
Sportovní hala města Plzně 
Krašovská

NABÍDKA  
PRO SPORTOVNÍ KLUBY

Sportovní hala města Plzně Krašovská je zbrusu nové moderní 
multifunkční sportovní zařízení na severním okraji Plzně. 

V této hale je možné provozovat sporty jako badminton, florbal, futsal, volejbal nebo basketbal, 

včetně potřebného zázemí pro fyzioterapii nebo rehabilitaci, sál pro skupinová cvičení, horní 

salónky vhodné pro semináře a přednášky. 

V hale je možno pořádat malé i velké turnaje, soutěže a další akce. Pro diváky je zde hlediště. 

Součástí objektu je restaurace s kapacitou 60 míst a s venkovní terasou pro dalších až 

70 návštěvníků. Prostory jsou bezbariérové.



 +420 727 896 236Sportovní hala města Plzně Krašovská  recepce@halakrasovska.cz

Sportovní hala – hřiště a kurty
 ½ V hale je k dispozici až 

9 badmintonových kurtů 
s možností variabilního 
sekčního členění herní 
plochy pro provozování 
dalších druhů sportu 
(florbal, basketbal, 
futsal, volejbal)

 ½ Kapacita tribuny je 
cca 200 diváků 

 ½ K dispozici je časomíra 
pro všechny sporty

Pronájem hřiště pro florbal, futsal, basketbal a volejbal

Dny Čas Cena s DPH

pondělí – pátek
7:00 – 15:00 450 Kč/hod

15:00 – 22:00 650 Kč/hod

sobota, neděle 7:00 – 22:00 900 Kč/hod

Pronájem badmintonového kurtu 

Cena za 1 kurt s DPH

pro veřejnost
při nabití kreditu*) 220 Kč/hod

bez nabití kreditu*) 260 Kč/hod

pro sportovní kluby
pro dospělé 130 Kč/hod

pro děti a mládež 100 Kč/hod

* Nabití kreditu bude možné přes rezervační systém, který spustíme během roku 2023..
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Sportovní sál
 ½ Zrcadlový sál určený 

pro skupinová cvičení 
a kondiční přípravu

Dny Čas Cena s DPH

pondělí – neděle 7:00 – 22:00 350 Kč/hod

Salónky
 ½ Malý salónek (do 20 lidí) 

určený pro přednášky 
a semináře

Dny Čas Cena s DPH

pondělí – neděle 7:00 – 22:00 Od 280 Kč/hod

Využití dalších služeb dle domluvy

 ½ Velký salónek (do 50 lidí) 
určený pro přednášky 
a semináře

Dny Čas Cena s DPH

pondělí – neděle 7:00 – 22:00 Od 350 Kč/hod

Využití dalších služeb dle domluvy
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Další informace
½  Předpokládaný termín zahájení 

.......činnosti haly - v průběhu února 2023 

½ Zázemí pro fyzioterapii a rehabilitaci 

½ Předpokládaná provozní doba haly a 

.......recepce od  7:00 do 22:00

½ Půjčovna sportovního vybavení

½ 6 šaten se 150 úložnými skříňkami
na čip + sprchy

½ Zázemí pro trenéry

½ Parkovací plocha u haly s počtem 
50 parkovacích míst

½ Online rezervační systém

½ Bezbariérový přístup

½ Celoplošné ozvučení haly

½ WiFi připojení

½ Moderní restaurace s terasou

Spolupráce
Máte zájem o spolupráci?  
Vyplňte do 15. ledna 2023 náš dotazník:

www.survio.com/survey/d/E8N1C0B1Q3D6A7W2C



Kontakt

 +420 727 896 236  recepce@halakrasovska.cz
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