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žb základové pasy

podkladní beton podkladní beton
zděný systém izolačních tvárnic 
s použitím žb překladů a žb 
věnce (ztužení věže po 3 m)

zděný systém izolačních tvárnic
+
ocelové sloupky jako podpěry 
stropu sálu

žb betonová deska stropu s 
otvory na světlíky a vybeto-
novanou atikou

žb betonový kazetový strop s 
vybetonovanou atikou
+
žb stropní deska nad garsoni-
erou podepřená žb sloupky

zavřený sál otevírání bočního prosklení detail pojezdu otevírání sálu
-systém pojezdových oken Schüco

otevřený celý sál

- zástěna členěna na 8 panelů 1500 x 4900 s centrálním pojezdem se zajížděním ke stranám stěn, 4 na každou polovinu. Rám panelu má nosný ocelovo-hliníkový rám, který je 
opatřen březovou překližkou 18 mm z každé strany. Hliníkový profil  navzájem spojující moduly magnetickým dorazem. Uvnitř se nachází rozpírací mechanismus, zajišťující 
zafixování panelu v dané poloze. Jako výplň desky je použita tepelně akustická vlna. Prosvětlující otvory jsou kryty pískovaným plexiglasem kruhového výřezu. Poslední profil má 
teleskopickou rozpěru pro dobré fixování příčky.

částečné rozdělení sálu

kotvení vodící lišty do betonového stropu

rozdělení sálu na dva prostory

zavřený box
opatřen černou magnetickou barvou 
sloužící jako nástěnka k prezentaci 
akcí v obci a vystavování prací žáků 
základní školy

otevření boxu
otevřením boxu získáme malou šatnu 
sloužící při menších akcích, jako je 
schůze výboru atd.

vysunutí pultu
vysunutím pultu získáme velkokapacitní 
šatnu, použitelnou při větších akcích, jako 
je konání plesů atd.

SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÝ DETAIL (MULTIFUNKČNOST SÁLU)

OTEVÍRÁNÍ BOČNIC SÁLU

DĚLENÍ SÁLU POMOCÍ MOBILNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY

BOX VE FOYER (NÁSTĚNKA / ŠATNA)

žb betonová deska stropu s 
otvory na světlíky a vybeto-
novanou atikou

trapézový plech tl.150mm

stropy jádra budovy -   
prefabrikované desky Partek

zděný systém izolačních tvárnic prefabrikované žb nosníky

žb základové pasy žb základová deska
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pohled jižní

pohled západní pohled východní
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