
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLOUHÁ LOUKA 
SCHEMA VYUŽITELNOSTI 
 
DSP 



2354

305
fivb

míst k sezení

Multifunkční hala ASportovní hala B

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

fivb

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,
min. světlá výška 12,5m)

(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2090

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

VIP LOUNGE

DSP



fivb

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

2354

DSP



turnaj

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

2090

305
míst k sezení

Multifunkční hala ASportovní hala B

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,
min. světlá výška 12,5m)

(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

VIP LOUNGE

VIP LOUNGE

2090
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

305
míst k sezení

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

VIP LOUNGE

2090
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

2090
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

305
míst k sezení

VIP LOUNGE

2090
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

305
míst k sezení

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

VIP LOUNGE

2354
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

2354
míst k sezení

z toho:
2102 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

305
míst k sezení

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

2354
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2654

305
míst k sezení

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
264 teleskopické tribuny

300 míst na ploše
(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2090
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

VIP LOUNGE

VIP LOUNGE

DSP



Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2354
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2090

305
míst k sezení

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
0 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

VIP LOUNGE

VIP LOUNGE

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2354

305
míst k sezení

míst k sezení
z toho:

2090 pevné tribuny
264 teleskopické tribuny

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevná tribuna (2.NP)

VIP LOUNGE

2654
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny
300 míst na ploše

(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

305
míst k sezení

z toho:
180 pevná tribuna (2.NP)
125 vestavěné lavice (1.NP)

+ místa k stání:
cca 60 pevné tribuny

VIP LOUNGE

2654
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny
300 míst na ploše

(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ místa k stání:
cca 70 pevné tribuny

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



koncert, divadlo

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

VIP LOUNGE

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

2472
míst k sezení

z toho:
1340 pevné tribuny

132 teleskopické tribuny
1000 míst na ploše
(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

1472
míst k sezení

z toho:
1340 pevné tribuny

132 teleskopické tribuny

míst k stání na ploše
(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

+1000

VIP LOUNGE

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

PÓDIUM

PÓDIUM

DSP



koncert, DJ

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

1472
míst k sezení

z toho:
1340 pevné tribuny

132 teleskopické tribuny

míst k stání na ploše
(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

+1000

VIP LOUNGE

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

PÓDIUM

2654
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny
300 míst na ploše

(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



koncert, divadlo

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

PÓDIUM

2654
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny
300 míst na ploše

(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP



koncert, divadlo

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

PÓDIUM

2354
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny

DSP

míst k stání na ploše
(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

+1000



přehlídka

SCHEMA VYUŽITELNOSTI

Multifunkční hala ASportovní hala B
(plocha arény min. 45x24 m, min. 35x25,5 m,

min. světlá výška 12,5m)
(plocha arény min. 45x24 m, min. světlá výška 9 m)

VIP LOUNGE

2654
míst k sezení

z toho:
2090 pevné tribuny

264 teleskopické tribuny
300 míst na ploše

(nutno respektovat
podmínky PBŘ)

+ VIP LOUNGE
cca 100-150 míst

DSP


