Příloha č. 4 Ceník nájmů - Sportovní areál Pod Palackého vrchem
SPORTOVNÍ AREÁL VUT V BRNĚ POD PALACKÉHO VRCHEM
ceník platný od 1.2.2022
Sportovní areál Pod Palackého vrchem (PPV)
recepce tel.:
kontaktní osoba tel.:

Technická 3013/14, 612 00 Brno
733 690 486
739 329 844

ATLETICKÝ STADION
CENÍK NÁJMŮ
Atletické závody (atletický stadion - 8dráha a sektory s vybavením, 6 šaten se sociálním zázemím, ozvučení
areálu, kancelář pro hlavního rozhodčího a pro startovní kancelář, parkoviště pro handicapované - 30 míst);
platby za 60 minut
brněnské atletické oddíly, handicap.sportovci a
brněnské školy*
ostatní pořadatelé*
umělé osvětlení dle intenzity:*

asfaltové plochy - zázemí závodu mezi stadiony*

viz Směrnice č. 15/2017 Provozní řády sportovišť, Příloha č. 8
Doplňující provozní řád vymezující podmínky užívání sportovního
areálu VUT, ulice Technická 14, pro aktivity brněnských atletických
oddílů a handicapovaných sportovců

3 000,00 Kč
340,00 Kč
585,00 Kč
770,00 Kč
200,00 Kč

Trénink skupiny do 20 osob (platby za tréninkovou jednotku)
brněnské atletické oddíly, handicap.sportovci a
zvláštní režim - finanční podpora SMB
školy*
jen atletická 8 dráha (za každých 10 osob navíc +100
900,00 Kč
Kč)*
1 100,00 Kč
8dráha a sektory*
dětská skupina (do 15 let , 5 osob); každá další osoba
150,00 Kč
+ 40,00 Kč
Jiné závody a akce
atletická 8dráha + travnatá plocha (platba za 60
2 500,00 Kč
minut)*

VÍCEÚČELOVÝ STADION
CENÍK NÁJMŮ
Atletická 4dráha - akce, závody, trénink skupiny (celý víceúčelový stadion, šatny se sociálním zázemím,
ozvučení) platby za 60 minut
brněnské atletické oddíly, handicap.sportovci a
zvláštní režim - finanční podpora SMB
brněnské školy*
dětská skupina (do 15 let, 5ti osob) + 40,00 Kč každá
150,00 Kč
další osoba

jen atletická 4dráha (za tréninkovou jednotku
skupiny)
warm up stadion (4dráha, oblouky s hřišti, umělá
tráva)*
asfaltové plochy (zázemí závodu)*
umělé osvětlení v závislosti na intenzitě:*

700,00 Kč
2 000,00 Kč
200,00 Kč
340,00 Kč
585,00 Kč
770,00 Kč

Fotbalové hřiště – umělý trávník 3. generace (platba za 60 minut)
1 400,00 Kč
2 900,00 Kč
250,00 Kč
430,00 Kč
590,00 Kč
700,00 Kč
130,00 Kč
220,00 Kč
300,00 Kč

fotbal trénink (velké hřiště)
fotbalový zápas (2 hodiny+2 šatny)
umělé osvětlení v závislosti na intenzitě:

malá kopaná (1 hřiště)
umělé osvětlení v závislosti na intenzitě:

Basketbal, nohejbal, volejbal (povrch Mondo, za 60 minut)
hřiště
umělé osvětlení v závislosti na intenzitě

150,00 Kč
130,00 Kč

SPORTOVNÍ HALA
CENÍK NÁJMŮ
studenti VUT
pronájem celé haly (60 minut)*
hřiště futsal, florbal (60 minut)
kurt volejbal (60 minut)
kurt tenis, nohejbal (60 minut)
příplatek za osvětlení (900 luxů)1,0 hod/hřiště*

ostatní
2 860,00 Kč
1 430,00 Kč
690,00 Kč trénink / 715,00 Kč zápas*
350,00 Kč
250,00 Kč
110,00 Kč

ŠATNOVÝ OBJEKT
CENÍK NÁJMŮ
učebna/konferenční místnost v ŠO/60 minut*
rekondiční tělocvična v ŠO (RC)*

350,00 Kč
300,00 Kč

bar VIP za 60 minut (bez obsluhy a občerstvení)*

350,00 Kč

kancelář s masážním lehátkem*

90,00 Kč

TĚLOCVIČNA F1
CENÍK NÁJMŮ
1 hřiště badminton (60 minut)
1 kurt
celá tělocvična (60 minut)
celá tělocvična pro 10 - 20 osob*

studenti VUT

ostatní

180,00 Kč

200,00 Kč

400,00 Kč

500,00 Kč

studenti VUT

ostatní

90,00 Kč
2 200,00 Kč
30,00 Kč

110,00 Kč
2 400,00 Kč
30,00 Kč

TENISOVÉ CENTRUM
Sezonní provozní doba
květen - září (umělá tráva)
CENÍK
Umělá tráva (60 minut)
1 vstup
sezónní pronájem včetně osvětlení
příplatek za osvětlení
IN-LINE ASFALTOVÁ DRÁHA
CENÍK in line chodníky a asfaltová plocha
Skupina (tréninková jednotka)
In-line trénink skupina dětí (5 osob do 15 let + každá
další osoba + 40,00 Kč)
pronájem celého areálu pro in-line závod (60
minut)*
pronájem celé asfaltové plochy u tělocvičny F1 (60
minut)

150,00 Kč
2 000,00 Kč
300,00 Kč

Možnosti platby:
hotově
kartou
položky označené * pouze na fakturu

Finanční kontrolu provedl dne:

….....................................
příkazce operace

….....................................
správce rozpočtu

