
Výzva byla o to větší, když součástí dodávky 
byla také nosná ocelová konstrukce, nerezové  
zábradlí a točité vstupní schodiště. S výjimkou  
zábradlí totiž nebyly tyto prvky v zadání  
komplexně technicky dořešeny. Existovala  
pouze představa architekta a investora  
o celkovém konečném vzhledu a dojmu.

Od počátku jsme tedy 
hledali možná technická 
řešení vyhovující linkám 
architekta s ohledem  
na funkčnost a bezpečnost 
konstrukce a podmínky  
stavby v procesu rekon-
strukce.

DODÁVKA A MONTÁŽ PROSKLENÉ POCHOZÍ GALERIE V KNIHOVNĚ KULTURNÍHO DOMU VESELÍ NAD MORAVOU 
NENÍ VÝZNAMNÁ SVÝM OBJEMEM, ALE STUPNĚM SLOŽITOSTI, KOMPLEXNOSTÍ PROVEDENÍ A NEOBVYKLÝM  
ARCHITEKTONICKÝM VYZNĚNÍM.

REFERENČNÍ REALIZACE:
KNIHOVNA KULTURNÍHO DOMU 

VESELÍ NAD MORAVOU

http://www.clearmont.cz
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skleněné panely podlahy splňují 
požadavky na požární odolnost  
po dobu 30 minut. Takový parametr  
nepatří mezi běžná zadání. Díky  
spolupráci se specializovaným výrob-
cem protipožárních skel jsme našli 
vhodné řešení, které splnilo očeká-
vání architekta a zároveň vyhovuje 
zadání a platným normám. Uživatel 
tak prakticky nepozná, že se jedná  
o speciální protipožární skla. Jejich 
založení do nosné konstrukce je té-
měř stejné, jako by se jednalo o běž-
nou skleněnou pochozí podlahu.

Skladba skel rafinovaně 
pohledově neodhalí svou 
pravou technickou pod-
statu. Potisk skel zajišťuje 
dostatečnou adhezi mezi 
obuví a podlahou, která 
je tak zcela bezpečná  
z pohledu každodenního 
používání.

Už vstupní točité ocelové schodiště 
návštěvníkům naznačuje, co je čeká 
na samotné galerii. Při jeho zdolávání 
máte pocit, že se odpoutáváte od po- 
vrchu zemského, a vstup na skleněnou  
galerii tak dává smysl celému dílu  
a záměru architekta.

mobil: 
tel.:
e-mail:

+420 602 745 405
+420 596 621 745
info@clearmont.cz

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE

SEKCE SCHODIŠTĚ A PODLAHY ZE SKLA A KOVU NA WEBU

Výroba schodiště proběhla dvakrát. Jednou 
muselo být složeno na dílně, poté rozloženo  
a opět složeno na stavbě.

Neobvyklé řešení pros- 
tor veřejné knihovny tak 
může čtenáři navodit 
dojem jiné dimenze  
a odpoutat jeho mysl 
od běžného každo-
denního světa - i takový 
byl jeden ze záměrů 
architekta.
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