
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte technika p. Leoše Plice 
tel.: 605	952	222, e-mail: leos.plic@divadlonasantovce.cz 

DETAILNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY DIVADLA 



DISPOZICE SÁLU A JEVIŠTĚ 



 

PŮDORYS JEVIŠTĚ 

 



 

PŮDORYS JEVIŠTĚ 

LEGENDA 

 

tahy 

6 ks ve vzdálenostech 70, 140, 190, 240, 290 a 380cm od horizontu. 

Délka tahů je 6m a nosnost 60kg. 

Rumpály jsou umístěné vlevo. 

 

šály, sufita, výkryty a horizont 

Mezi zadním horizontem a stěnou je 60cm na 
průchod na druhou stranu jeviště. 

Šálová ramena lze sklopit a vytvořit rovný bok. 

 

ROZMĚRY 

šířka jeviště: portál - portál … 8m 
 mezi bočními výkryty … 7,4m  

hloubka jeviště: forbína - stěna … 6,6m 
 forbína – horizont … 6,1m  

výška jeviště: 0,8m 
výška portálů: 4,4m 
výška za portály 5,5m  

 

 

Jeviště je celodřevěné s	možností vrtání. 



 

BOČNÍ PROFIL DIVADLA 

 

 



 

PŮDORYS SÁLU /rozměry bez látkových horizontů a šál/ 

 



SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ 



 

JEVIŠTĚ 

ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL 

HLEDIŠTĚ 

SPOLEČNÁ ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ REŽIE 



 

TYPY SVĚTEL 

WASH LED impresion X 4  

PROFIL FS 600  

LED PAR cls 18  

FHR 500  1000  



 

OSVĚTLOVACÍ PULT 

Používáme digitální programovatelný pult Avolites Titan Mobile   o.s.ATiger 

- ovládání přes dotykové displeje 
- synoptická mapa světel v pultu 

 

spouštění pomocí MIDI a divadelní Playback 

- 2048 kanálů protokolu dmx 512 
- 30 playback submasterů v	jedné „vrstvě“ 
- je možné přivést svou show na flash paměti 
- je možné načíst nebo uložit libovolnou show z kteréhokoliv Pearlu a naopak 
- 3 encodery  
- podpora komunikace s	mediaservery 



 

SVĚTELNÁ REŽIE 

Pracoviště zvukaře a osvětlovače jsou umístěna těsně vedle sebe a v případě potřeby 
může představení odbavit jeden technik. 

 

 

 

  

 

 

 

Z režie, která je umístěna v horní části hlediště je dobře vidět a slyšet velkým otevřeným 
oknem.  

Dále máme k dispozici konvenční světla volná a světelné stativy. 

Po dohodě můžeme k našemu pultu připojit Vaše dmx zařízení. 



SCÉNICKÉ OZVUČENÍ 



 

JEVIŠTĚ 

ROZMÍSTĚNÍ REPROBOXŮ A DISPOZICE SÁLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled z režie, kde jsou obě pracoviště umístěné vedle sebe. Pracoviště má velké 
otevřené okno pro přirozený poslech. 



 

TYPY REPROBOXŮ 

EAW KF 300  hlavní PA 

3 pásmový full range, 12”+7” horn+1,4” 
750W/92dB + 200W/101Db 
3ks zavěšené v	horní  části sálu  levá, pravá, střed  

 

 

 

 

 

 

EAW VFS 250 

subwoofer, 2x15", 1000W/4ohm 
umístěné pod jevištěm 

 

 

 

 

 

 

QSC KW 122 

500W / 131dB    12“+ 1“ 
pódiové aktivní monitory 4ks 
v	případě divadel možno využít jako zadní ozvučení 



 

MIXÁŽNÍ PULT A MIKROFONY 

Používáme digitální programovatelný pult ALLEN HEATH iLIVE  T 80 

 

 Moderní digitální mixážní pult poslední generace. 
30 mikrofonních vstupů, 6 stereo vstupů 

 LCR výstupy (main) a 8 stereo podskupin (buses) 
 10 pomocných výstupů (aux), 20 programovatelných faderů 
 4 pásmové plně parametrické korekce + HPF, LPF filtry na každém vstupu 

 

 

 

Bezdrátové mikrofony Sennheiser EW 100 g3 

 

 

Dále máte u nás k dispozici playbackové přehrávače  

 CD Denon 2ks 
 MD Sony (a-pause) 2ks 
 notebook 
 počítače Lenovo (windows), Apple Macbook (OS-x) 

 

 

Nástrojové mikrofony Sennheiserr Shure 



 

ZVUKOVÁ REŽIE 

 

Pracoviště zvukaře 

 

 

Playback rack 

 2x cd Denon DN C 620    s A-Pause 
 2x MD  Sony MD JE 520  s A-Pause 
 1x DiBox 4kanálový Behringer 

 

 

 

 

Pracoviště zvukaře a osvětlovače umístěná vedle sebe 



PŘÍJEZD PRO TECHNIKU 



 

příjezd pro techniku < 2,4m 

 

parkoviště na střeše galerie, vstup hlavním vchodem přímo do 2. patra 



 

příjezd pro techniku < 2,4m 

 

 

 

 

 

parkoviště na střeše galerie, vstup hlavním vchodem přímo do 2. patra 



 

příjezd pro techniku > 2,4m 

 

vjezd pro zásobování, rampa číslo 1 



 

příjezd pro techniku > 2,4m 

 

 

 

 

 

vjezd pro zásobování, rampa číslo 1 
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