
Ceník 
jednorázové vstupné, permanentky, pronájmy Multifunkční sportovní a herní plochy 

provozované Sportovními službami města Svitavy – ledová plocha 

 

Jednotlivé vstupné – ledová plocha: 

Dospělí      60 Kč/vstup 

Dítě do 18 let, senior 65+   50 Kč/vstup 

Dítě do 6 let     20 Kč/vstup 

Bruslení s hokejkou    60 Kč/vstup 

Školy      30 Kč/vstup 

Doprovod     10 Kč/vstup 

Zápas            4 000 Kč/150 minut 

Permanentky – ledová plocha – 5 vstupů: 

Dospělí               270 Kč 

Dítě do 18 let, senior 65+            220 Kč 

Dítě do 6 let                80 Kč 

Bruslení s hokejkou             270 Kč 

 

Pronájem ledové plochy: 

1 ledohodina            2 000 Kč 

1 ledohodina = 60 minut užívání ledu + 30 minut úprava plochy 

 

Při rezervaci bloků 2 a více ledohodin je po 60 min užívání ledové plochy prováděna úprava 

ledové plochy. 

 

Opakované pronájmy ledové plochy: 

Cena opakovaných pronájmů je vyčíslena ze základního vstupného, kterým je cena 1 

ledohodiny (2 000 Kč) a výše poskytnuté množstevní slevy stanovené dle počtu pronajatých 

ledohodin. Celkový počet pronajatých ledohodin je vyčíslen na konci kalendářního měsíce. 

 

Výše poskytované slevy: 

5% při počtu 2 – 20 ledohodin, 

10% při počtu 21 – 30 ledohodin, 

15% při počtu nad 30 ledohodin. 

Rada města Svitavy je oprávněna rozhodnout o poskytnutí slevy jinak, přičemž o tomto bude 

uzavřena smlouva s uživatelem. 

Ceny jsou stanoveny s účinností od 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

Ceník schválila Rada města Svitavy usnesením č. 39/D/6/a dne 19. prosince 2022. 

 

 



 

Ceník 
jednorázové vstupné, permanentky, pronájmy Multifunkční sportovní a herní plochy 

provozované Sportovními službami města Svitavy – umělá plocha  

(hokejbal, in-line hokej) 

 

Jednotlivé vstupné – umělá plocha: 

Dospělí     30 Kč/vstup 

Dítě do 18 let, senior 65+   20 Kč/vstup 

Dítě do 6 let     zdarma 

Školy      15 Kč/vstup 

Doprovod     10 Kč/vstup 

Pronájem umělé plochy: 

1 hodina = 60 minut 

1 hodina                                             600 Kč 

Opakované pronájmy umělé plochy: 

Cena opakovaných pronájmů je vyčíslena ze základního vstupného, kterým je cena 1 hodiny = 

600 Kč a výše poskytnuté množstevní slevy stanovené podle počtu pronajatých hodin. Celkový 

počet pronajatých hodin je vyčíslen na konci kalendářního měsíce. 

Výše poskytované slevy: 

5% při počtu 2 – 20 hodin, 

10% při počtu 21 – 30 hodin, 

15% při počtu nad 30 hodin. 

Rada města Svitavy je oprávněna rozhodnout o poskytnutí slevy jinak, přičemž o tomto bude 

uzavřena smlouva s uživatelem. 

Ceny jsou stanoveny s účinností od 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

Ceník schválila Rada města Svitavy usnesením č. 39/D/6/b dne 19. prosince 2022. 

 


