čtyři noci plus další noc 180 Kč

   POZOR - platba za pronájem ubytovny předem 

den

     za 1 m2 plochy stánku bez přípojení elektrické energie 100 Kč

     za 1 m2 plochy stánku s přípojením elektrické energie ** 100 Kč

     ** částka za spotřebu elektrické energie bude stanovena na základě podružného měření a aktuální ceny el. energie za MWh  

akce

     do 60 m2 plochy atrakce 4 840 Kč

     nad 60 m2 plochy atrakce 6 050 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy měsíc

     za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

   práce související s pronájmem haly (mzdy včetně odvodů z mezd) hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

   pronájem plochy pro mobilní stánky

   Sportovní plocha - mimo sezóna (bez ledové plochy)

   pronájem plochy pro umístění nafukovací atrakce (na povolení provozovatele vč. el. energie)

   Společenská místnost - banketka

   vratná záloha za užívání šatny (v případě poškození zařízení šatny nebude záloha vrácena a do 5 
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   odborné práce související s pronájmem víceúčelové haly  (mzdy včetně odvodů z mezd) akce

          montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 30 000 Kč

          demontáž a montáž mantinelových skel 27 000 Kč

          manipulace s ochrannou sítí 3 600 Kč

   pronájem LED obrazovky na čelní straně VÚH - vysílání spotů v době 06.00-22.00 hod. cena

          spot/den; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 200 Kč

          spot/týden; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 1 000 Kč

          spot/měsíc; délka spotu 15s, projekce min. co 10 min 3 500 Kč

3



hod

7:00-23:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 540 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 630 Kč

   veřejnost 720 Kč

zdarma

   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

hod

7:00-23:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 420 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 510 Kč

   veřejnost (max. 50 osob) 600 Kč

zdarma

   studenti středních škol v rámci výuky 150 Kč

   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

   Badminton hod

   jeden kurt 200 Kč

          permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

   půjčovné badmintonové rakety 50 Kč

   Mini tělocvična hod

   pronájem tělocvičny 240 Kč

hod

7:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 240 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 330 Kč

   veřejnost 420 Kč

   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

hod

8:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 240 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 330 Kč

   veřejnost 420 Kč

   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

   Discgolf akce

        - vratná záloha za disk 200 Kč

   Hřiště ragby

   Atletický stadion

   Sportovní hala Slávie

   Velká tělocvična

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod

   Malá tělocvična
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   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 80 Kč

   dospělý 160 Kč

   senior nad 65 let 100 Kč

          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových  (dospělý) 1 600 Kč

          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových (senior nad 65 let) 1 000 Kč

   sauna - kolektivy  (kapacita max. 14 osob) 800 Kč

   vratná záloha za půjčení klíče od skříňky (při ztrátě klíče se hradí hodnota zámku) 50 Kč

   zapůjčení prostěradla 1 ks 50 Kč

   Bazén "Delfínek" hod

   rodinné vstupné - dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 120 Kč

   rodinné vstupné - 2 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 160 Kč

   rodinné vstupné - další osoba 60 Kč

   bazén "Delfínek" - kolektivy 600 Kč

   kurzy plavání - odpolední přípravka dětí

          1 lekce 90 Kč

          kurz 3 měsíce (12 lekcí) 900 Kč

   Pronájem venkovní plochy (škvárová plocha mezi halou a hřištěm ragby) den

   pro sportovní účely 3 000 Kč

   pro komerční účely 3 600 Kč

7:00-23:00 hod.

akce

   pronájem šatny pro jiné akce mimo halu a hřiště ragby 200 Kč

   pronájem šatny pro akce na hale a hřišti ragby třetí a další šatna 150 Kč

hod

   pronájem banketky 200 Kč

   zapůjčení vybavení haly hod

          mantinely 60 Kč

          futsalový míč 60 Kč

          zvuková aparatura 300 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy měsíc

          za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

          havířovské sportovní kluby působící v hale 1 reklama zdarma

   práce související s pronájmem haly Slávie (mzdy včetně odvodů z mezd) hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

     odborné práce související s pronájmem  (mzdy včetně odvodů z mezd) akce

          velká tělocvična  - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 14 000 Kč

          malá tělocvična - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 7 000 Kč

   Sauna 90 min

   Ostatní
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hod

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 40 Kč

   dospělý 50 Kč

   veřejnost - uzavřená skupina poslední hodina před koncem provozní doby 1 200 Kč

30 Kč

   Ostatní blok

   půjčovné bruslí 70 Kč

   vratná záloha za půjčení bruslí - pár 200 Kč

   vratná záloha za půjčení klíče od úschovny 50 Kč

hod

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 40 Kč

   dospělý 60 Kč

   senior nad 65 let 50 Kč

20 Kč

ks

   ztráta golfového míčku 50 Kč

   ztráta golfové hole 500 Kč

   Mobilní ledové kluziště

   školní výpravy (MŠ, ZŠ, Dětský domov) - v rámci výuky

   Minigolf

   školní výpravy (MŠ, ZŠ, Dětský domov, Armáda spásy)  - v rámci výuky
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hod

7:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 540 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 630 Kč

   veřejnost 720 Kč

zdarma

   studenti středních škol v rámci výuky 290 Kč

   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

   Badminton hod

   jeden kurt 200 Kč

           badminton - permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

   půjčovné badmintonové rakety 50 Kč

   Stolní tenis hod

   pronájem stolu 120 Kč

   půjčovné rakety na stolní tenis 50 Kč

   Elektrokola
Kč

   půjčovné 2 hodiny 200 Kč

   půjčovné 4 hodiny 250 Kč

   půjčovné 8 hodin 400 Kč

   půjčovné 24 hodin 450 Kč

   půjčovné 48 hodin 900 Kč

   půjčovné 72 hodin 1 350 Kč

          vratná kauce 3 000 Kč

          umytí znečištěného kola 150 Kč

          pozdní vrácení elektrokola, každá započatá hodina plus 100 Kč

7:00-22:00 hod.

akce

   pronájem šatny pro akce na hale třetí a další šatna 150 Kč

   pronájem banketky, bufetu 200 Kč

   zapůjčení vybavení haly hod

          futsalový míč 60 Kč

akce

          zvuková aparatura 300 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy v areálu SHŽ měsíc

          za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

          havířovské sportovní kluby působící v hale 1 reklama zdarma

   práce související s pronájmem haly Žákovská (mzdy včetně odvodů z mezd) hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

   odborné práce související s pronájmem (mzdy včetně odvodů z mezd) akce

          tělocvična - montáž a demontáž podlahy na sportovní plochu 14 000 Kč

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod

   Tělocvična

   Ostatní

   Sportovní hala Žákovská
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   Jednorázové vstupné den

   dospělý + jedno dítě do 2 let zdarma 150 Kč

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem dospělého) 80 Kč

   osoba se zdravotním postižením (OZT - ZTP s průkazem) 50 Kč

   osoba se zdravotním postižením (OZT - ZTP s průkazem + 1 doprovod zdarma) 50 Kč

   senior nad 65 let 80 Kč

   klienti Dětského domova Havířov a Armády spásy 50 Kč

   rodinné vstupné

          2 dospělí a 1 dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 250 Kč

          2 dospělí a 2 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 300 Kč

          2 dospělí a 3 děti do výšky 140 cm nebo do věku 15 let 350 Kč

   celosezónní permanentka na 11 vstupů

          dospělý 1 500 Kč

          senior nad 65 let 800 Kč

   Ostatní hod

   fitnesscentrum 50 Kč

   zapůjčení den

          slunečník 50 Kč

          lehátko 80 Kč

   úschovna jízdního kola 20 Kč

   vratná záloha za zapůjčení slunečníku a lehátka 50 Kč

50 Kč

   vodní atrakce a šatna - zahrnuto v ceně vstupného

den

     za 1 m2 plochy stánku bez přípojení elektrické energie 100 Kč

     za 1 m2 plochy stánku s přípojením elektrické energie * 100 Kč

     * částka za spotřebu elektrické energie bude stanovena na základě podružného měření a aktuální ceny el. energie za MWh  

akce

     do 60 m2 plochy atrakce 4 840 Kč

     nad 60 m2 plochy atrakce 6 050 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy v areálu LKJ měsíc

     za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

   Beach volejbal hod

   pronájem jednoho hřiště včetně zapůjčení míče 220 Kč

   vratná záloha za zapůjčení míče 500 Kč

   pronájem plochy pro umístění nafukovací atrakce (na povolení provozovatele vč. el. energie)

Letní koupaliště Jindřich

   vratná záloha za zapůjčení sportovních potřeb (volejbal, nohejbal, stolní tenis, košíková, softtenis 

(set 2 pálky + míček))

   pronájem plochy pro mobilní stánky
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   Bazén - jednorázové vstupné hod

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 50 Kč

   dospělý 60 Kč

   senior nad 65 let 50 Kč

          permanentka 11 hodinových vstupů  dospělý 600 Kč

         permanentka 11 hodinových vstupů senior nad 65 let 500 Kč

   vratná záloha za půjčení klíče od skříňky (při ztrátě klíče se hradí hodnota zámku) 50 Kč

6 drah/hod

   individuální pronájem 2 400 Kč

   Sauna 90 min

   dítě do výšky 140 cm nebo do věku 15 let (s doprovodem 1 dospělého) 80 Kč

   dospělý 160 Kč

   senior nad 65 let 100 Kč

          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových  (dospělý) 1 600 Kč

          permanentka 11 vstupů devadesátiminutových (senior nad 65 let) 1 000 Kč

   sauna - kolektivy (maximální kapacita šatny 32 osob, maximální kapacita potírny 16 osob) 800 Kč

   vratná záloha za půjčení klíče od skříňky (při ztrátě klíče se hradí hodnota zámku) 50 Kč

   zapůjčení prostěradla 1 ks 50 Kč

   zapůjčení osušky 1 ks 50 Kč

   Tělocvična Krytý bazén Šumbark hod

   sportovní kluby (spolky), veřejnost 550 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy v prostorách KBŠ měsíc

          za 1 m
2 

ostatní plochy 400 Kč

   Bazén - pronájmy mimo plavání veřejnosti

Krytý bazén Šumbark
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8:00-20:00 hod.

hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 500 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 600 Kč

   veřejnost 800 Kč

   pronájem pro nesportovní účely 1 000 Kč

   Badminton hod

   jeden kurt 200 Kč

      - permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

   Volejbal hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 500 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 600 Kč

   veřejnost 800 Kč

   Tělocvična 1.NP. a 2. NP. hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 200 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 250 Kč

   veřejnost 300 Kč

   Trenažér

   běžkařský hod

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 400 Kč

   veřejnost 600 Kč

   lyžařský hod

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 500 Kč

   veřejnost 800 Kč

   Bowling hod

   pronájem jedné dráhy 300 Kč

     - permanentka 11 hodinových vstupů/ dráha 3 000 Kč

   Hala

Výpravní hala Fénix
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hod

7:00-22:00 hod.

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 200 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 250 Kč

   veřejnost 300 Kč

zdarma

   studenti středních škol v rámci výuky 200 Kč

   Badminton hod

   jeden kurt 200 Kč

           badminton - permanentka 11 hodinových vstupů 2 000 Kč

   půjčovné badmintonové rakety 50 Kč

   Stolní tenis hod

   pronájem stolu 120 Kč

   půjčovné rakety na stolní tenis 50 Kč

   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

   Lezecká stěna hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 200 Kč

   veřejnost 300 Kč

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod zdarma

   cena pronájmu obsahuje užívání dvou šaten 

   instruktor pro max. 4 osoby (včetně lezecké výbavy) 600 Kč

   instruktor pro max. 4 osoby na venkovní stěně (včetně lezecké výbavy) 800 Kč

   zapůjčení lezecké výbavy hod

          jistítko + karabina 20 Kč

         sedák 30 Kč

   Tělocvična

   žáci z havířovských MŠ a ZŠ v rámci výuky (na základě rozhodnutí RMH) do 15 hod

   Tělocvična Palackého
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   Pronájem travnatého hřiště hod

    sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 220 Kč

    sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 420 Kč

    veřejnost  - spodní hřiště  700 Kč

   pronájem šatny/2 hod 120 Kč

   pronájem prodejního stánku  - při pronájmu hřiště s umělým trávníkem 80 Kč

   Ostatní služby

   praní prádla  - sportovní dres (komplet) 100 Kč

noc/lůžko

        ubytování jedna až tři noci 300 Kč

        ubytování jedna až čtyři noci plus další noc 220 Kč
   POZOR - platba za pronájem ubytovny předem 

den

     za 1 m
2 

plochy stánku bez přípojení elektrické energie 100 Kč

     za 1 m2 plochy stánku s přípojením elektrické energie * 100 Kč

     * částka za spotřebu elektrické energie bude stanovena na základě podružného měření a aktuální ceny el. energie za MWh  

akce

     do 60 m2 plochy atrakce 4 840 Kč

     nad 60 m2 plochy atrakce 6 050 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy v areálu MFA měsíc

     za 1 m2 ostatní plochy 400 Kč

   práce související s pronájmem haly (mzdy včetně odvodů z mezd) hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

   ubytovna

   pronájem plochy pro mobilní stánky

   pronájem plochy pro umístění nafukovací atrakce (na povolení provozovatele vč. el. energie)

Městský fotbalový areál
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   Pronájem travnatého hřiště hod

   sportovní kluby (spolky) mládež do kategorie junioři 220 Kč

   sportovní kluby (spolky) kategorie dospělí 420 Kč

   veřejnost - spodní hřiště 700 Kč

   Ostatní služby

   praní prádla  - sportovní dres (komplet) 100 Kč

hod

   pronájem klubovny v přízemí 90 Kč

120 Kč

   pronájem sálu včetně kuchyňky pro hromadné akce (např. plesy, taneční zábavy…) 360 Kč

   po ukončení nájmu je nájemce povinen provést úklid pronajatých prostor

den

     za 1 m
2 

plochy stánku bez přípojení elektrické energie 100 Kč

     za 1 m
2 

plochy stánku s přípojením elektrické energie * 100 Kč

     * částka za spotřebu elektrické energie bude stanovena na základě podružného měření a aktuální ceny el. energie za MWh  

akce

     do 60 m2 plochy atrakce 4 840 Kč

     nad 60 m2 plochy atrakce 6 050 Kč

   pronájem plochy pro umístění reklamy měsíc

     za 1 m
2 

ostatní plochy 400 Kč

   práce související s pronájmem haly (mzdy včetně odvodů z mezd) hod

          úklid 250 Kč

          elektrikář 400 Kč

          údržbář 300 Kč

V případě dlohodobého pronájmu bude cena pronájmu stanovena smluvně.

DPH bude uplatňováno v souladu se zákonem o DPH  č.235/2004 Sb. v platném znění .

Cena uvedená v tabulce je konečná.

   pronájem sálu včetně kuchyňky pro zájmové spolky, cvičení, kroužky dětí, setkávání seniorů, 

Fotbalový areál Dolní Datyně

   pronájem plochy pro mobilní stánky

   pronájem plochy pro umístění nafukovací atrakce (na povolení provozovatele vč. el. energie)

Každý návštěvník se musí řídit provozním řádem sportoviště a pokyny zaměstnanců SSRZ Havířov zastupujících 

organizaci.

V rámci individuálního vstupného poskytujeme osobám s průkazem ZTP slevu 50%, doprovod osob s průkazem ZTP/P 

mají vstup zdarma.

Prokázání věku dítěte bude akceptováno na základě dokladu se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, 

dokládající, že se skutečně jedná o daného jedince.
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