
sportovní hala celá hala 1 hod 1000 500

ul. České Mládeže celá hala (volejbal) 1 hod 800 400

(54 x 26 m) 2/3 haly 1 hod 680 390

1/3 haly 1 hod 360 180

badminton (1 kurt) 1 hod 120 60

badminton (2 kurty) 1 hod 180 90

badminton (3 kurty) 1 hod 240 120

stolní tenis (jeden stůl) 1 hod 100 50

streetball (max 3 hráči) 1 hod 100 50

úpolový sál použití tatami 1 hod 260 130

bez použití tatami 1 hod 180 90

posilovna jednorázový vstup 2 hod 60

měsíční permanentka 1 měsíc 300

permanentka na 3 měsíce 1/4 rok 700

permanentka na 6 měsíce 1/2 rok 1000

gymnastický (zrcadlový) sál 1 hod 360 180

hala ul. Klíšská (38 x 18 m) 1 hod 600 300

míčové sporty 1 hod 400 200

tenis 1 hod 200 100

venkovní beach kurt 1 hod 260 130

tělocvičny ul. Hoření velká tělocvična 1 hod 360 180

malá tělocvična 1 hod 240 120

šatna (bez použití sportoviště) 1 hod 100 50

učebna 1 hod 200 100

denní nájem 5 a více hodin 

denní nájem 10 a více hodin 

měsíční nájem 25 a více hodin

měsíční nájem 50 a více hodin

badmintonová raketa + 3 ks míčků 1 den 60 30

pálka na stolní tenis + 6 ks míčků 1 den 60 30

míč fotbal, futsal, nohejbal 1 den 80 40

míč basketbal, volejbal, beachvolejbal 1 den 60 30

mechanický ukazatel skóre 1 den 40 20

bufetový prostor 1 den 200 100

prodlužovací kabel 50m 1 den 160 80

platný od 1. 7. 2019

časové slevy

sportovní hala PF - ceník pronájmu sportovišť

půjčovné 

5%

10%

5%

10%

*** sportovní organizace musí splňovat podmínku § 61, odst.d zákona č.235/2004 Sb.
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