
ČIPOVÝ  SYSTÉM: 

Zakoupení vlastního čipu/karty pro dobíjení (elektronická peněženka): 

Cena abonentského čipu: 150 Kč  

Cena karty: 50 Kč 

Poplatek za ztrátu jednorázového čipu: 500 Kč 

Poplatek za ztrátu či zničení prostěradla či ručníku: 300 Kč  

Na čipu je automaticky nastavený debet 100 Kč na čerpání služeb občerstvení. Pokud 

využijete tohoto debetu, využitou částku zaplatíte na pokladně při odchodu z bazénu nebo                

u čipových hodinek zaplatíte automaticky průchodem turniketem. 

 

Ceník plavecký bazén Prachatice    

ceny jsou uvedeny v Kč      
      

 zóna 1 zóna 2 zóna 1 + 2 zóna 1 + 2 zóna 3 

CENÍK  

VSTUPNÉHO 

Plavecký 

bazén, 

Dětský 

bazén, 

Vířivka 

Saunový 

svět 

Plavecký 

bazén, Dětský 

bazén, 

Vířivka 

Plavecký 

bazén, 

Dětský 

bazén, 

Vířivka 

Fitness 

    +  +  

   Saunový svět Saunový svět neomezeně 

délka pobytu 

(minuty) včetně 

převlečení 

75 75 135 neomezeně neomezeně 

Dospělí 80 130 190 290 90 

      

Děti do 100 cm + 

doprovod ZTP/P 

zdarma zdarma zdarma zdarma - 

      

Senioři nad 62, ZTP, 

ZTP/P, děti nad 100 

cm a do 15 let, 

studenti do 26 let 

65 110 160 250 - 

      

Rodina 1 + 2-3 děti 145 240 350 540 - 

      

Rodina 2 + 1-3 děti 200 370 490 750 - 

      

Doplatky po překročení zakoupeného času jsou 1 Kč/ 1 minutu, maximálně do výše  



U vstupného Senioři nad 62, ZTP, ZTP/P, děti nad 100 cm a do 15 let, studenti do 26 let je 

pro slevu nutné prokázat věk a doklady uvedené v návštěvním řádu. 

Skupinové slevy za vstupné (bez ohledu na věk): 

Skupina 15-29 osob: sleva 10 % z ceny vstupného 

Skupina 30 a více osob: sleva 20 % z ceny vstupného  

 

Zvýhodněné vstupné:  

 
Kondiční plavání (Út-Pá v čase 6:30 – 8:00 hod)       …………  55 Kč 

 

Sauna v čase 14:00 hod – 16:00 hod (1 den v týdnu – doplním konkrétní den) při nákupu 

vstupenky mezi 14:00 – 15:00 hod  

……………………………………..150,- Kč/ 135 minut (zóna 1 + 2) 

……………………………………..110,- Kč/75 minut (zóna 2) 

 

V momentě, kdy projdete turniketem, začíná běžet časový fond na pobyt v bazénu. 

Časomíra se zastaví v momentě, kdy projdete turniketem nazpátek.  

Pokud překročíte Vámi zvolený časový fond, je každá minuta navíc zpoplatněná                                  

1 Kč, maximálně však do výše celodenního vstupného v dané kategorii. 

Rovněž doplácíte za pobyt v zóně, do níž jste si při vstupu do bazénu nezakoupili 

vstupné – viz. níže: 

 

Při vstupu do zóny 2 – SAUNOVÝ SVĚT ze zóny 1 – PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ 

BAZÉN, VÍŘIVKA  -  poplatek 65 Kč za každou započatou hodinu v zóně 2 - SAUNOVÝ 

SVĚT, maximálně do výše celodenního vstupného v zóně 1 + 2 . 

 

Při vstupu do zóny 1 – PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA v případě 

zakoupení SAUNOVÉHO  SVĚTA za 75 min – jednorázový poplatek 70 Kč, maximální 

časový limit pro pobyt v obou zónách je však 135 min. 

Pokud se pobyt 135 minut vyčerpá, je poplatek maximálně do výše celodenního vstupného 

v zóně 1 + 2. 

   

 

Druh permanentky  
 

Permanentka na deset 75 minutových vstupů do zóny 1 - 

PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA 
700 Kč 

 

Permanentka na deset 75 minutových vstupů do zóny 1 -  

PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA – 

Senioři nad 62, ZTP, ZTP/P, děti nad 100 cm a do 15 let, 

studenti do 26 let 

550 Kč 

Permanentka na dvacet 75 minutových vstupů do zóny 2 - 

SAUNOVÝ SVĚT  
       2 080 Kč 



Permanentka na deset 135 minutových vstupů do zóny 1 + 2 

- PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA + 

SAUNOVÝ SVĚT  

 

   1 800 Kč 

 Platnost permanentky prodlužujeme pouze z důvodu odstávky areálu  
 Permanentky, karty či čipy není možné použít na veřejném koupališti Hulák  

 

Ceník fitness: v ceně je zahrnuta pouze návštěva prostoru fitness (tzn. šatna a 

sociální zařízení k fitnessu a vlastní cvičební prostor – s výjimkou permanentky 

kombinovaných vstupů ) 

Druh vstupného (vstupová permanentka) cena  

jednorázové  90 Kč     

10 vstupů (platnost 3 měsíce) 

 

      800 Kč 

 

20 vstupů (platnost 5 měsíců)  1 600 Kč 

30 vstupů (platnost 6 měsíců) 2 400 Kč 

 

Druh vstupného (časová permanentka) cena  

1 měsíc   800 Kč     

3 měsíce 

 

 

2 150 Kč 

 

   

 5 měsíců + 1 zdarma 3 600 Kč 

 9 měsíců + 3 zdarma 6 450 Kč 

 

 
 

Studentská měsíční 
630 Kč 

 



Studentská čtvrtletní 1800 Kč 

10 kombinovaných vstupů fitness (časově neomezeno) + 

sauny/bazén (135 min)  
2550 Kč 

 

 Vstupová permanentka má platnost dobu určenou v ceníku ode dne zakoupení.  
 Časové permanentky mají platnost podle určení ode dne zakoupení. 
 Vstup do fitness není po zaplacení vstupného časově omezen.  

 

Držitel 3 měsíční  či  30 vstupové abonentské permanentky (čipu) do fitness získává slevu 

5 % na vstup do zóny 1- PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA a zóny 2 - 

SAUNOVÝ SVĚT 

Držitel 5 měsíční abonentské permanentky (čipu/karty) do fitness získává slevu 10 % na 

vstup do zóny 1- PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA a zóny 2 -SAUNOVÝ 

SVĚT 

Držitel 9 měsíční abonentské permanentky (čipu/karty) do fitness získává slevu 15 % na 

vstup do zóny 1- PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA a zóny 2 -SAUNOVÝ 

SVĚT 

 

Jednorázový pronájem plaveckých drah, velkého bazénu a malého bazénu: 

 
Pronájem jedné plavecké dráhy: 400 Kč/hodina (možné pronajmout pouze 4 dráhy najednou) 

Pronájem celého velkého bazénu (6 drah): 2 500 Kč/hodina 

Pronájem malého bazénu: 600 Kč/hodina 

 

          

Půjčovné 

V bazénu si můžete zapůjčit zdarma plavecké pomůcky – „ježka“, destičku, rukávky či 

velkou desku v rozsahu, který je určen pro veřejnost. 

Půjčení ručního fénu je zpoplatněno částkou 20 Kč. 

Půjčení ručníku či prostěradla je zpoplatněno částkou 30 Kč. 

 

 

Předplacení služeb v krytém plaveckém bazénu 

Prachatice 

Pro předplacení služeb v krytém plaveckém bazénu Prachatice je možno využít 

buď elektronickou peněženku (čipovou kartu) nebo abonentský čip. 



 Držitelé abonentských (předplatitelských) karet či  abonentských (předplatitelských) 

čipů musí provést minimální vklad při prvním nabití 500 Kč. 

 

Elektronická peněženka, zákaznická karta, dárkový poukaz 

Jedná se o čipovou kartu, na kterou si na pokladně krytého plaveckého bazénu dobijete 

libovolnou částku, veškeré platby se poté odečítají přímo z nabité karty. Jednorázová cena 

čipové karty je 50 Kč. Při výměně za abonentský čip na toto bude brán zřetel a bude brán 

zřetel na její pořizovací cenu. 

Výhody pro držitele zákaznické karty: 

 jedna karta pro celou rodinu – může ji používat více osob na různé služby zároveň 

až do vyčerpání složeného kreditu 

 efektivní forma elektronické peněženky pro stálé klienty, rodiny, školy, sportovní i 

firemní kolektivy 

 kartou můžete hradit veškeré JEDNORÁZOVÉ  služby krytého plaveckého bazénu, 

fitness a bufetu 

 speciální, limitované nabídky po celý rok na Váš e-mail  

Při dobití kreditu v určité výši získáváte slevy na jednorázovém vstupném ve všech zónách: 

Kredit 1500 Kč - 2999 Kč……….….sleva 5 % na vstupném 

Kredit 3000 Kč – 4 999 Kč …………sleva 10 % na vstupném 

Kredit 5000 Kč – 9 999 Kč …………sleva 12 % na vstupném 

Kredit 10 000 Kč - 19 999 Kč ………sleva 15 % na vstupném 

Kredit 20 000 Kč +………………….sleva 20 % na vstupném.  

 

Sleva se neposkytuje na občerstvení v bufetu ani na masérské služby! 

Speciální formou elektronické peněženky je dárkový poukaz (darujete přednabitou kartu),       

Nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů ve formě přednabité čipové karty 

(elektronické peněženky) v hodnotách 500 Kč , 1000 Kč, 2000 Kč , 3000 Kč či  5000 

Kč. Můžete však zakoupit i dárkový poukaz v libovolné hodnotě, minimálně však ve výši 

500,- Kč. 

Kartu lze po využití její hodnoty opakovaně dobíjet na pokladně krytého plaveckého bazénu. 

Použít lze na všechny služby areálu - plavání, sauny, fitness i občerstvení. 

Platnost kreditu od posledního nabití či čerpání služeb je vždy 12 měsíců (po 15 měsících bez 

nabití či čerpání služby kredit automaticky zaniká). Kredit není vratný. Na mimořádně 

udělované motivační bonusy není nárok. – bude ještě řešeno v obchodních podmínkách. 

 

Abonentský čip 

Jedná se o čipové hodinky, které je možno přímo využít k průchodu turnikety v areálu a k 

placení v bufetu plaveckého bazénu. 



Hlavní výhodou abonentského čipu je to, že není nutné čekat u pokladny na vydání vstupního 

čipu. Podmínkou přímého vstupu do areálu je dostatečný kredit nabitý na čipu. 

Cena abonentského čipu je 150 Kč. Při výměně již zakoupené elektronické peněženky (nový 

typ čipové karty), zákaznické karty a dárkového poukazu za abonentský čip zaplatíte pouze 

rozdíl v ceně karty a čipu, tedy 100 Kč. 

Abonent 

Jak se stát abonentem? 

Jednoduše, zakoupením elektronického čipu ve formě "hodinek". 

 prvotní zakoupení je za 650 Kč, z toho 

o 150 Kč prodej hodinek do osobního vlastnictví (daňový doklad pečlivě 

uschovejte) 

o 500 Kč minimální základní vklad ve formě kreditu  

 po krátké povinné registraci (jméno, příjmení a kontaktní údaje) vám budou informace 

o změnách stavu na abonentním účtu chodit e-mailem 

 kredit lze čerpat na pobyt v krytém plaveckém bazénu v zóně 1- PLAVECKÝ 

BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA a zóny 2 - SAUNOVÝ SVĚT, a to podle 

zvolené permanentky a na vstupy do zóny 3 - FITNESS se slevami uvedenými 

v ceníku při výběru konkrétní permanentky, případně na jednorázové vstupné do 

jakékoliv zóny plaveckého bazénu, lze jím rovněž platit občerstvení v bufetu v krytém 

plaveckém bazénu.  

 před i po vyčerpání kreditu můžete hodinky dobít nebo znovu aktivovat nabitím 

libovolnou částkou 

 platnost kreditu je 12 měsíců od posledního pohybu (pohybem je myšleno dobití nebo 

čerpání služby), není-li na abonentním účtu pohyb po dobu delší než 12 měsíců, jste 

na tuto skutečnost prostřednictvím automatického e-mailu upozorněni, po 15 měsících 

bez pohybu kredit zaniká bez nároku na jeho obnovení 

 nepotřebné abonentní hodinky od vás vykoupíme jako použité zboží za 50 Kč 

Výhody pro abonenty 

 slevy a bonusy dle ceníku při zakoupení abonentských permanentek do zóny 1- 

PLAVECKÝ BAZÉN, DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA a zóny 2 - SAUNOVÝ SVĚT      

a  do zóny 3 – FITNESS 

 Při dobití kreditu v určité výši získáváte slevy na jednorázovém vstupném ve všech 

zónách: 

 Kredit 1500 Kč - 2999 Kč……….….sleva 5 % na vstupném 

 Kredit 3000 Kč – 4 999 Kč …………sleva 10 % na vstupném 

 Kredit 5000 Kč – 9 999 Kč …………sleva 12 % na vstupném 

 Kredit 10 000 Kč - 19 999 Kč ………sleva 15 % na vstupném 

 Kredit 20 000 Kč +………………….sleva 20 % na vstupném.  

 volný průchod vstupním turniketem bez nutnosti zastavení na pokladně 

 speciální, limitované nabídky po celý rok na Váš e-mail 



 slevy pro abonenty není možné využít v občerstvení v bufetu v krytém plaveckém 

bazénu ani při zakoupení masérských služeb. 

Popis služby 

Zakoupením čipových hodinek v hodnotě 150 Kč a minimálním prvním vkladem ve výši 500 

Kč si návštěvník zakládá „účet“. Z něj pak může průběžně čerpat a navštěvovat areál krytého 

plaveckého bazénu Prachatice. Abonent si zvolí druh permanentky, kterou bude využívat. 

Abonent si může zvolit kombinaci více permanentek, případně využít další výhody podle 

aktuální nabídky. Veškeré slevy pro abonentky se nevztahují na občerstvení v bufetu ani na 

masérské služby! Uložený kredit může návštěvník využít k úhradě zvoleného časového pásma 

nebo na další služby (občerstvení apod.) bez použití hotovosti. Na čipové hodinky je možné 

vložit jakoukoli částku (dle výše uvedených pásem) v hotovosti nebo prostřednictvím platební 

karty, a to na pokladně krytého plaveckého bazénu. Platnost kreditu od posledního nabití (či 

čerpání služby) je vždy 12 měsíců (po 15 měsících bez pohybu kredit automaticky zaniká). 

Kredit není vratný. Na mimořádně udělované motivační bonusy není nárok. Abonentní 

hodinky jsou přenosné,  avšak neumožňují vstup více osobám najednou ! V případě jejich 

ztráty neprodleně informujte pokladnu. Hodinky zablokujeme a zabráníme jejich zneužití. 

Nevyčerpaný kredit převedeme na nové (za poplatek 150 Kč). 

Při zakoupení abonentního čipu abonenti (předplatitelé) volně procházejí turniketem do 

krytého plaveckého bazénu bez čekání na odbavení na pokladně bazénu. Zde si vyberou 

skříňku, případně box na cennosti a svým abonentským čipem skříňku a box zavřou. 

Pokud má abonent při odchodu dostatečný kredit, nemusí se zdržovat na pokladně. Rovnou 

odchází a útrata se mu automaticky strhává z účtu. Pokud abonent nemá dostatečný kredit na 

účtu, turniket neumožní jeho odchod. Abonent navštíví pokladnu, kde provede úhradu nebo 

další dobití a následně může odejít přes turniket.  

 Platnost permanentky prodlužujeme pouze z důvodu odstávky areálu  
 Permanentky, karty či čipy není možné použít na veřejném koupališti Hulák                       
 Kredit z papírových permanentek s platností před uzavřením krytého plaveckého   

bazénu se převádí do zákaznických karet či abonentskéch čipů dle přání klienta a toto 

přechodné období je časově ohraničeno do 30.6. 2020. Po této době pozbývají staré 

papírové permanentky platnosti a zbývající kredit nelze již převést! 

 

Pro firmy a organizace 

Firmám a organizacím nabízíme lázeňské služby s možností platby fakturou - podrobné 

informace na telefonním čísle………………………... 

 

 

Ceník dalších služeb krytého plaveckého bazénu: 

Kurz kojenců a batolat (baby plavání): 

Je určen pro nejmenší plaváčky od šesti měsíců věku do tří let 



10 lekcí + 1 v ceně 1.600 Kč (lekce – 30 minut) 

V ceně kurzů je také jedna výuková hodina zdarma pro rodiče bez dětí. Během této hodiny se 

rodiče seznámí se základními plaveckými dovednostmi nebo baby masážemi 

Po ukončení kurzů probíhají vždy ještě 2 náhrady. 

Plavání pro těhotné: 

Potvrzení od lékaře není nutné, ale doporučujeme vždy tuto aktivitu se svým lékařem 

konzultovat. Není problém plavat až do 38. týdne těhotenství – záleží vždy na pocitech 😊 

Zařazení do lekcí  pro těhotné je průběžné. 

Cena za lekci v kurzu (minimálně 5 lekcí)  -  100 Kč  

Cena za jednotlivou lekci (lekce – 60 min) -  150 Kč              

Cena kurzu je dána násobkem počtu lekcí. 

Plavecká výuka pro MŠ, ZŠ a SŠ: 

Cenová tabulka pro MŠ, ZŠ a SŠ 

 
45 min 60 min 90 min 

 MŠ 65,- Kč 85,-Kč 130,-Kč 

1.až 5. třídy 70,- Kč 90,- Kč 135,- Kč 

6. až 9.třídy + SŠ 75,- Kč 100,- Kč 150,-Kč 

 

V době plavecké výuky v čase 11:00 hod – 14:00 hod je součástí ceny rovněž sauna pro 

děti. Zájem o saunu je nutné ohlásit již při vyplnění přihlášky k plaveckému výcviku. 

Cena pronájmu v případě nájemních smluv pro plavecké oddíly DDM, 

plavecká skupina důchodců: 

Cena za nájem činí 400,00 Kč/1 hodina/malý bazén 

Cena za nájem činí 200,00 Kč/1 hodina/1 plavecká dráha 

 

Pronájem saun a bazénové haly pro firemní akci – cena dohodou 

 

 



Různé: 

Zřizovatel umožňuje stanovit provozovateli krytého plaveckého bazénu v případě 

marketingových akcí v krytém plaveckém bazénu (např. vysvědčení, dětský den, Vánoce, 

prázdniny, pronájem prostoru bazénu pro sportovní soustředění či firemní akce apod.) slevy 

ze vstupného mimo schválený ceník. 

 

Saunová představení – cena bude stanovena na základě propočtu nákladů 

 

Saunová noc – cena bude stanovena na základě propočtu nákladů 


