
  

 

Ceník – sportovní areál Na Kutilce 

Sportoviště jednotka jediný 
nájemce 

sdílený nájem  
skupiny 

sdílený nájem 
jednotlivec 

poznámka 

Hlavní fotbalový stadion - celý hod 2 000 Kč - -   

Šatna -max 15 - 20 osob hod 100 Kč - -   

Atletický stadion - celý  (dráha + vnitřní plocha) hod 2 000 Kč 1 000 Kč - sdílený nájem pro skupiny 10 -20 členů 

Atletický stadion - travnatá plocha hod 1 000 Kč - 50 Kč   

Atletický stadion - běžecká dráha  hod 1 000 Kč 500 Kč 50 kč sdílený nájem pro skupiny 10 -20 členů 

Atletický stadion - běžecká dráha veřejnost 1/2 roku 500 Kč     běh pro veřejnost v otevíracích hodinách bez 
omezení 

Atletický stadion - rovinka hod 800 Kč 400 Kč 50 Kč sdílený nájem pro skupiny 10 -20 členů 

Atletický stadion - rovinka - část A,B,C,.. hod 250 Kč - -   

Ateltický stadion - skok vysoký hod 300 Kč - 100 Kč   

Ateltický stadion - skok o tyči hod 300 Kč - 100 Kč   

Atletický stadion - skok daleký  hod 300 Kč - 100 Kč   

Atletický stadion - vrhačský sektor hod 300 Kč - 100 Kč   

Malé travnaté hřiště hod 250 Kč - 50 Kč   

Klubovna s interaktivním tabuli 100x150 cm, 
kapacita 35 osob, včetně zázemí kuchyně 

hod 200 Kč - -   

Klubovna dětská hod 200 Kč       

Tělocvična - 6x12m hod 250 Kč - 50 Kč   

Klubovna + tělocvična hod 300 Kč - -   

Hospoda hod 200 Kč - -   

 

Otevírací doba areálu 

 Hlavní sezóna (duben – červen, září, říjen): pracovní dny 8:00 – 19:00 

 Hlavní prázdniny: pracovní dny 8:00 – 18:00 

 Mimo hlavní sezónu a o víkendech podle rozvrhu aktivit (www.skbrod.cz) 

Kontaktní osoba pro sjednání pronájmu nebo úhradu poplatku:  

Iveta Librová, telefon 602 82 73 78,  iveta.librova@atlas.cz

Vstup do areálu jen po prostudování provozního řádu umístěného u vstupu do areálu nebo na webu www.skbrod.cz/areal 

http://www.skbrod.cz/
http://www.skbrod.cz/areal


  

 

 

Mapa sportovního areálu na Kutilce a zakreslení jednotlivých ploch 

 


