
Příloha k výzvě k podání nabídky: 

VÝROBA A INSTALACE ROŠTU PROVAZIŠTĚ NA JEVIŠTI DIVADLA V DLOUHÉ 

       Divadlo v dlouhé, březen 2019 

 

Technické zadání pro vytvoření nabídky: 

Účelem rekonstrukce je vytvoření celoplošného roštu horního provaziště, který 

nově vyplní volný prostor mezi nákladní lávkou (výtahem) a skladem dekorací 

(vis přiložené plány zadávací zadávací dokumentace se základním okótováním). 

Rošt provaziště bude sloužit nejenom k transportu dekorací na dotčený výtah, 

ale i na pravidelnou údržbu zavěšení provaziště včetně kladek jednotlivých 

tahů, tj. jeho pochozí plocha vyplní (zastřeší) celou plochu jeviště k dotčené 

lávce. Na jeho obvodě musí být vytvořeno odebírací (posuvné) zábradlí 

zabezpečující okraj roštu při odjetém výtahu. 

Pevný rošt provaziště bude tvořen válcovanými ocelovými profily dle výrobní 

dokumentace, která je nedílnou součást dodávky – tato musí být podpořena 

statickým výpočtem s předpokládanou minimální nosností 250kg/m2. 

Konstrukční profily jsou dle předběžného výpočtu vysoké 120mm (válcovaná 

ocel „I“ anbo „U“) s rastrem nosných úhelníků  pro vložené, ale odebiratelné  

díly technoroštů/pororoštů. 

V plochách odebíracích dílů pororoštů musí být zabudovány průchodky pro 

lanoví jevištních tahů dle přesného zaměření "in situ" pro vytvoření přesné 

výrobní dokumentace. Stávající tahy však budou nově půdorysně posunuty a 

pravá část bude překladkována a přelanována pro uvolnění průchodu na lávku 

– přesné polohy tahových kladek a lan budou učeny a do výrobní dokumentace 

zaneseny objednatelem a toto přelanování je součástí ceny v části pro úpravy a 

zpevnění stávajících konstrukcí.  

V místech kde pevný rošt nahrazuje stávající sklápěcí lávku, bude povrch fixně 

pokrytý plechem s protiskluzovou úpravou (aby se při stěhování dekorací 

zabránilo pádu drobných předmětů na jeviště) – tento povrch musí být ve 

vyznačené části dle přiloženého půdorysu.  

Pod vnějším okrajem technoroštů je za vnějším obvodobým nosníkem kryt tzv.  

„parkovacího boxu“ scénických reflektorů ( horní depo), tj. subtilní příhradový 

nosník zde zároveň vytváří průběžnou nosnou hranu pochozího roštu a ten je 



jako tímto zpevněný celek zavěšen dle zadávacího schematu na ocelových 

táhlech visících na třmenech ze stávajících horních nosníků zakotvených v 

objektu. 

Součástí nabídky realizace je cena za demontáž dosavadní servisní lávky a 

sklápěci pološiny včetně likvidace. 

 Poznámka k dokumentaci:  

veškeré profilace musí být podloženy statickým výpočtem pro schválování 

výrobní dokumebtace před zahájením výroby. 

 

Termíny realizace na jevišti DvD: 

Zahájení montážních prací:     20.6.2019 

Ukončení montáže:                  31.8.2019 

 

Požadovaná skladba nabídky realizace díla: 

A- Zaměření „in situ“ 

B- Výrobní dokumentace 

C- Výroba odsouhlasených atributů 

D- Stavba celoprostorového lešení na jevišti 

E- Úprava a zpevnění stávajícíh konstrukcí 

F- Demontáž vyřazených atributů (částí konstrukcí) 

G- Montáž nově vyrobených dílů 

H- Kompletace a součinnost s montáží výtahu 

 

Součinnost DvD: 

Objednatelem bude zajištěn vyklizený prostor jevišti, požární dozor (při 

svařování a broušení) a zábor v určených termínech 

 

 


