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CENÍK NÁJMŮ
A TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB
VE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH
VUT V BRNĚ
pro období

1.9.2018 – 31.8.2019
Studentům a zaměstnancům VUT, sportovcům a široké veřejnosti slouží k rekreační,
tréninkové a závodní sportovní činnosti sportovní a tělovýchovná zařízení (STZ) VUT
v Brně: Fit Centrum Machina, Boulder centrum, Loděnice Jundrov, Sportovní areál
VUT v Brně Pod Palackého vrchem a tělocvičny Purkyňova. Správou těchto zařízení je
pověřeno Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (CESA) a jeho technicko - provozní
odbor (TPO). Pro všechny osoby pohybující se ve sportovních areálech VUT a využívající
tělovýchovné a sportovní služby CESA jsou závazné Provozní řád sportovišť VUT a
Doplňující řády jednotlivých sportovišť.
Provozní doba jednotlivých sportovních areálů VUT je většinou celoroční. Na sezónních
sportovištích (loděnice, tenisové kurty, atletický stadion) je provoz v období listopad – březen
omezen. V době prázdnin, v době konání velkých sportovních akcí a v době svátků je
provozní doba upravena speciální vyhláškou v Aktualitách na www.cesa.vutbr.cz
Nabídka aktivit pro zdraví, relaxaci i kondici je určena pro studenty VUT nad rámec
volitelného předmětu tělesná výchova i pro širokou veřejnost a je zpoplatněna dle tohoto
ceníku. Tělovýchovné služby a nájmy jsou nabízeny jako volnočasové pohybové aktivity
(označení v rozvrhu sportoviště VČA) formou on-line rezervací, dlouhodobých objednávek
nebo operativně na telefonickou domluvu. Součástí celoroční nabídky jsou i pohybově
vzdělávací programy pro dospělé (poradenství v oblasti zdravého životního stylu, nutriční
poradenství a fyzioterapeutická poradna; letní a zimní školy; kurzy celoživotního vzdělávání
pro instruktory a cvičitele); pohybové programy pro děti (sportovní pátky a prázdninové
příměstské tábory - atletika, fotbal, sportovní všestrannost a tenis; Den dětí aj.) nebo
programy pro seniory (U3V, Seniorská akademie, sportovně relaxační pobyty seniorů,
tenisová škola, aj.).

INFORMACE O POPLATCÍCH















Dlouhodobé nájmy, pořádání sportovních a firemních akcí lze vyřídit na tel.: +420
739 329 844 paní Kovácsová v pracovních dnech v době 8.00 – 16.00 nebo emailem:
kovacsova@cesa.vutbr.cz nebo objednavky@cesa.vutbr.cz.
Před pořádáním velkých akcí využijte možnosti osobní prohlídky sportovních areálů
VUT v Brně (po telefonické domluvě termínu).
Dlouhodobé pronájmy nebo velké sportovní akce jsou zabezpečovány na základě
smlouvy s VUT v Brně a dle platného ceníku. Smlouva se uzavírá na základě
elektronické objednávky s uvedením všech požadovaných informací přes
objednávkový formulář na www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.
Všechny ceny (vstupy, permanentky, nájmy) jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou
za 60 minut tréninkové činnosti (1,0 hodina) pokud není uvedeno jinak:
o Zvýhodněná cena pro studenta VUT je účtována jen na základě předložení
studentského průkazu s platnou validační známkou pro daný akademický rok
(skupina/kolektivní sporty – všichni musí být studenti VUT).
o U velkých odběratelů je možnost slevy.
o Ceny zápasů, závodů a sportovních akcí mohou být navýšeny v závislosti na
požadavcích pořadatele (zejména se jedná o počet sportovců, počet šaten,
počet diváků, mobilní WC, osvětlení, mimořádný svoz odpadu, technické
zabezpečení akcí zaměstnanci TPO, aj.).
Je možné rezervovat si volná sportoviště vždy na 14 dnů dopředu on-line na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.
Jednorázové akce rezervované on-line na dobu delší než 2,0 hodiny jsou zabezpečeny
„Protokolem o převzetí sportoviště“ před zahájením akce. Účtuje se cena nájmu
celého sportoviště nikoliv cena za jednotlivá hřiště/kurty (miniturnaje v malé kopané,
badmintonu, tenisu, aj. – více hráčů).
Je zavedena penalizace za objednané a včas nezrušené nájmy (viz Smlouva o
dlouhodobém pronájmu) – zaúčtováno ve faktuře. Penalizace se vztahuje také na včas
nezrušenou rezervaci v systému on-line (6 hodin před začátkem lekce v objednaný
den) – vyúčtováno při další návštěvě sportoviště.
Jsou zavedeny sankce za předem nepovolené překročení objednané doby užívání
sportoviště (tolerance 15 minut) ve výši platby za další hodinu/vstup.
Úhrada sezónních pronájmů s rezervací stálé hodiny je realizována předem s možností
náhradního termínu v případě nepříznivého počasí – domluva s recepcí sportovního
areálu.
Umístění stánků s prodejem, mobilních WC, bannerů, reklamy musí být ošetřeno
smlouvou s VUT v Brně a projednáno s pracovníky TPO CESA. Pronájem plochy pro
stánek je zpoplatněn.

INFORMACE O PRODEJI VSTUPŮ, PERMANENTEK A REGISTRACÍ
Prodej probíhá na těchto recepcích:
Boulder centrum (BC), KOLEJNÍ 2
tel.: +420 541 14 9586
Fit Centrum Machina (FCM), KOLEJNÍ 2
tel.: +420 541 14 9580; +420 770 127 972
Sportovní areál VUT v Brně, (SA PPV SH), TECHNICKÁ 14
tel.: +420 541 14 2286; +420 733 690 486
Tělocvičny Purkyňova (PUR), PURKYŇOVA 93a tel.: +420 541 14 3790; +420 770 127 973



JEDNOTLIVÉ VSTUPY (studenti mimo zapsanou výuku i ve VČA a veřejnost ve
VČA)
Zakoupení volných vstupů v hodinách označených v rozvrhu VČA je možné na
recepcích jednotlivých sportovních areálů. S ohledem na omezené kapacity některých
cvičebních sálů doporučujeme on-line rezervace cvičebních míst (TRX, veslařské
trenažéry, H.E.A.T. program, rehabilitační závěsné systémy, aj.).



PERMANENTKY (platí u studentů VUT ve VČA i pro volná místa ve výuce;
veřejnost jen ve VČA)
Doba platnosti permanentky je na celý akademický rok a je označena při prodeji;
vrácení adekvátní části peněz za nevybrané vstupy je možné pouze ze zdravotních
důvodů po předložení lékařské zprávy a bezprostředně po ukončení sportovní činnosti.

Ceník jednotlivých vstupů a permanentek
PUR, F1, FCM TRX, IC, IR, HEAT – 60 minut
cvičení
FCM KP – 60 minut + 10 minut na docvičení
Loděnice, FCM BC – za 90 minut cvičení
1 vstup
10 + 1 vstupů
20 + 1 vstupů
30 + 1 vstupů

studenti VUT
60,00 Kč
600,00 Kč
1 100,00 Kč
1 600,00 Kč

ostatní
80,00 Kč
800,00 Kč
1 450,00 Kč
2 000,00 Kč

Ceník jednotlivých vstupů a permanentek
SA PPV, atletika, in line –
tréninková jednotka
1 vstup
10+1 vstupů
20+1 vstupů
30+1 vstupů
sezóna (12 měsíců) permanentka

studenti VUT

ostatní

rodina (2 dospělí+ max 3 děti do 15 let)

25,00 Kč
250,00 Kč
400,00 Kč
550,00 Kč

40,00 Kč
400,00 Kč
650,00 Kč
900,00 Kč

70,00 Kč
700,00 Kč
1 200,00 Kč
1 700,00 Kč

1 500,00 Kč

3 500,00 Kč

X

Přehled cen nájmů je zpracován v tabulkách po jednotlivých sportovních areálech.

Brno, 1.9.2018
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