
  Ceník - sportovní areály města Kopřivnice 2022

Ceník pro veřejnost od 1.9.2022

Letní stadion Kopřivnice Football / light atlethic / speedway

fotbalové hřiště - hlavní plocha včetně šaten 2 hod. 2 000,-Kč

fotbalové hřiště " Pod Červeným kamenem" a šatny 2 hod. 2 000,-Kč

osvětlení hřiště "Pod Červeným kamenem" 1 hod. 150,- Kč

plochodrážní ovál 1 hod. 1000,- Kč

plochodrážní ovál - trénink 1 hod. 200,- Kč

stadion - závod ploché dráhy 1 závod 4 000,- Kč

atletický 6 dráha a sektory ( atletické závody ) 1 hod. 1000,- Kč

atletická 6 dráha ( atletické závody ) 1 hod. 600,- Kč

sportovní kluby města Kopřivnice 1 hod. 200,- Kč

školy města Kopřivnice ( od 8:00 do 15:00 hod.) 1 hod.  200,- Kč

umělé osvětlení dle intenzity ( 1/2 hřiště ) 1 hod. 150,- Kč

umělé osvětlení dle intenzity ( celé hřiště nebo atlet. ovál) 1 hod. 300,- Kč

umělé osvětlení dle intenzity ( celá plocha ) 1 hod. 450,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Hřiště Vlčovice Football

fotbalové hřiště včetně šaten 2 hod. 1600,- Kč

tréninkové hřiště 2 hod. 200,- Kč

tréninkové hřiště včetně šaten 2 a více hodin 500,- Kč

pronájem klubovny den 1500,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Hřiště Lubina Football

fotbalové hřiště včetně šaten 2 hod. 1600,- Kč

pronájem restaurace den 1500,- Kč

multifunkční hřiště - soukromá akce 1 hod. 100,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Volejbalový areál Voleyball

celodenní pronájem areálu   9:00 - 21:00 hod. 1500,- Kč

(sprchy,klubovna,kuchyň,volejbalový kurt )

půldenní pronájem areálu 13:00 - 21:00 hod. 1000,- Kč

(sprchy,klubovna,kuchyň,volejbalový kurt )

volejbalový kurt 1 hod. 100,- Kč

tenisový kurt 1 hod. 100,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 



Lyžařský areál Červený Kámen SKI Areal

Chata Červený kámen

pronájem restaurace na 24:00 hod. 4 500,- Kč

pronájem bufetu na 24:00 hod. 2 200,- Kč

pronájem venkovní pergoly,ohniště ( včetně WC,el.energ.) na 24:00 hod. 1 900,-Kč

celý areál na 24 hodin 6 000,- Kč

ceny včetně vratné kauce 1 000,- Kč ( kauce se při nedodržení podmínek pronájmu nevrací )

ubytování osoba/noc 200,-Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Lyžařské vleky

dospělý celodenní 550,- Kč

dospělý 3 hod. 300,- Kč

dospělý 2 hod. 200,- Kč

děti do 12 let/senioři celodenní 400,- Kč

děti do 12 let/senioři 3 hodiny 200,- Kč

děti do 12 let/senioři 2 hod. 150,- Kč

večerní dospělí 3 hod. 300,- Kč

večerní dospělí 2 hod. 200,- Kč

večerní děti/senioři 3 hod. 200,- Kč

večerní děti/senioři 2 hod. 150,- Kč

děti/dospělí bodová jednotlivá jízda 30,- Kč

dětský vlek 1 hod. 100,- Kč

Půjčovné - Lyže, helma, boty, hole 1 Ks/ 2 hod. 50,- Kč

Celý set 4 ks/ 2 hod. 200,- Kč

Zimní stadion Kopřivnice ice hockey

ledová plocha ( pondělí - pátek ) 6:00 - 14:00 hod. 1600,- Kč

ledová plocha ( pondělí - pátek ) 14:00 - 21:00 hod. 2500,- Kč

ledová plocha ( pondělí - pátek ) 21:00 - 6:00 hod. 1600,- Kč

ledová plocha ( sobota - neděle ) 6:00 - 8 :00 hod. 1500,-Kč

ledová plocha ( sobota - neděle ) 8:00 - 21 :00 hod. 2500,-Kč

ledová plocha (sobota - neděle ) 21:00 - 6:00 hod. 1600,- Kč

srpen - jednotná cena 00:00 hod. - 24:00 hod. 2500,- Kč

bruslení veřejnosti 1.15 hod. 50,- Kč

bruslení veřejnosti (děti do 6 ti let ) 1.15 hod. 40,- Kč

bruslení veřejnosti doprovod 1.15 hod. 40,- Kč

bruslení škol / jeden žák 45 min. 30,- Kč

umělá plocha ( in - line ) 1 hod. 450,- Kč

umělá plocha včetně šatny ( in - line ) 1 hod. 600,- Kč

uměšlá plocha včetně šatny a osvětlení 1 hod. 850,- Kč

umělá plocha ( in - line  - bruslení veřejnosti a škol ) 1 hod./ osobu 40,- Kč

tělocvična T1 1 hod. 350,- Kč

tělocvična T2 ( gymnastický sál ) 1 hod. 350,- Kč

badminton - veřejnost ( 1 kurt ) 1 hod. 140,- Kč

zapůjčení rakety 1 hod. 50,- Kč 

klubovna č. 52 1 hod. 250,- Kč

klubovna č. 49 1 hod. 250,- Kč



horolezecká stěna 1 hod. 100,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Krytý bazén Kopřivnice swimingpool

ceny platné od 20. 8. 2022

dospělí 1 hod. 85,- Kč

mládež od 6 do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 1 hod. 50,- Kč

doplatek ke vstupu podle délky pobytu 1 min. 1,- Kč

děti do 6 let, ZTP/P 1 hod. 30,- Kč

rodinné vstupné

( 2 dospělí + 1 dítě) 1 hod. 180,- Kč

Permanentky / čip bazen

dospělí 1 hod. 75,- Kč

mládež od 6 do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 1 hod. 40,- Kč

doplatek ke vstupu podle délky pobytu 2 min. 2,- Kč

děti do 6 let, ZTP/P 1 hod. 30,- Kč

sauna dospělí 1 hod. 95,- Kč

mládež od 6 do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 1 hod. 85,- Kč

doplatek ke vstupu podle délky pobytu 2 min. 2,- Kč

děti do 6 let, ZTP/P 1 hod. 30,- Kč

Permanentky / čip sauna

dospělí 1 hod. 85,- Kč

mládež od 6 do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 1 hod. 75,- Kč

doplatek ke vstupu podle délky pobytu 1 min. 1,- Kč

děti do 6 let, ZTP/P 1 hod. 30,- Kč

záloha na čip 100,- Kč

permanentky / čip první dobití min. 400,- Kč

prostěradlo 1 vstup 30- Kč

ručník 1 vstup 20,- Kč

plavecký bazén ( Po - Pá od 6:00 do 14:00 hod. ) 1 hod. 1050,- Kč

jednotlivé dráhy ( Po - Pá od 6:00 do 14:00 hod. ) 1 hod. 175,- Kč

dětský bazén ( Po - Pá od 6:00 do 14:00 hod. ) 1 hod. 220,- Kč

sauna plavání kojenců a batolat 1 hod. 240,- Kč

plavecký bazén 1 hod. 1775,- Kč

plavecký bazén + parní lázeň 1 hod. 2100,- Kč

dětský bazén 1 hod. 430,- Kč

finská sauna 1 hod. 820,- Kč

jednotlivé plavecké dráhy 1 hod./1 dráha 300,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Letní koupaliště Kopřivnice summrer  swimming pool

dospělí celodenní 75,- Kč

mládež od 3 do 15 let, senioři nad 65 let celodenní 50,- Kč

děti do 3 let, ZTP/P celodenní zdarma

rodinné celodenní vstupné



( 2 dospělí + 1 dítě ) celodenní 140,- Kč

dopolední do 14:00 hod

odpolední od 14:00 hod.

dospělí dopolední / odpolední 60,- Kč

mládež od 3 do 15 let, senioři nad 65 let 45,- Kč

děti do 3 let, ZTP/P zdarma

rodinné dopolední /odpolední 

( 2 dospělí + 1 dítě zdarma ) 120,- Kč

večerní plavání / jednotná cena od 17:00 hod. 35,- Kč

dřevěné lehátko den 70,- Kč

beachvolejbal 1 hod. 100,- Kč

Louka den 1500,- Kč

ceny pronájmu areálu na ostatní akce se stanovují dohodou podle  konkrétního požadavku 

Hřiště Mniší - umělý povrch

vstup zdarma 8.00 - 20.00

osvětlení 1 hod. 100,- Kč

vstup zdarma 8.00 - 20.00

osvětlení 1 hod. 100,- Kč

soukromé akce 1 hod. 100,- Kč

Kluby, školy, veřejnost bez omezení

Diskgolf

vstup zdarma bez omezení

půjčovna disků bazén - koupaliště disk - záloha 300,- Kč 

Hřiště Lubina - umělý povrch


