
FOTBALOVÝ STADION
LUŽÁNKY

STAREZ ARÉNA VODOVA se nachází v severní části Brna a se-
stává se ze dvou multifunkčních sportovních hala venkovního
kluziště. Obě multifunkční víceúčelové sportovní haly slouží
převážně k pořádání akcí sportovního charakteru na nejvyšší
úrovni, vhodné jsou ale i ke konání kulturních a jiných spole-
čenských akcí, jako jsou koncerty, teambuildingy, firemní akce
a jiné.

VELKÁ HALA

hrací plocha – 40 x 20 m, výška stropu – 12,5 m
kapacita dvouúrovňového hlediště: sportovní akce – 2 900
míst k sezení, kulturní akce – 5 500 diváků
led tabule uzpůsobená k projekci
občerstvení
hala splňuje mezinárodní standardy

MALÁ HALA

hrací plocha – 40 x 20 m, výška stropu – 8 m
kapacita jednoúrovňového hlediště: sportovní akce – 900 míst
k sezení, kulturní akce – 1 400 diváků
LED tabule uzpůsobená k projekci
občerstvení

V areálu je možné si pronajmout i zasedací místnost, sportoviště
DOJO pro trénink juda a dalších úpolových sportů nebo saunu.

Ubytování je možné v hotelu (www.a-sporthotel.cz), který je
součástí celého areálu.

Parkování: v blízkosti haly

The STAREZ ARÉNA VODOVA is located in the northern part of
Brno and consists of two multifunctional sports halls and an
outdoor ice rink. Both multifunctional multi-purpose sports halls
are mainly used for organizing sports events at the highest level but
they are also appropriate for holding cultural and other social
happenings, such as concerts, teambuildings, corporate events and
many others.

LARGE HALL

playing area - 40 x 20 m, ceiling height - 12,5 m
capacity of the two-level auditorium: Sports events - 2 900 seats,
cultural events - 5,500 spectators
LED board adapted for projection
fast food
the hall meets international standards

SMALL HALL

playing area - 40 x 20 m, ceiling height - 8 m
capacity of one-level auditorium: sports events - 900 seats,
cultural events - 1 400 spectators
LED board adapted for projection
fast food

You can also rent a conference room, a DOJO sports area for judo
training and other combat sports or sauna.

There is a possibility of accommodation in the hotel (www.a-
sporthotel.cz) which is a part of the whole area.

Parking: near the area
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FOTBALOVÝ STADION LUŽÁNKY byl, je a bude jednou
z brněnských sportovních ikon.

Svou kapacitou se řadil k největším stadionům v Československu
a těšil se velké oblibě.

Fotbalový stadion Lužánky nedisponuje přípojkou elektřiny ani
vody. Veškerou obslužnost je nutné si zajistit. Vstup na tribuny
a jejich užívání je zakázáno.

Kapacita areálu: cca 11 000 návštěvníků

Parkování: v blízkosti areálu

LUŽÁNKY FOOTBALL STADIUM was, is and always will be one
of Brno's sports icons. With its capacity, it was one of the largest
stadiums in Czechoslovakia and gained such a popularity.

Lužánky Stadium does not have electricity or water connection. All
serviceability must be procured. Entry to the stands and their use
is prohibited.

Capacity of the area: around 11 000 visitors

Parking: near the complex

Drobného 571/47, 602 00 Brno
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Pro doplňující informace,
obsazenost areálů a rezervace

kontaktujte:

For additional information,
availability of premises and
reservations please contact:

Ing. Eva Antlová

antlova@starezsport.cz

+ 420 778 799 477

KONTAKT/CONTACT

PROSTORY A PLOCHY
PRO KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ

AKCE

starez.cz starez.cz


