
Český svaz orientačních sportů 
SK Žabovřesky Brno – oddíl orientačního běhu 
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ZŠ Pavlovská, Pavlovská 16 
Datum: jen ze soboty na neděli (22. až 23. května) 
Popis: ubytování je přímo v centru sobotních závodů a bude k dispozici ubytovaným od 

dopoledních hodin. Ubytování budou mít k dispozici dvě tělocvičny, sprchy a WC. 
Vše je možno využívat již v průběhu sobotních závodů. V neděli je třeba školu 
opustit nejpozději v 9:00. 

 Zákaz vstupu do školy v závodní obuvi (s i bez hřebů)! Bude kontrolováno. 
Kapacita: 180 osob (100 + 80) 
Cena: 60,– Kč / noc 
Přihlášky:  požadavek je nutné zaslat Zuzaně Klusáčkové e-mailem na adresu 

ubytovani@eob.cz  a uhradit společně se vklady převodem na účet. Ubytování je 
rezervováno až po potvrzení. 

Parkování: prosíme ubytované, aby parkovali na parkovišti určeném pořadatelem pro sobotní 
závod. 

 

ZŠ Kotlářská, Kotlářská 4 
Datum: od pátku do neděle (21. až 23. května) 
Popis: ubytování je nedaleko od centra Brna a bude k dispozici ubytovaným od pátku 

18:00. Ubytování budou mít k dispozici jednu tělocvičnu, třídy, sprchy a WC. Vše 
je možno využívat již v průběhu sobotních závodů (můžete se jet ubytovat mezi 
sprintem a štafetami). Doprava z centra sobotních štafet osobním autem cca 10 až 
15 minut, trolejbusem MHD 30 minut. V neděli je třeba školu opustit nejpozději v 
9:00. 

Kapacita: 400 osob (70 + třídy) 
Cena: 60,– Kč / noc 
Přihlášky:  požadavek je nutné zaslat Zuzaně Klusáčkové e-mailem na adresu 

ubytovani@eob.cz  a uhradit společně se vklady převodem na účet. Ubytování je 
rezervováno až po potvrzení. 

Parkování: Doporučujeme parkoviště u Právnické a stavební fakulty na ulici Veveří, které je 
vzdálené od školy cca 500 a o víkendu zde bývá volno. V blízkosti školy jsou velmi 
omezené možnosti pro parkování. 

 

DM Juventus, Stamicova 11 
Datum: od pátku do neděle (21. až 23. května) 
Popis: ubytování je vzdáleno cca 500 m od parkoviště sobotních závodů a cca 2 km od 

centra závodů. Ubytování je v dvoupokojích (3 lůžkové pokoje). Na každém patře je 
k dispozici kuchyňka. Je možno se ubytovávat již v průběhu sobotního odpoledne 
(mezi závodem ve sprintu a štafetami). Doprava z centra sobotního závodu je možná 
i trolejbusem (doba jízdy max 5 minut). V neděli je třeba DM Juventus opustit v 
8:00 (maximálně v 8:30). 

Kapacita: 138 osob 
Cena: 200,– Kč / noc 
Přihlášky:  požadavek je nutné zaslat Zuzaně Klusáčkové e-mailem na adresu 

ubytovani@eob.cz  a uhradit společně se vklady převodem na účet. Ubytování je 
rezervováno až po potvrzení. 

 Společně s přihláškou na ubytování je potřeba zaslat vyplněný jmenný seznam 
ubytovaných. Na základě tohoto seznamu vám budou přiděleny čísla pokojů a vy si 
již jen na recepci vyzvednete klíče od těchto pokojů. 

Parkování: Doporučujeme přeparkovat na parkoviště u hotelu, které má dostatečnou kapacitu. 


