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NABÍDKA PRO FIREMNÍ AKCE  
V PLANETÁRIU OSTRAVA



 Můžete u nás využít tato atraktivní prostředí:  

KINOSÁL
vybavený projekční technikou
možnost zapojení 
humanoidního robota
kapacita 100 osob

SÁL PLANETÁRIA
kruhový sál s projekcí hvězdné oblohy 
a sférických filmů 
vhodné pro doprovodný 
program akce 
kapacita 100 osob



 

GALERIE MIRA
výstavní prostor vhodný  
pro catering a relaxaci 
propojení s venkovním prostředím
projekční stěna

VSTUPNÍ HALA
prostor vhodný pro catering 
navazuje na venkovní areál
relaxační zóna, prezence 
účastníků atd.



 

HVĚZDÁRNA
prostředí vhodné pro doprovodný 
program akce 
denní i večerní pozorování oblohy
kapacita 25 míst

UČEBNA
seminární místnost vybavená 
projekční technikou 
vhodná pro vzdělávací kurzy, 
aktivity pro děti
kapacita 20 míst



 

AMFITEÁTR
venkovní areál v klidném 
prostředí lesoparku 
oplocený prostor
možné objednání atrakcí

EXPERIMENTÁRIUM
interaktivní expozice volně přístupné 
během pořádání akce 
vhodné pro děti i dospělé 
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PLÁN BUDOVY

         Využitelné prostory



HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA
  nabízí tyto odborné služby
Katedra geodézie a důlního měřictví
 w Zeměměřické činnosti
 w Důlně měřické činnosti

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti 
 w Inovace v oblasti mechanických procesů od návrhu až po prototyp
 w Termická analýza materiálů, analýza samovznícení a větrání
 w Chemické a technologické analýzy nerostných surovin

Katedra geologického inženýrství
 w Analýzy petrofyzikálních vlastností
 w Analýzy geomechanických vlastností kameniva
 w RTG difrakce a elektronová mikrosonda
 w Geofyzikální průzkumy, HG a IG průzkumy

Katedra environmentálního inženýrství
 w  Poradenství v oblasti odpadového 

hospodářství a úpravy surovin
 w Poradenství v oblasti čištění a úpravy vod
 w  Poradenství v sanačních a rekultivačních 

technologiích
 w Posuzování vlivů na životní prostředí

Kadedra geoinformatiky
 w Komplexní činnost v oblasti geoinformatiky
 w Letecké práce bezpilotními leteckými prostředky

Katedra ekonomiky a systémů řízení 
 w  Ekonomické analýzy hospodářské činnosti průmyslových podniků
 w  Hodnocení pomocí benchmarkingu tuzemských těžebních podniků

Institut čistých technologií
 w   Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin (akreditované ČIA, o.p.s. L 1166.4)

 hgf.vsb.cz  ict.vsb.cz



Rádi si s Vámi sjednáme osobní schůzku.

Podrobnější informace vám sdělí:
Ing. Martina Pavlorková
pondělí–pátek od 8 do 15 hodin
tel: 596 994 962
e-mail: martina.pavlorkova@vsb.cz

Planetárium Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO
K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava

www.planetariumostrava.cz


