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PROSTOR – PLOCHA V m2

kongresový sál 565,50

terasa přes sálem 225,00

chodby kolem sálu 592,68

PARAMETRY PODIA

Výška 61 cm

Šířka 960 cm

Hloubka 409 cm

VÝŠKA SÁLU

Od podlahy 4,18 m

Od pódia 3,57 m



• Sál se nachází ve veřejné části letiště, v 2. podlaží spojovací chodby mezi
Terminálem 1 a 2.

• Přístup k sálu je možný z obou terminálů. Lze využít schodiště nebo osobní
výtah.

• Sál je možné prostřednictvím posuvných stěn rozdělit na 1/3 (stěny však nejsou
zvukotěsné). Každá 1/3 může mít vlastní vchod.

• V jedné třetině sálu se nachází podium.

• Za sálem je chodba, kterou lze využít pro catering nebo šatnu.

• Maximální kapacita sálu v uspořádání „divadlo“ je 300 míst k sezení, v
uspořádání „třída“ 100 míst.

• Dle dohody je možné zapůjčení mobiliáře:

Disponujeme 200 čalouněnými židlemi, 40 stoly (rozměr 140x46 cm), 20
bistrostolky, 4 štendry vč. ramínek a řečnickým pultem.
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Technické vybavení

• 3x dataprojektor IN 5106, výkon 5500 ANSI Im, rozlišení základní 1024x768, připojení přes VGA
kabel+audio

• Projektor pro promítání datového a videosignálu s nativním rozlišením XGA. Min. světelný výkon
4500 ANSI Im, tříčip LCD 1,4“, poměr stran 4:3, jednolampový systém, kontrast poměr (nikoli
dynamický) min. 750:1, vstupy 5xBNC (RGBHV/YPbPr), S-video, RS-232, objektiv: výměnný standard.

• 1x hlavní plátno MW Rollfix 350x300 cm a 2x postranní plátno MW Rollfix 300x250 cm

• Ozvučení místnosti Bose Freespace, vhodné zejména pro mluvené slovo, nevhodné pro kapelu či
diskotéky. Výkonný zesilovač Inter M R300 2x450W/4 Ohm, 19“ rack mount.

• 1x DVD player, ze kterého je možné pustit film na všechna 3 plátna.

• Výstup všech zvuků je vysílán z mixážního pultu do zásuvek pro tlumočnické kabiny. (Centrála
řídícího systému, 19“ rackmounn, Ethernet, možnost ovládání všech zařízení v sále po RS-232
protokolu, připojení tří touchpanelů).

• Sada 3 drátových a 2 bezdrátových mikrofonů Sennhieser a jednoho kopového mikrofonu.

• 1x prezentér s laserovým ukazovátkem.
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Nad rámec ceny pronájmu lze zajistit:

• Individuální přístup k wi-fi (obdržíte vlastní přístupové údaje) 

• Catering 

• Parkování
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CENÍK pronájmu kongresového sálu

Celý den 6 hodin 1 hodiny

Celý sál 25.000,- Kč 13.500,- Kč 4.000,- Kč

2/3 sálu 17.000,- Kč 9.000,- Kč 3.000,- Kč

1/3 sálu 9.000,- Kč 5.000,- Kč 2.000,- Kč

Terasa před sálem 10.000,- Kč - -

Ceny jsou uvedené bez DPH
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Délka 

1hod. / 60 min. 150,- Kč

3 hod. / 180 min. 250,- Kč

24 hod. / 1 den 600,- Kč

168 hod. / 1 týden 1.400,- Kč

Ceník pronájmu internetu prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi


