
 
Výše nájemného za pronájem ledové plochy s příslušenstvím a výše vstupného 
za veřejné bruslení na zimním stadionu v Třebechovicích pod Orebem 
 
  Provozní doba zimního stadionu 7,30 – 22,00 hod  
 
1. Pronájem ledové plochy s příslušenstvím   
Po – Ne    7,30 -  14,00 hod.    1.600,- Kč / hodina (400,-/0,25hod) 
Po – Ne  14,00 -  22,00 hod.    2.500,- Kč / hodina (625,-/0,25hod) 
 
Smluvní pokuta za pozdní zrušení pronájmu ledové plochy min. 2 dny předem  500,-Kč 
Liga neregistrovaných max. 1,25 hod 
15min – 15min – 15min, 1x úprava ledu   3.125,- Kč / zápas 
 
Slevy u pronájmů ledové plochy s příslušenstvím  
Hromadné školní bruslení (vhodné pro dvě třídy včetně doprovodu) 7,30 – 14,00hod. 
- mateřské školy                     300,- Kč/hodina 
- ostatní základní a střední školy       500,- Kč/hodina  
Individuální trénování žáků max. 5 dětí + nový led  500,- Kč/hodina  + 250,-Kč/hod   
 
Rada města upravuje výši nájemného z důvodu podpory rozvoje sportování žáků, dětí a mládeže. 
 
V případě uzavření nájemní smlouvy na minimálně 400 hodin za zimní sezónu 2021-2022 v době 
užívání nájemcem od 14 do 22 hodin zaplatí nájemce 1600,- Kč/hod. Pokud nájemce tyto 
podmínky nesplní, zaplatí nájemce 2000,- Kč/hod. Skutečné využití ledové plochy a případný 
doplatek bude nájemci vyúčtován po skončení sezóny. 
       
2. Vstupné - veřejné bruslení: Středa   14,30 hod. – 16,15 hod. 

Sobota, Neděle  13,30 hod. – 15,15 hod. 
 - osoby nad 15 let          30,- Kč / os.             
 - osoby 6 - 15 let, důchodci         15,- Kč / os.             
 - děti do 6 let           zdarma         
 - rodinné vstupné (2 dospěli + 2 a více dětí)             75,- Kč / rodinu.            
 - doprovod             5,- Kč / os. 
 
Veřejné bruslení o státních svátcích a školních prázdninách sledujte na stránkách 
www.tstrebechovice.cz 
  
3. Broušení bruslí pro veřejnost:          60,- Kč za pár bruslí 
Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 
 
Platnost nové výše nájemného a výše vstupného na ZS je od 015. 9. 2022. 
 
Provozovatel:                  e-mail: tstrebechovice@seznam.cz 
Technické služby Třebechovice pod Orebem  tel.:   +420 495592129 
příspěvková organizace      www.tstrebechovice.cz 
Heldovo náměstí č. p. 528 
503 46 Třebechovice pod Orebem              
Ing. Richard Nádvorník, ředitel organizace    
 


