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ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Studie proveditelnosti malého sálu kina OKO v Šumperku byla vypracována na základě požadavku
vedení kina a objednatele prověřit možnosti vytvoření dalšího sálu pro potřeby promítání pro méně početné
publikum.
Použité podklady
Dokumentace stávajícího stavu
Katastrální situace
PD stavebních úprav kina OKO z března 2017
PD interiéru kina OKO z listopadu 2017
Stavební program a záměr investora
Všeobecné údaje
Objekt kina OKO není zapsanou kulturní památkou, jeho hodnota z pohledu společenského významu je však vysoká. Nachází se na Masarykově náměstí v bezprostřední návaznosti na hlavní pěší tah od
autobusového nádraží a nově zrekonstruované knihovny do historického centra města.
Stavební úpravy a nové konstrukce jsou navrženy co nejcitlivěji ke stávající architektuře. Velký důraz je kladen
na kvalitu provedené práce, řemeslný detail a použité materiály.
Stávající objekt – kino Oko se nachází na ul. Masarykovo nám. 1170/3, objekt má
st.p.č. 1246 v k.ú. Šumperk. Dle KN je parcela vedena jako druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt má uveden způsob využití jako stavba občanského vybavení. Kolem objektu je přilehlý pozemek p.č.
1239/9, k.ú. Šumperk, dle KN je parcela vedena jako druh pozemku – zahrada.
Objekt kina a přilehlý pozemek je ve vlastnictví – Města Šumperk.
Princip variantního řešení
Návrh prověřuje dvě základní varianty řešení:
- 1. varianta „VESTAVBA“ – předpokládá zřízení malého sálu ve 2.NP kina namísto stávajícího bytu
- 2. varianta „PŘÍSTAVBA“ – vytváří nový objekt v zahradě za kinem s možností samostatného vstupu.

.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
TEXTOVÁ ČÁST
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CENTRUM MĚSTA
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NÁDRAŽÍ
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
ORTOFOTOMPAMA
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Stávající stav objektu
Stávající objekt je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a podkroví – půdní prostor. Objekt je obdélného půdorysu, původní hlavní část objektu s valbovými střechami je řešena ve
tvaru T, při pozdější rekonstrukci objektu byly přistavěny boční jednopodlažní trakty včetně zvýšené
části pódia u původního štítu směrem do zahrady.
Objekt je řešen v tradiční technologii- stávající zdivo v suterénu je smíšené cihelné v kombinaci
s kamenem, v nadzemních podlažích původního objektu je zdivo cihelné,
u přístaveb je z cihelných bloků a z pórobetonových tvárnic. Stávající zdivo v suterénu je zavlhlé.
Stropy nad suterénem u vstupní části jsou cihelné klenbové do I nosníků a v ostatních částech
suterénu je strop proveden ze stropních panelů. Nad přízemím jsou stropy částečně řešeny jako
monolitické železobetonové trámové, strop nad hlavním sálem je dřevěný trámový. U přístaveb
se předpokládá provedení z prefabrikovaných stropních panelů nebo PZD desek. Stropy nad 2.
nadzemním podlažím jsou řešeny jako dřevěné trámové s podbitím – omítka a se záklopem s
nášlapnou vrstvou z cihelných půdovek a betonové mazaniny.
Stávající schodiště vedoucí do suterénu a 2.NP je provedeno železobetonové,
u nadzemního podlaží s povrchovou úpravou z litého teraca. Kruhové schodiště vedoucí z přízemí
objektu na půdu je ocelové a schodiště vedoucí z 2.NP na půdu je dřevěné.
Hlavní část objektu je zastřešena průnikem valbových střech ve tvaru T, přístavby jsou řešeny
jako pultové střechy. Krov je dřevěný, zastřešení valbových střech je řešeno hliníkovými šablonami
Alukryt, u pultových střech je krytina plechová v imitaci tašek.
Podhledy jsou sádrokartonové. Podlahy v prostorách kina jsou v suterénu betonové a cihelné,
v nadzemních podlažích z keramické dlažby, vlysové, dřevěné prkenné a podlahy s nášlapnou
vrstvou tvořící koberec, pvc. Stávající výplně otvorů jsou hliníkové a plastové. Vnější omítky jsou
břízolitové a hladké štukové, vnitřní omítky jsou hladké štukové.
PRŮČELÍ - ZÁPADNÍ FASÁDA

SLUŽEBNÍ VCHOD - JIŽNÍ FASÁDA

ZAHRADA - VÝCHODNÍ FASÁDA
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FOTODOKUMENTACE
SOUČASNÝ STAV
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PŮDA

PŮDA

PŮDA

SCHODIŠTĚ DO 2.NP
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CHODBA 2.NP
FOTODOKUMENTACE
SOUČASNÝ STAV
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SITUACE - SOUČASNÝ STAV
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SITUACE
SOUČASNÝ STAV

7

VARIANTA 1 - VESTAVBA

MALÝ SÁL

VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

KOMUNIKACE / ZÁZEMÍ
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SITUAČNÍ ŘEŠENÍ
NAVRŽENÉ VARIANTY
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VARIANTA 1 - VESTAVBA

VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

Provozní a dispoziční řešení

Provozní a dispoziční řešení

V přízemí kina je navrženo propojení bočního schodiště s foyer bezbariérovou rampou. Pro zvětšení
vstupního prostoru se předpokládá odstranění ocelového točitého schodiště. Součástí úprav je i zvětšení
prostoru pokladny o původní předsíň a sjednocení úrovní podlah.
Bočním schodištěm, které bude doplněno zvedací plošinou pro bezbariérový přístup, se návštěvníci
dostanou do 2. NP a dále stávající chodbou až do malého sálu s kapacitou 44 míst. Sál vznikne odstraněním
dělících příček pokojů stávajícího bytu. Z prvního pokoje bude vytvořena promítárna se zvýšenou podlahou.
Rovněž promítací sál bude mít amfiteatrální podlahu. Potřebná výška stropu nad sálem a promítárnou bude
dosažena odstraněním stávajícího stropu a zvýšení nové úrovně podhledu až po střešní konstrukci krovu.
Na konci chodby bude zřízena denní místnost s hygienickým zařízením, která nabízí možnost podávání
občerstvení návštěvníkům sálu. Podesta schodiště bude zvětšena, doplněna bude předsíň u WC pro administrativu a úklidová komora.

Hlavní hmota přístavby malého sálu je situována do zadní části pozemku. Objekt přístavby se delší
stěnou přimyká k severovýchodní stěně pódia hlavního sálu s odstupem pro zachování funkčnosti stávajících anglických dvorků ze suterénu kina. V rámci stavby budou zrušeny dvě stávající studny nacházející
se v zahradě. Přístup k novému sálu zajišťuje nová chodba, vytvořená podél stávajícího bočního modulu
hygienického zařízení. Odvětrání stávajících záchodů bude řešeno nuceně. Zádveří chodby umožňuje bezbariérové propojení se zázemím stávajícího kina suchou nohou. Chodba se střešními světlíky dovede diváky
do vstupní haly se samostatnými záchody pro malý sál. Nově vytvořený sál se zahloubenou amfiteatrální
podlahou má kapacitu 64 míst. Hala je se zbývající částí zahrady propojená prosklenou stěnou s dveřmi.
Zahrada může sloužit jako respirium o přestávkách, pro pořádání různých venkovních kulturních akcí
a výstav nebo pro občasné venkovní promítání na mobilní pláto.
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OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ
NAVRŽENÉ VARIANTY

9

VARIANTA 1 - VESTAVBA
1.NP

2.NP

42+2 MÍSTA

MALÝ SÁL (53+2 místa)

PROMÍTÁRNA

DENNÍ MÍSTNOST
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WC

CHODBA
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
VARIANTA 1 - VESTAVBA
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VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

53+2 MÍSTA

MALÝ SÁL (53+2 místa)

PROMÍTÁRNA

HALA

WC
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CHODBA
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

11

VARIANTA 1 - VESTAVBA

VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

Návrh bezbariérového přístupu

Návrh bezbariérového přístupu

Bezbariérový přístup je zajištěn stávajícím vchodem do kina s rampou a bezbariérovým řešení celého
přízemí v jedné úrovni včetně WC pro imobilní. Výškový rozdíl cca 20 cm mezi foyer a bočním vchodem se
schodištěm do 2.NP je řešen vyrovnávací rampu. Na vodící tyč kotvenou do středové schodišťové zdi bude
připevněna sklopná plošina, která dopraví imobilní návštěvníky do 2.NP. V chodbě pak bude částečně spádovaná podlaha v délce do 3 m, vyrovnávající výškový rozdíl vzniklý zřízením nové samonosné podlahy sálu.

Bezbariérový přístup je zajištěn stávajícím vchodem do kina s rampou a bezbariérovým řešení celého
přízemí v jedné úrovni včetně WC pro imobilní. Zároveň je zajištěn přímý bezbariérový vstup ze stávajícího
bočního chodníku přes zádveří do propojovací chodby, vedoucí do haly před novým kinosálem. Bezbariérově
řešené je i propojení haly se zahradou.

“OČKO”

PRINCIP ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVOSTI
NAVRŽENÉ VARIANTY
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VARIANTA 1 - VESTAVBA

VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

Stavební úpravy a konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení

V rámci realizace vestavby malého sálu ve 2.NP musí být odstraněno stávajícího ocelového kruhového
schodiště, dojde k vybourání příček v 1.NP a 2.NP, dále k odstranění stopní konstrukce v místě schodiště
z důvodu nevyhovující podchodné výšky mezi stropem a schodišťovými stupni, vybourání dřevěného trámového stropu v místě uvažovaného kinosálu a odstranění vazných trámů a vzpěr krovu.
Z důvodu nevyhovujícího železobetonového trámového stropu nad 1.NP z hlediska zvýšeného nového
užitného zatížení od kinosálu - předpokládá se, že stávající strop byl proveden na max. nahodilé zatížení
300kg/m2 a musí se provést nový strop s dimenzí nahodilého zatížení 500kg/m2.

Jednopodlažní přístavba bude založena na základových pasech, v místě obvodové stěny stávajícího
suterénu v kombinaci s mikropilotami. Zdivo bude cihelné z keramických bloků, stropní konstrukce budou tvořit předpjaté železobetonové panely Spiroll. Střecha je řešena jako plochá s fólií z PVC-P. Výplně
otvorů budou hliníkové s izolačním trojsklem, vnitřní dveře dřevěné, podlahy kobercové a z keramické dlažby.
Prosvětlení chodby a vstupní haly bude řešeno střešními světlíky. Venkovní zpevněná plocha je uvažována z
velkoplošných betonových dlaždic.

Stavební úpravy vestavby spočívají v provedení nového stropu v místě kinosálu, chodby a prostoru odstraněného kruhového schodiště. Dále bude nutné provést podchycení stávajícího průvlaku v místě
rozšíření chodby ve 2.NP.
Nový strop je navržen z nosných pozinkovaných trapézových plechů VSŽ zalitých betonem s nosnou
konstrukci tvoří ocelové válcované nosníky I, HEA, HEB. V rámci podchycení krovu se musí provést ocelové
rámy, které budou vynášet sloupky dřevěného krovu a novou stropní konstrukci podhledu nad kinosálem.
Stropní konstrukce bude zateplena, podhledy budou akustické, omítky hladké štuko, podlahy kinosálu budou řešeny jako zvukově izolační, vnitřní omítky budou hladké štukové. Akustické řešení sálu a elevace
podlah vzhledem k úhlu viditelnosti bude řešit specializovaná firma v dalším stupni projektové dokumentace.
V rámci zvýšeného zatížení od nového stropu kinosálu se musí provést sondy stávajících překladů u
všech výplní otvorů v přízemí objektu v místě vstupní haly, kavárny a prostoru předsálí - foyer.
Z pohledu prostorových možností stávajících nosných konstrukcí a proporcí sálu vestavby z hlediska
technického vybavení a kvality projekce neodpovídá optimálnímu požadavku na řešení malého kinosálu.
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STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
NAVRŽENÉ VARIANTY
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VARIANTA 1 - VESTAVBA

VARIANTA 2 - PŘÍSTAVBA

Propočet nákladů - vestavba

Propočet nákladů - přístavba

Vestavba 853,70 m3 x 8,5 tis. Kč/m3 .........……. ………….……… 7.256 450,- Kč + DPH
Chodba, sociální zařízení 0 m3 x 6,5 tis. Kč/m3 ……. ……........
0,- Kč + DPH
Technické vybavení ………….………………………………...…….... 3.000 000,- Kč + DPH

Sál 672,9 m3 x 8,5 tis. Kč/m3 ……...…………................................ 5.719 650,- Kč + DPH
Chodba, sociální zařízení 685,8 m3 x 6,5 tis. Kč/m3 ……. ……........ 4.457 700,- Kč + DPH
Technické vybavení ………….………………………………...……..... 3.000 000,- Kč + DPH

Náklady celkem…………………………………………………........... 10.256 450,- Kč + DPH

Náklady celkem…………………………………………………............ 13.177 350,- Kč + DPH
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PROPOČET NÁKLADŮ
NAVRŽENÉ VARIANTY
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VARIANTA 1 - VESTAVBA

STAV PŘI REALIZACI INTERIÉRU r. 2017
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ TRÁMOVÝ STROP

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2018

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2018

NEVYHOVUJÍCÍ PODCHODNÁ VÝŠKA U SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP- BUDE NUTNÉ
PROVÉST ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

BUDE NUTNÉ NAHRADIT VAZNÝ TRÁM, VZPĚRU A ČÁST SLOUPKU NOVÝM OCELOVÝM RÁMEM

OCELOVÝ RÁM - VYNÁŠÍ HORNÍ ČÁST KROVU

ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KROVU

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2018
BUDE NUTNÉ PROVEDENÍ SONDY NAD KAŽDÝM OTVOREM V 1.NP - PROVĚŘENÍ
ÚNOSNOSTI PŘEKLADŮ

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2018

STÁVAJÍCÍ STAV r. 2018

OCELOVÉ KRUHOVÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP NA PŮDU BUDE ODSTRANĚNO - ZVĚTŠENÍ
VSTUPNÍ ČÁSTI V 1.NP A VYTVOŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 2.NP

“OČKO”

BUDE NUTNÉ PROVÉST PODCHYCENÍ PRŮVLAKU V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ CHODBY VE 2.NP

NUCENÉ ÚPRAVY PŘI REALIZACI VARIANTY 1
PŘÍLOHA 1
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Projekční činnost v požární bezpečnosti staveb
Ing. Marek Hollan, DiS.
hollan.marek@seznam.cz
+420 777 587 443
www.hollan.info

______________________________________________________________________________
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STUDIE PROVEDITELNOSTI NA VYTVOŘENÍ MALÉHO SÁLU

VARIANTA č.2 – přístavba sálu
Varianta č.2 přepokládá vybudování přízemního, nepodsklepeného, samostatně stojícího objektu v

V KINĚ OKO ŠUMPERK

nezastavěné zahradě kina. Objekt je navržen s dispozičním propojením se stávající budovou (v místě jižní

1. Identifikace stavby a investora

přístupové chodby do sálu).

Kraj:

Olomoucký

Obec:

Šumperk

Katastr. území:

Šumperk

Parcely dotčené výstavbou:

st. 1246 a 1239/9

Lokalizace:

49°57'48.71"N, 16°58'38.87"E

Investor:

Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461

Předpokladem je vybudování objektu pro umístění sálu pro cca 55 osob včetně sociálního zázemí,
vstupní haly a promítárny. Ze vstupní haly je uvažován výstup do prostoru zahrady kde je navržena letní
scéna s kapacitou cca 70 osob.
Z hlediska požadavků požární bezpečnosti je uvažováno s provedením nové přístavby jako
samotatného požárního úseku, který bude na rozhraní stávající budovy oddělen požárním uzávěrem (dveřmi
se samozavírači). Budova samotná bude navržena tak, aby byla zajištěna požární odolnost obvodového
pláště, kde je uvažováno s požadavkem na cca 30minut při volbě nehořlavého konstrukčního systému,

2. Předmět studie

případně 45min. při volbě smíšeného či hořlavého konstrukčního systému. Předpokladem

VARIANTA č.1 – vestavba sálu

Únikové cesty budou vedeny primárně na volné prostranství do prostoru zahrady. V nově budovaném

Varianta č.1 uvažuje s vestavbou malého kinoálu do prostoru stávající bytové jednotky nacházející se v

objektu se předpokládá zbudování vnitřního odběrního místa a nouzového osvětlení. Vybavení SHZ a SOZ se

2.NP nad vstupní halou Kina Oko. V rámci stavebních úprav je navrženo vybourání stávajících příček mezi pokoji,

nepředpokládá. Doporučena je instalace EPS (rozšíření stávajících rozvodů do nově budovaného objektu v

zesílení stropní konstrukce nad 1.NP, zvětšení světlé výšky odstraněním části stropní konstrukce nad 2.NP a

případě, že je stávající objekt kina vybaven).

provedením nového stropu nad 2.NP (do prostoru stávají půdy).
Z hlediska požadavků ČSN 73 0802 bude proveden prostor malého sálu se zázemím (barem, denní

V Šumperku 20.11.2018

místností, sociálním zázemím) jako samostatný úsek oddělený od stávajících prostor bytové jednotky v 2.NP a od

Ing. Marek Hollan, DiS.

prostoru velkého sálu (respektive zázemí velkého sálu). Požárně dělicí konstrukce bude tvořena stávajícími

AT požární bezpečnosti staveb – ČKAIT 1201965

zděnými příčkami (vyhovující bez dalšího opatření), stávajícími betonovými stropy mezi 1.NP a řešeným sálem (v

Osoba odborně způsobilá na úseku PO – Š-OZO 41/2012

rámci zesílení stropní konstrukce bude posouzeno, předpokladem je vyhovující požární odolnost bez dalších
opatření. Konstrukce nad 2.NP (nově budovaný podhled s funkcí požárního stropu, případně omítnutí např.
Vermiplasterem) bude dimenzován na požární dle výpočtu SPB, předpokladem je požární odolnost REI45DP1
(oboustranně), při možném budoucím využití půdního prostoru. Navrženo je vybudování nového ocelobetonového
spřaženého stropu (trapézový plech na ocelových nosnících s nabetonovanou ŽB deskou).
Dle navržené kapacity sálu – 44 míst k sezení + kapacita baru (denní místnosti cca do 10 os.) je uvažováno
s využitím stávajícího přístupu do 2.NP po schodišti v jižní části objektu. Schodiště je svým sklonem a šířkovým
provedením vhodné jako úniková cesta. Schodiště ústí přímo na volné prostranství v přízemí. Při prohlídce stavby
byla prověřena délka ÚC vzhledem k řešenému záměru - vyhovující.
V rámci stavebních úprav se předpokládá dovybavení objektu v řešených částech nouzovým osvětlením,
vnitřními odběrními místy (předpokladem je 1ks), hasicími přístroji a případně vybavení PZB (EPS) v případě že
jimi je objekt vybaven.
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