
Příloha č. 1b – Specifikace k veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „Výměna sedaček v divadle Komedie“ 

Předmět plnění: dodávka sedadel dle bližší specifikace, vč. Jejich dopravy, montáže a 

likvidace původních sedaček  

Místo plnění: Divadlo Komedie, Jungmannova 15/1, Praha 1 

Doručení vzorku sedačky na vrátnici divadla Komedie - Jungmannova 15/1, Praha 1 

Termín plnění – ihned po podpisu smlouvy 

Termín plnění v místě realizace – od 26.7.2021 

Termín předání hotového díla: 16.8.2021 

Pokud bude dodavatel využívat na části zakázky subdodavatele tak musí uvést identifikační 

údaje subdodavatele a seznam co bude dodávat. 

Popis akce: 

Jedná se o dodávku a montáž nových sedadel pro divadlo komedie. Hlediště je rozděleno na 

přízemí a balkon. V přízemí je šikmá podlaha. Sklon sedáku bude odpovídat sklonu podlahy 

aby sezení bylo pro diváky pohodlné  V přízemí je celkem 11 řad s celkovým počtem 215 míst 

k sezení a 22 sklopných přístavků na konci každé řady. Na balkoně jsou 4 řady s celkovým 

počtem 68 míst. Sedadla jsou napevno přivrtaná k podlaze v celém hledišti kromě prvních 7 

řas. Sedadla v prvních sedmi řadách jsou odmontovatelná v celcích po maximálně 4 

sedadlech. Po odmontování sedadel zůstane podlaha rovná bez úchytného systému sedadel. 

Sedadla jsou dřevěná s čalouněním. Zadní část sedadla je dřevěná – okop, horní část sedadla 

– dřevo, stejně tak jako područky. Sedadlo je sklopné s pružinovým mechanismem, který je 

integrován do bočnice.  

Osová rozteč sedadel a oblouk řady budou zachovány. Sedadlo je koncipováno tak, že 

nemůže dojít ke skřípnutí prstů ruky do systému sklápění sedáků nebo skřípnutí nohou 

zezadu pod opěrákem. Mechanismus sklápění má tichý chod s tlumeným dorazem.  

Čísla sedadel - každé sedadlo bude opatřeno číslem umístěným na spodní části 

sedadla(sedáku). Čísla řad - každá řada bude mít na posledním sedadle číselné označení řady 

- fosforeskující číslo. Vzhled číslic bude vycházet z grafického stylu MDP. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SEDADEL  
Hloubka otevřeného sedadla: 630 mm  
Hloubka zavřeného sedadla: 440 mm  
Výška sezení: 450 mm  
Výška sedadla: 920 mm  
Pružinový mechanismus sklápění sedáku integrován do bočnice  
Bočnice dutá provedení dub  
Povrchová úprava kovu sedadel komaxit  
Sedák a opěrák látkové čalounění  
Zadní část opěradla okop  
Područky dřevo buk masiv  
Kotvení sedadel do podlahy pomocí kotevní konzoly  
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MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ SEDADEL  
Barva čalounění křesel červená /RAL 3020/3002/ 
Barva kovových částí křesel – tmavě šedá antracit  
Barva dřevěných částí sedadel tmavě hnědá /RAL 8016/8017/ 
Přesné barevné odstíny budou odsouhlaseny zadavatelem během příprav realizace zakázky 
 
ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBCE  
pro výrobce ocelových konstrukcí podle normy EN 1090-1  
Certifikát ČSN EN 1991: (Eurokód 1) – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí  
ČSN EN 1993: (Eurokód 3) – Navrhování ocelových konstrukcí  
 
ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBEK SKLOPNÁ KŘESLA  
Křesla v souladu Certifikát s normou EN 12727 nábytek, pevně zabudované řady sedadel – 
zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost  
Látka+pěna certifikát o nehořlavosti podle EN 1021-1:2006 – žhnoucí cigareta, EN 1021-2:2006 
ekvivalent plamene zápalky  
Látka 100% Polyester, gramáž 615 g/lm, otěruvzdornost 100 000 cyklů Marindale  

Sklápěcí mechanismus sedadla musí vyhovovat normě EN 1176-1:2009 - phyblivé části a sedadlo 
nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku 
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3D model sedadla 
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