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1. ÚVOD  

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu konverze stávajícího kina, které se 

nachází ve městě Hluk, v multikulturní zařízení. Dané téma diplomové práce bylo zvoleno 

po konzultaci se zástupci obce.  

Hlavním poţadavkem bylo rozšíření funkčnosti objektu za účelem zvýšení uţívání 

objektu a s tím souvisejícím zvýšením příjmů. Proto se při návrzích vychází z toho, 

ţe bude zachována stávající funkce, tj. projekce filmových představení, která se doplní 

díky stavebně-technickým úpravám o moţnosti pořádání divadelních vystoupení, 

přednášek, koncertů, a jiných kulturních akcí. Tuto příleţitost na vyuţití objektu jistě 

uvítají jak místní folklorní a jiné zájmové organizace, tak i další sdruţení z okolních obcí 

regionu, který je znám pro svou bohatou kulturní tradici.  

Co se týče současného fungování kina, také to by na případných úpravách vydělalo, 

jelikoţ jsou některé jeho části (např. WC) v nevhodném stavu, také z důvodu stáří objektu, 

a odrazují tak mnohé zájemce od návštěvy tohoto zařízení. I přes tyto částečné nedostatky 

si kino zachovává svůj standard. Pokud jde o projekci filmů, jedná se o nadstandardní 

kvalitu. A to hlavně díky promítači a správci objektu, který vyuţívá své bohaté zkušenosti 

a známosti nejen z dlouholetého působení v tomto oboru, ale i z účasti na mnohých 

filmových festivalech. 

Výše zmíněné argumenty jsou tedy důvodem k provedení studie konverze stávajícího 

objektu. Je vytvořeno několik variant řešení, které se snaţí splnit poţadavky zadavatele, 

tedy města. Při jejich návrzích je brán ohled na územní plán obce a limity, které z něho 

vycházejí. Varianty jsou zpracovány v takovém rozsahu, aby byly zřejmé veškeré 

objemové a základní konstrukční a dispoziční charakteristiky. Součástí práce je také návrh 

případných úprav technické a dopravní infrastruktury. 

Na základě zjištěných poznatků a dosaţených výsledků se můţe následně město 

rozhodnout, zda tyto pouţije při plánování budoucího provozu objektu. Rozšířením 

funkčního vyuţití můţe město jenom získat, neboť to povede bezpochyby ke zvýšení 

kulturního vyţití, společenské úrovně, k zatraktivnění obce a v neposlední řadě také 

k poţadovanému zvýšení příjmů.  
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2. STRUČNÁ REKAPITULACE TEORETICKÝCH 

VÝCHODISEK 

Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu konverze stávajícího kina 

ve městě Hluk v multifunkční kulturní zařízení se snahou o vytvoření nových prostor pro 

umělecké vzdělávací zařízení. Obsahem práce je především studie objektu, ze které musí 

být jasné objemové charakteristiky a dále charakteristiky dispoziční a základní 

konstrukční. 

Vytváření návrhu předcházelo (a doprovázelo) také studium odborné literatury. 

Z této byly získány důleţité informace umoţňující přehled v problematice, která se určitým 

způsobem týká právě řešeného tématu. Jedná se především o informace spojené s územním 

plánováním, urbanismem a typologií občanských staveb. 

2.1 Územní plánování 

 Pod pojmem územní plánování si lze představit nástroj státní správy, který slouţí 

k racionálnímu rozvoji určitého území. [1] 

 Specifickým rysem územního plánování je to, ţe se týká vţdy většího mnoţství lidí 

vytvářejících různé zájmové skupiny. [1] 

 Obecným cílem územního plánování je dosaţení optimálního vyuţití území, 

a to z hlediska komunity, která jej uţívá nebo kterou uţívání území ovlivní, a dále 

z hlediska dlouhodobých efektů. [1] 

 Faktory ovlivňujícími zhodnocení území jsou potom dostupnost, tj. dosaţitelnost 

pro osoby a zboţí a dosaţitelnost infrastruktury, a kvalita prostředí, tj. hygiena, 

prostředí estetické kvality a kvality kulturní a sociální. [1] 

 Územní plán představuje praktickou aplikaci obecných principů urbanismu a obecně 

platných předpisů na konkrétním území v určitém čase. [2] 

 Pro části měst se zpracovávají regulační plány, které stanovují podrobné podmínky 

pro výstavbu. Tyto pracují s pozemkem (parcelou) jako základní jednotkou, která je 

předmětem regulace. Regulativy lze rozdělit podle tématiky, na kterou se orientují 
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a to na regulativy funkčního vyuţití, intenzity vyuţití, hmotově prostorové 

regulativy, architektonicko-estetické regulativy a na další poţadavky. [1] 

2.2 Urbanismus 

 Urbanismus je architektonickou disciplínou, která má za úkol projektovat sídelní 

útvary jako funkční a vyváţené celky. [3] 

 Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostorů a objektů určitého území 

pro dosaţení ţádaného, optimálního výsledku podle předem definovaných 

poţadavků. [2] 

 Úkolem urbanismu je vyuţití intravilánu sídla pro efektivní proměny ve funkční 

a prostorové skladbě městského i venkovského sídla. [3] 

  Nástroji urbanistické tvorby jsou jednak jednoduché urbanistické prvky, jednak 

sloţitější základní urbanistické soubory. V urbanismu se pracuje také s detaily, které 

jsou na pomezí urbanismu a architektury, jedná se např. o uliční a stavební čáry, 

pohledové cíle, výšky říms. [2] 

 Občanské vybavení ve městě je jednou z velmi důleţitých sloţek, má totiţ mimo 

jiného velký společenský význam a podstatně přispívá k pocitu městskosti. [4] 

2.3 Typologie staveb 

 Jedná se o nauku o budovách, které plní různé účely, a které musí vyhovovat 

poţadavkům bezpečnostním, hygienickým, estetickým a ekonomickým. [8] 

 Typologie se zabývá provozními a funkčními problémy budov a jejich jednotlivých 

prostorů. [8] 

 Stavbami pro občanské vybavení se rozumí stavby pro výchovu a školství, 

pro zdravotnictví, pro sociální péči, pro distribuci, pro veřejné stravování, 

pro veřejné ubytování, pro administrativu, pro kulturu, pro sport a ostatní činnost. [8] 

 Poţadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – je nutné stavby navrhovat a provádět 

tak, aby byly současně splněny základní poţadavky, kterými jsou mechanická 

odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých ţivotních 



4 

 

podmínek a ţivotního prostředí, včetně bezbariérového uţívání, ochranu proti hluku, 

bezpečnost při uţívání úspora energie a tepelná ochrana. [8] 

 Bezbariérové uţívání staveb je důleţité z hlediska dobrého pohybu a orientace 

uzpůsobené pro kaţdého jedince. [8] 

 Postiţení osob – tělesné omezení, smyslové omezení, mentální omezení. Je důleţité 

správné zhodnocení omezujících faktorů pro jednotlivé skupiny. Základními 

omezeními jsou omezení pohybová, smyslového vizuálního vnímání a omezení 

sluchová. Potřeba dostatečně rozlišit poţadavky na zpřístupnění a uţívání staveb 

jednotlivými skupinami. [8] 

 Stavby pro kulturu – především kina, divadla a kulturní domy – pro tyto objekty platí 

předpisy zaručující jisté technické specifikace. Jedná se např. o podmínky 

viditelnosti v kulturních objektech s hledištěm. [8] 

Bez studia odborné literatury by byla realizace této diplomové práce prakticky 

nemoţná. Zjištěné poznatky umoţňují lepší orientaci v dané problematice a zajišťují, 

aby práce odpovídala poţadavkům, které jsou na ni kladeny. Největší váhu má zřejmě 

studium problematiky typologie občanských staveb, jelikoţ tématem řešení diplomové 

práce je právě návrh konverze stávající občanské stavby. 
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3. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ 

O VYMEZENÉM ÚZEMÍ A OBJEKTU S PRŮZKUMEM 

A ROZBOREM SOUČASNÉHO STAVU  

3.1 Zájmové území a základní informace1 

Z hlediska správní struktury, je celé zájmové území součástí okresu Uherské 

Hradiště (resp. Zlínského kraje). Město Hluk je sídlem stavebního úřadu, v jehoţ 

působnosti jsou obce Hluk, Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Boršice u Blatnice.  

Dopravní spojení je zajišťováno automobilovou a autobusovou dopravou, ostatní 

druhy dopravy zde své zájmy nemají. 

Katastrální území města Hluk se nachází v oblasti cestovního ruchu č. 45 - Slovácko. 

Hlavní atraktivity tvoří lidové umění, vinařství a především tradiční národopisné slavnosti. 

 

Obr. 1 Administrativní rozdělení okresu Uherské Hradiště, zdroj: [28] 
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3.2 Urbanistická struktura a architektura1 

3.2.1  Stávající stav 

Město Hluk se nachází v okrese Uherské Hradiště, jihovýchodně od tohoto okresního 

města, ve vzdálenosti cca 12 km. Z hlediska zeměpisného leţí město při říčce Okluky 

v Hlucké pahorkatině. 

Hluk je charakteristickou ulicovou obcí. Nejvýznamnější ulice Hlavní je páteřní 

komunikací města, která je současně průjezdní komunikací přes město. Význam ulice 

Hlavní spočívá také v tom, ţe se jedná o původní historickou zástavbu, od které se odvíjel 

další stavební rozvoj města. 

Ve středu této komunikace lze identifikovat centrum města – náměstí J. A. 

Komenského. Náměstí jako centrum města není zvýrazněno prostorově, ulice Hlavní je zde 

pouze o něco více rozšířena, ale především umístěním význačných objektů. Jsou to 

především objekty občanské vybavenosti, kultury a státní správy. 

 

Obr. 2 Rozbor širších vztahů obce, zdroj: [20] 
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Původní zástavba byla řadová, jednopodlaţní. Obytná část domu směrem do ulice 

byla zastřešena sedlovou střechou, jejíţ hřeben byl veden rovnoběţně s komunikací. 

Zástavba podél ulice Hlavní si zachovala svou historickou půdorysnou stopu. 

Rodinné domy však byly z velké části v posledních letech upraveny nadstavbami 

na dvoupodlaţní. V okrajových částech města se více uplatňuje novější výstavba rodinných 

domů z posledních desetiletí. Tato nová zástavba však ztratila veškeré znaky a návaznosti 

k tradiční původní zástavbě. Objekty jsou většinou dvoupodlaţní, převáţně se jedná 

o izolované rodinné domy nebo řadovou blokovou zástavbu. Bytová zástavba je 

zastoupena lokalitou bytových domů, které se nacházejí na jihovýchodním okraji města. 

Průmysl a zemědělství je ve městě zastoupen rozsáhlými plochami zemědělského 

obchodního druţstva Dolňácko a průmyslovými plochami podniků Autopal, Kovoplast 

a Sportspar (pila). Areál zemědělského druţstva Dolňácko se nachází na jihozápadním 

okraji města, plochy průmyslu se naopak nachází na jihovýchodním okraji města. Tyto 

plochy bezprostředně navazují na zastavěné území města. 

3.2.2  Ochrana kulturních památek 

Podle vyjádření Památkového ústavu Brno je zájem na zachování charakteru 

zástavby v areálu tvrze a jejím bezprostředním okolí, dále farního kostela a části města 

zvané Rajčovna s chráněnými památkami č. p. 283 a 284. V tomto území s charakterem 

drobné vesnické zástavby se doporučuje zachování urbanistické struktury a přízemních 

domů se sedlovými střechami. 

Nemovitými kulturními památkami města Hluk jsou: tvrz, farní kostel sv. Vavřince, 

opevnění kolem kostela, fara, a domy č. p. 283 a 284.  

3.2.3  Uplatnění regulativů v řešeném území 

Pouţití regulativů slouţí především k ochraně území před nadměrnou exploatací, 

k ochraně ţivotního prostředí a jako pomůcka pro dimenzování některých prvků.  

3.2.4  Neurbanizované území 

Zahrnuje plochy zemědělské výroby – zemědělský půdní fond a plochy krajinné 

zeleně, které vymezují území, kde je ţádoucí zachování přírodního prostředí. Zahrnují 

plochy sadů a zahrad, lesů, remízků, luk, vodních ploch a vodních toků.  
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3.3 Obyvatelstvo a bydlení1 

3.3.1  Vývoj počtu obyvatel 

Navrhovaný počet obyvatel pro rok 2015 je stanoven odhadem. Představuje cca 9% 

nárůst počtu obyvatel od roku 2001 (pro tento rok bylo evidováno 4363 obyvatel). Celková 

výhledová kapacita území činí 5240 obyvatel. Představuje cca 21% nárůst. To vytváří 

dlouhodobou rezervu pro rozvoj města. 

Tab. 1 Plánovaný vývoj počtu obyvatel v obci, zdroj: [7] 

r. abs. % 

1970 3803 100,0 

1980 4293 113,0 

1991 4362 114,7 

1994 4327 113,6 

2001 4363 114,7 

2015 4700 123,5 

3.3.2  Základní údaje ze sčítání obyvatel z roku 2001 

Ve výhledu lze očekávat postupný pokles kategorie obyvatel v předproduktivním 

věku a růst počtu obyvatel v poproduktivním věku. Produktivní věk je stabilizován. 

Výhled ekonomické aktivity obyvatel nelze stanovit. Obecně lze konstatovat, 

ţe dojde ke sníţení pracovních míst v zemědělství a zvýšení počtu pracovníků ve sféře 

sluţeb. 

 Tab. 2 Zastoupení věkových vrstev obyvatelstva v obci, zdroj: [28] 

věk abs. % 

0 - 14 729 16,7 

v produkt. věku 3116 71,4 

v poprodukt. věku 518 11,9 

celkem 4363 100,0 

3.4 Občanská vybavenost1 

3.4.1  Zásady návrhu občanského vybavení 

Zřizování a provozování většiny zařízení občanského vybavení bude řízeno 

komerčními zájmy, kupní silou a poptávkou obyvatel. 
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Zařízení ve správě města nebo státu (např. školství, kultura) bude úměrné počtu 

obyvatel, avšak prostředky na jejich rozvoj budou závislé na finanční stabilitě města. Proto 

se v územním plánu navrhuje případné doplnění koncepčním způsobem – rezervování 

ploch, bez konkrétních kapacitních údajů. 

3.4.2  Školství a výchova 

 Mateřská škola 

Stávající stav: 1 zařízení, umístěno 80 dětí, obsazená, dobrý stavebně technický stav.  

V tomto objektu se nachází také školní jídelna. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

 Základní škola 

Stávající stav: 2 samostatné objekty: pro 1. - 3. ročník, 6 učeben, 139 ţáků 

      pro 4. - 9. ročník, 18 učeben, 510 ţáků 

Tělocvična 200m
2
 v objektu Městského úřadu. Provedena přístavba školní jídelny 

a doplnění sportovního zařízení v prostoru bývalého městského dvora. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

 Základní umělecká škola 

Stávající stav: umístění v objektu ZŠ pro 1. -3. ročník, jako část hudební sekce. 

Návrh: vyhovuje pro výhled (součástí diplomové práce je i návrh varianty vytvoření 

nových prostor pro umělecké vzdělávací zařízení v řešeném objektu). 

 Městský dům dětí a mládeţe 

Stávající stav: umístění v patře obecního hostince, technický stav dobrý. 

Návrh: úprava vnitřních prostor. 

3.4.3  Kultura a osvěta 

 Městská knihovna 

Stávající stav: umístění v objektu tvrze, 82 m
2
 uţitkové plochy. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

 Kulturní zařízení 

Stávající stav: umístění v objektu tvrze – víceúčelové sály, hlavní sál - 400 sedadel, 

stolové uspořádání 180 míst, malý sál stolové uspořádání 50 míst. 

Návrh: dokončit celkovou rekonstrukci objektu. 
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 Kino 

Stávající stav: 149 sedadel, technický stav objektu střední. 

Návrh: rekonstrukce (objekt je řešený v diplomové práci). 

 Kostel 

Stávající stav: 1 zařízení, v dobrém technickém stavu. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

3.4.4  Sport a rekreace 

 Sportovní areál TJ Spartak Hluk 

Stávající stav: hřiště sportovní travnaté 7000 m
2
, kompletní vybavení pro kopanou, 

kapacita tribun 2500 diváků, hřiště travnaté 6000 m2, tréninková plocha. 

 Sportovní hala (TJ Spartak Hluk) 

Stávající stav: sál 1200 m
2
, kapacita 1000 diváků, vyuţívá ZŠ, konají 

se zde soustředění sportovců, zápasy, kulturní programy, technický stav objektu 

dobrý. 

 Rekreační areál 

Stávající stav: ve vazbě na sportovní areál, zařízení pro oddych obyvatel města – 

otevřené koupaliště s příslušným vybavením – šatny, sociální zařízení, bufet, plochy 

pro slunění a maloplošná hřiště – volejbal, tenis. 

3.4.5  Zdravotnictví a sociální péče 

 Obvodní zdravotní středisko 

Stávající stav: umístění ve dvou objektech, v dobrém technickém stavu.  

Praktický lékař, dětský lékař, zubní oddělení včetně laboratoře a pracoviště 

specialisty. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

 Závodní zdravotní středisko 

Stávající stav: praktický lékař a část obvodního zdravotního střediska. Objekt závodu 

Autopal, v dobrém technickém stavu. 

Návrh: vyhovuje pro výhled. 

 Lékárna 

Stávající stav: 1 zařízení, 100 m
2
 uţitné plochy – vyhovuje. 



11 

 

 Dům s chráněnými byty 

Stav: 37 bytů, novostavba. 

3.4.6  Maloobchodní síť 

 Potraviny, smíšené zboţí, řeznictví, ovoce a zelenina 

Stav: potraviny - 5 zařízení, smíšené zboţí – 3 zařízení, řeznictví – 3 zařízení,  

ovoce a zelenina – 4 zařízení. 

 Nepotravinové prodejny 

Stav: drogerie, textil, obuv, vodo-instalační materiál, papírnictví, koţená galanterie, 

auto-moto zahradnické potřeby, Quelle, autobazar, stavebniny, elektrotechnické 

zboţí, květiny, pns - tabák . 

 Nákupní středisko 

Stav:  2 zařízení – „Jednota“ a „ u fary “, prodejní plocha maloobchodní sítě celkem 

cca 1700 m
2
, počet zaměstnanců cca 80. Stav jednotlivých zařízení dobrý. 

3.4.7  Veřejné stravování a ubytování 

 Seznam 

Stav: restaurace – 2 zařízení, hostinec – 1 zařízení, bistro – 2 zařízení, kavárna – 

1zařízení, vinárna – 4 zařízení, zahradní pivnice – 1 zařízení nutná rekonstrukce, 

ubytovna – 1 zařízení ve sportovní hale.  

Počet míst celkem cca 870, počet zaměstnanců celkem cca 42. Stav jednotlivých 

zařízení dobrý nebo v rekonstrukci. 

3.4.8  Místní hospodářství, služby 

 Sluţby města Hluk 

Stávající stav: zařízení nedostatečné. 

Návrh: zařízení městského dvora za objektem zdravotního střediska. 

 Nevýrobní sluţby, výrobní sluţby  

Stav: sběrna chemické čistírny, 5 provozoven kadeřnictví, drobné řemeslné práce 

malířské, natěračské, sklenářské, instalatérské, truhlářské, čalounické, pokrývačské 

apod. 

Stav: 10 provozoven stolařství, 22 zámečnických dílen, 15 krejčovství. 
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 Opravárenské sluţby  

Stav: opravny elektrospotřebičů, 14 opraven automobilů, autoservis, pneuservis. 

 Hřbitov  

Stávající stav: plocha 6860 m
2
, 960 hrobů. 

Návrh: rozšíření severozápadním směrem o cca 4000 m
2
. 

 Sběrny druhotných surovin 

Stav: areál o rozloze 500 m
2
. 

Počet pracovníků celkem cca 110. 

3.4.9  Správa a řízení 

 Městský úřad 

Stav: 300 m
2
 plochy, objekt v dobrém technickém stavu, matriční a stavební úřad, 

obřadní síň v objektu tvrze. 

 Pošta 

Stav: 100 m
2
 plochy, 4 přepáţky, umístění v objektu MěÚ. 

 Komerční banka 

Stav: 80 m
2
 plochy, expozitura v objektu školy. 

 Městská policie, hasičská zbrojnice 

Stav: městská policie - 40 m
2
 plochy, hasičská zbrojnice – 2 boxy, dobrý technický 

stav 

Stávající zařízení vyhovují i pro výhled. Počet zaměstnanců ve správě celkem cca 30. 

3.5 Doprava1 

3.5.1 Základní údaje 

Město Hluk je z hlediska dopravních vztahů napojeno na hlavní silniční síť tvořenou 

silnicemi I/55 a I/50 prostřednictvím silnic II/495 a II/498. Hromadná doprava je 

zajišťována linkovými autobusy ČSAD Uherské Hradiště. Ţelezniční spojení je umoţněno 

přes ţelezniční stanici Uherský Ostroh, vzdálenou z Hluku 10 km. 

3.5.2  Silniční doprava 

Řešeným územím Hluku procházejí následující silnice:  
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 II/495  Moravský Písek – Uherský Brod – Bylnice 

 II/498  Kunovice – Hluk – Slavkov 

 III/4956  Hluk – Boršice u Blatnice 

Tyto silnice jsou zařazeny mezi ostatní silniční síť. 

 Silnice II/495 

Přichází do města z jihozápadu, od Uherského Ostrohu. Na okraji zástavby prudce 

klesá aţ po ul. Mladá. Odtud jde v přímém směru, u ulice Antonínská se stáčí 

k východu, ze severu se připojuje na silnici II/498 a trasa silnice pokračuje v přímém 

směru po ulici Hlavní. Na náměstí J. A. Komenského se stáčí k jihovýchodu. 

Od křiţovatky s ulicí Mlýnská se stáčí k východu a prudce stoupá aţ k okraji obce. 

Zde odbočuje od přímého směru na severovýchod, na Vlčnov. Trasa silnice II/495 

tvořící dopravní páteř obce je stabilizovaná bez dopravních závad. 

  Silnice II/498 

Vede do obce ze severozápadu od Kunovic v mírném klesání. V zastavěném území 

tvoří téměř přímku v ulici Hradišťská aţ na křiţovatku se silnicí II/495. Po ní dále 

vede na východ ulicí Hlavní aţ k firmě Sportspar, kde se za odbočkou na Vlčnov 

stáčí k jihovýchodu. Ve výhledu se počítá se severním obchvatem mimo zástavbu. 

  Silnice III/4956 

Začíná na náměstí J. A. Komenského, kde odbočuje ze silnice II/495 na jih v mírném 

klesání. Po překročení říčky Okluky se stáčí k jihovýchodu, mírně stoupá 

aţ k sídlišti, kde opouští zastavěné území. Její trasa je stabilizována. 

3.5.3  Silniční ochranné pásmo 

Stanoveno se pro území mimo zastavěnou část města v souladu se zněním Silničního 

zákona č. 361/2000 Sb., z kterého vyplývají vzdálenosti hranice pásma od osy vozovky 

silnice: 

 silnice II. třídy …..25 m 

 silnice III. třídy ….20 m 
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3.5.4  Dopravní zátěž 

Jako podklad pro určení dopravní zátěţe v Hluku jsou pouţity výsledky Celostátního 

sčítání silniční dopravy, které zajišťovala Správa silničního fondu České republiky. 

Ty jsou znázorněny v tabulce 3. V řešeném území bylo sčítání provedeno na silnici II/495 

a silnici II/498. Pro návrhové období roku 2015 se pouţijí přepočtové koeficienty.  

Tab. 3 Roční průměrná denní intenzita, zdroj: [7] 

místo rok T O M S nd nn 

II/495 západ 
1990 391 761 16 1168 68 10 

2010 504 1279 14 1797 105 16 

II/495 střed 
1990 1055 2315 56 3426 199 30 

2010 1361 3889 50 5300 308 46 

II/498 západ 
1990 738 1811 39 2588 150 23 

2010 952 3043 35 4030 234 35 

II/495 východ 
1990 717 1537 30 2284 133 20 

2010 925 2582 27 3534 205 31 

II/498 východ 
1990 699 1298 75 2072 120 18 

2010 902 2181 68 3151 183 28 

Značení: T – těţká motorová vozidla a přívěsy 

  O – osobní a dodávkové automobily 

  M – jednostopá motorová vozidla 

  S – roční průměrná denní intenzita (za 24 hod.) 

  nd – průměrná denní hodinová intenzita (06 – 22 hod) 

  nn – průměrná noční hodinová intenzita (22 – 06 hod) 

3.5.5  Místní komunikace 

Doplňují dopravní kostru obce, kterou tvoří výše zmíněné silnice II. a III. třídy. 

Paralelně s Hlavní ulicí vedou ulice Sadová a Vyšehradská. Při severovýchodním okraji 

obce je novější zástavba připojená ulicí Hliníky, střed obce je připojen ulicemi Kostelní, 

Hřbitovní a komunikací kolem základní školy a tvrze. Novější zástavba při západním 

okraji obce je zpřístupněna především ulicí Novočeská, Lánská a Mladá, jihozápad je 

napojen ulicemi Antonínská a Příčná. Sídliště je na silniční síť napojeno ulicemi Mlýnská 

a Závodní a dalšími uţšími komunikacemi. 
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3.5.6  Hromadná autobusová doprava 

Bude i nadále v Hluku zajišťována především pravidelnými linkovými autobusy 

ČSAD Uherské Hradiště. V obci jsou 4 autobusové zastávky, a to: 

 Hluk, Autopal   (točna, přístřešek), 

 Hluk, Sportspar  (chybí zastávkový pruh i přístřešek), 

 Hluk, škola  (zastávkový pruh, bez přístřešku), 

 Hluk, hostinec  (zastávkový pruh, přístřešek). 

Na zastávkách budou dobudovány zastávkové pruhy a přístřešky pro cestující. 

Docházková vzdálenost 500 m pokrývá celé město. 

3.5.7  Doprava v klidu 

Tuto lze rozdělit do dvou kategorií a to na odstavování a parkování osobních vozidel. 

Odstavování je s ohledem na charakter zástavby obce, která je tvořena převáţně 

rodinnými domy, zajištěno v rámci těchto domů nebo na soukromých pozemcích 

v samostatných garáţích.  

Tab. 4 Návrh počtu parkovacích míst podle ČSN 73 6110, zdroj: [7] 

     
počet stání 

objekt jednotka 
počet 

jedn. 
počet jedn. 

na stání Po 
potřeba 

stání P 
stav návrh 

Mateřská škola děti + zam. 120 45 1 2 2 

Základní škola děti + zam. 720 45 4 8 8 

Kulturní zaříz. sedadla 400 4 26 3 6 

Kino sedadla 149 4 16 6 10 

Sportovní areál návštěv. 1500 10 39 20 20 

Kostel sedadla 250 4 16 6 16 

Zdrav. středisko návštěv. 15 7 1 5 5 

Nákupní středisko prod.pl. 250 20 3   3 

Restaurace místa 2x40 5 3x2   2x5 

Pneuservis návštěv. 6 7 1 10 10 

Hřbitov plocha 6800m2 700 3   3 

Městský úřad uţit.pl. 100 30 1   2 

Pošta uţit.pl. 80 30 1   2 

Česká spořitelna uţit.pl. 80 30 1   2 

Komerční banka uţit.pl. 80 30 1   2 
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Parkování je řešeno před objekty občanské vybavenosti nebo v jejich blízkosti. 

Počty parkovacích míst vychází z normy ČSN 73 6110, která stanovuje kolik parkovacích 

míst je třeba pro daný typ staveb. Norma také uvádí, jaké jsou docházkové vzdálenosti 

jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé vzdálenosti. Kromě označených parkovacích míst 

se parkuje na těch komunikacích, kde to šířka vozovky umoţňuje. 

3.5.8  Pěší provoz 

Povede především podél páteřní silnice II/495 (chodník), na pěších komunikacích 

na sídlišti, na ostatních chodnících podél silnic a místních komunikací a tam, kde je 

minimální provoz i na vozovkách. Kromě toho je v obci řada samostatných pěších stezek. 

3.6 Technická infrastruktura1 

3.6.1  Vodní hospodářství 

Město Hluk je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Ostroţská Nová 

Ves – Hluk – Uherský Brod. Zdrojem vody je úpravna vody v O. N. Vsi., která odebírá 

povrchovou vodu z místních štěrkovišť. Z akumulace úpravny je voda dopravována 

čerpací stanicí do vodojemu Kunovice o objemu 2 x 1000 m
3
. Z tohoto VDJ je vybudován 

přiváděcí řad DN 400 zásobující město Hluk a celou skupinu Vlčnov, Dolní Němčí 

a Uherský Brod. 

Zásobovací síť pokrývající celou plochu města je provedena z trub PVC DN 110 – 

DN 90 a trub litinových DN 150 – DN 100. Dle údajů SVK byla výstavba vodovodu 

zahájena v roce 1969.  

Na veřejný vodovod je napojeno 98,6 % domácností. Zásobování pitnou vodou 

nevykazuje ţádné závady. 

3.6.2  Odpadní vody 

Ve městě je vybudována jednotná kanalizace pokrývající aţ na výjimky celé město. 

Kanalizace byla postupně budována od roku 1939 z trub betonových a ţelezobetonových. 

Stavebně technický sta sítě je převáţně dobrý. Některé úseky však vyţadují rekonstrukci 

nebo dobudování revizních šachet. 

Podle pasportu kanalizace SVK je evidováno 11210 m v profilech DN 300 – 800 

ve vlastní správě a celkem 17440 m. 
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Péčí MěÚ byly v roce 1992-94 vybudovány dále stoky v ulicích: 

 Sadová  DN 400  -  550 m 

   DN 600  -    40 m 

 Hlavní  DN 500  -  150 m 

 Vyšehradská DN 300  -  140 m 

3.6.3  Zásobování plynem 

Od roku 1990 je vytvářena plynovodní síť NTL a STL. Zásobování města je řešeno 

na VTL přivaděč DN 100 z Uherského Ostrohu. Ten byl původně budovaný pro potřeby 

společnosti Autopal.  

3.6.4  Zásobování teplem 

K výrobě tepla pro obytnou zástavbu se pouţívá převáţně plyn. V těch částech 

města, kde není zaveden plyn, se k výrobě tepla pouţívá uhlí, doplňkově pak dřevo 

a v malé míře elektrická energie. 

3.6.5  Zásobování elektrickou energií 

Město Hluk je zásobováno el. energií z venkovních vedení VN 22 kV navazujícího 

na rozvodnu 110/22 kV Uherském Brodě. Kromě toho je vedena také odbočka na vedení 

VN 22 kV směrem na Kunovice. Vedení jsou v dobrém technickém i mechanickém 

stavu a nebudou v dohledné době vyţadovat ţádné větší opravy. 

Jednotlivé transformační stanice v obci jsou na rozvod VN 22 kV připojovány 

zásadně venkovními vedeními – kabelový rozvod VN 22 kV se v obci momentálně 

nevyskytuje. Prakticky všechny přípojky k trafostanicím vyhovují současnému stavu. 

3.7 Průzkum stávajícího stavu objektu 

Jelikoţ je předmětem diplomové práce návrh konverze stávajícího objektu (kina), 

bylo nutné, provést jeho průzkum. Tento vedl ke zjištění mnohých poznatků, které byly 

následně zohledněny při vytváření návrhů. Průzkum je proveden v několika úrovních 

zkoumání: 

V první řadě jde o zkoumání informací o území, ve kterém se řešený objekt nachází. 

V podstatě se zjišťují záznamy z k. ú., následně údaje uvedené v územním plánu a s ním 
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souvisejícím regulačním plánu. Tyto jsou následně pouţity při řešení širších vztahů, 

funkčního vyuţití území a dopravních vztahů v daném území.  

Dále je to návštěva stavebního úřadu, kde lze nahlédnout do výkresové dokumentace 

daného objektu. Jelikoţ se jedná o starší stavbu, u které mohly proběhnout stavební úpravy 

spojené s její rekonstrukcí, je důleţité počítat s moţností existence (a při samotném 

průzkumu bylo zjištěno, ţe existují) určité rozdíly. Proto stávající projektová dokumentace 

poslouţila jako informační podklad při prohlídce samotného objektu (a posléze 

i při provádění dokumentace skutečného stavu, neboť jsou z ní patrné záleţitosti, které 

nelze běţnou 
1
prohlídkou zjistit). Té se tedy týkalo kromě vizuálního průzkumu také 

zaměření celého objektu. Díky tomu bylo moţné vypracovat aktuální dokumentaci 

skutečného stavu (původní dokumentace je z roku 1965), ze které se následně vycházelo 

při tvorbě diplomové práce. Při prohlídce stavby byla pořízena také její fotodokumentace. 

Ta bude součástí přílohy diplomové práce. 

V neposlední řadě jsou důleţité i informace o stávající technické infrastruktuře. Tuto 

je totiţ třeba posoudit s navrţeným stavem, a pokud nebude splňovat dané poţadavky, je 

nutné provést návrh nové infrastruktury (především přípojek objektu na rozvodné sítě). 

Zdrojem informací byli nejen správci sítí, ale hlavně internetový portál Jednotná digitální 

technická mapa, do kterého jednotlivé instituty vloţily informace o svých zařízeních, 

a který tak umoţňuje uţivatelům přehledně a s menší časovou náročností zjistit 

poţadované informace o podmínkách a instalovaných zařízeních ve zvolených lokalitách.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Podkladem pro získání informací k této kapitole, resp. podkapitolám, byla Průvodní zpráva k územnímu plánu města 

Hluk.[7]  
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4. SOUHRNNÁ ZPRÁVA POPISUJÍCÍ URBANISTICKÉ 

ŘEŠENÍ, ŘEŠENÍ DOPRAVY A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

Jelikoţ je tato práce orientována na návrh konverze stávajícího objektu kina, nejsou 

plánovány prakticky ţádné změny v území, kterými by byl změněn urbanistický ráz území.  

Je to způsobeno také tím, ţe se daný objekt nachází v jiţ zastavěném území a není 

tedy prakticky ţádný prostor pro případné návrhy úprav daného území. Částečně lze tento 

fakt přičíst na vrub obce, která zřejmě v minulosti neuvaţovala s budoucím rozvojem 

tohoto území, moţná nezáměrně, a proto odprodala pozemky sousedící 

s řešeným objektem.  

Studie konverze objektu je vypracována ve třech variantách řešení. Jejich koncepce 

odpovídá poţadavkům vycházejícím z regulativů, které jsou pro vymezené území 

stanoveny. Všechny tři varianty jsou tedy prostorově vymezeny hranicí pozemků a také 

prostorovými regulativy. 

Přesto je jedna z variant navrţena pro situaci, která by od města vyţadovala určitou 

iniciativu. Ta by se týkala odkoupení sousedního pozemku, který by byl vyuţit k vytvoření 

parkovacích míst pro objekt multifunkčního kulturního zařízení. Tímto způsobem 

se dá vymazat nedostatek, jímţ je jinak nízký počet parkovacích míst v jeho bezprostřední 

blízkosti, který se dotýká zbývajících variant řešení. 

Současné stání tak budou vyuţity hlavně pro osoby s omezenou moţností pohybu. 

Další parkovací místa potřebné pro splnění normou stanovených kvót se však nacházejí 

v dovolených docházkových vzdálenostech, takţe mohou být bez problému vyuţity 

návštěvníky, popř. uţivateli kulturního objektu. Jedná se o parkovací místa staveb 

občanské vybavenosti uţívaná v době, která se prakticky nekryje s plánovanou provozní 

dobou navrhovaného kulturního objektu, takţe by neměly vzniknout případné potíţe 

s jejich nedostatkem. 

Řešení rozvodné sítě technické infrastruktury není předmětem změn, které by mohla 

způsobit realizace některé z variant návrhu konverze stávajícího objektu kina.  
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Stávající technická infrastruktura je schopna pokrýt současné i budoucí poţadavky 

na odběr vody, plynu a el. energie, respektive odvod odpadních vod. Jiné je to ovšem 

s připojovacím potrubím, tady je potřeba provést posouzení stávajících přípojek. Jistě 

se bude muset provést připojení na kanalizační síť, neboť v současnosti toto připojení 

objektu neexistuje. 

Návrhy řešení spojené s automobilovou dopravou (kromě zmíněné problematiky 

s parkovacími místy) opět nebudou uvaţovány, neboť současná dopravní infrastruktura je 

dostatečně způsobilá zaručit fungující provoz v daném území.  

Realizace objektu by však mohla mít dopad na situaci týkající se pěší dopravy. Jedná 

se zejména o zvýšení kvality pohybu osob v daném území zlepšením stávajících 

komunikací (chodníků, přechodů, míst pro přecházení). S touto problematikou se město 

začíná vypořádávat, a v současnosti jiţ probíhají stavební práce, které mají za úkol 

minimalizovat problematiku pohybu na území obce.  
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5. VARIANTY ŘEŠENÍ STUDIE KONVERZE 

STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 

Jak uţ bylo dříve zmíněno, předmětem této studie je návrh konverze stávajícího 

objektu kina na multifunkční kulturní zařízení.  

Pro účely diplomové práce jsou zpracovány tři varianty, z nichţ jedna má být podle 

zadání dovedena do konečné podoby. Proto bude v této kapitole zmíněna jen okrajově 

a následně jí bude věnována kapitola samostatná. Ta bude zpracovaná jako souhrnná 

zpráva studie objektu. 

Při návrzích multifunkčního kulturního zařízení se uvaţují tyto moţnosti vyuţití: 

 projekce filmových představení, 

 divadelní představení, 

 koncerty, 

 přednášky, 

 výstavy, 

 další kulturně společenské akce. 

Při návrzích se vycházelo ze samozřejmosti, kterou je moţnost uţívání objektu 

osobami s omezenou moţností pohybu. Pro zjištění informací potřebných k návrhům byla 

vyuţita vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. Při návrzích byl brán ohled nejen na osoby s omezenou 

schopností pohybu, proto je např. pro osoby se sluchovým postiţením připraveno řešení 

v podobě bezdrátového FM systému ve variantě se stetoskopickými sluchátky, 

popř. s indukční smyčkou – závěsným přijímačem na krk. [27] 

Jelikoţ se jedná o kulturní objekt, pro který jsou stanoveny další specifické 

poţadavky na jeho provoz, je součástí návrhů také posouzení podmínek viditelnosti 

pro divadelní prostory i pro prostory kina. Toto posouzení vychází z normou stanovených 

předpisů.  
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5.1 Stávající objekt 

Pro lepší orientaci je zde popsán stávající objekt a jeho současný stav, aby byly 

zřejmé následné úpravy, které vedly ke vzniku variant řešení multifunkčního kulturního 

objektu. 

5.1.1  Stávající stav 

Řešený objekt se nachází ve městě Hluk, na souběhu ulic Sokolská, Kostelní 

a Vyšehradská. Stojí na parcele č. 1104 (Katastrální území Hluk). [23] Vlastníkem je 

město Hluk. Výměra parcely je 685 m
2
.  

Historie stavby kina je datována od roku 1927, kdy na začátku tohoto roku místní 

sdruţení Sokola rozhodlo o stavbě nové tělocvičny. Stavba byla dokončena ještě v témţe 

roce. Zároveň byl zakoupen nový kino-přístroj. Do roku 1939 budovu vyuţívali místní 

Sokoli, kromě cvičení se zde hrály také divadelní představení a kromě toho slouţila i jako 

taneční sál. V roce 1948 se budova stala majetkem místí TJ. Dřívější vyuţití se navíc 

rozšířilo o tělocvičnu pru základní školu. V roce 1965 dochází ke stavebním úpravám, 

které jsou reakcí na zvýšený zájem o kulturní program. Podobu, která je výsledkem 

zmíněných úprav, si objekt zachoval dodnes. Dřívější vyuţití se však omezilo pouze 

na provoz kina. V nedávno historii se dokonce vyskytla situace, při níţ málem došlo 

k prodeji tohoto objektu. Na toto počínání města ostře reagovali obyvatelé. Ti sepsali 

petici, v níţ vyjádřili svůj názor s nastalou situací. Pod tuto petici se podepsalo přes osm 

stovek lidí. Po této odezvě se město při zvaţování konečného rozhodnutí přiklonilo 

na stranu obecného názoru na zachování kina. [22] 

5.1.2  Dispoziční řešení 

Kino je řešeno převáţně jako jednopodlaţní stavba, částečně podsklepená, z části 

však rozšířená o druhé nadzemní podlaţí, se sedlovou střechou. Vlastní budova je navíc 

doplněna o nádvoří, na kterém se nachází přízemní přístavba s pultovou střechou.  

Vstup do kina je z ulice Kostelní a je orientován k jiţnímu rohu stavby, naproti 

baroknímu kostelu. Před kinem je vymezen prostor pro parkování, který je přímo spojen 

s místní komunikací ulice Sokolská.  

Na samotný vstup navazuje vstupní prostor (chodba), kde je umístěna také pokladna. 

Chodba dále pokračuje, na jejím konci se nachází vstup do předsálí a východ na nádvoří. 
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Předsálí přechází v hlavní sál s hledištěm. Hlavní sál dotváří ještě přísálí, kam je situovaný 

také východ z kina. S východem sousedí ještě elektrorozvodna. Z přísálí se lze dostat 

do kotelny. Odtud je umoţněn přístup jak na jeviště, tak i do podjevištního prostoru. A také 

na nádvoří. Zde je přístavba, kterou tvoří sklady dřeva a uhlí, toalety a prostory bývalého 

bytu. Za zmínku stojí, ţe toalety jsou vyřešeny jako suché WC. Na nádvoří je vybudovaný 

boční vstup, který je veden z ulice Sokolská a vede při západní straně stavby.  

Z nádvoří je po schodišti přístupné druhé nadzemní podlaţí, které je členěno na dvě 

části a to část technickou, tu chodba spojující promítárnu, technickou místnost – střiţnu 

a úpravnu, a komoru. Tento technický úsek se nachází nad vstupními prostory kina. 

Druhou část tvoří, v současnosti provizorní, klubovna skautů. Ta je umístěna nad přísálím. 

Kvůli výškové úpravě a konstrukci stropu hlavního sálu, není druhé nadzemní podlaţí dále 

rozšířeno. 

5.1.3  Konstrukční řešení 

Konstrukční systém kina je řešen jako kombinovaný. Obvodová nosná konstrukce 

je vyzděná, stejně jako část vnitřních nosných stěn, které vymezují prostory sálu. Dále je 

doplněna o sloupy s průvlaky, tyto rozdělují sál na tři části: předsálí, hlavní sál, přísálí. 

Stopní konstrukce nad sálem je klenutá, střecha je sedlová, tvořená dřevěnými krovy. 

5.1.4  Shrnutí stávajícího stavu 

Největšími stavebně technickými problémy objektu jsou v současnosti zmíněné řešení 

toalet, potřeba provést výměnu střechy včetně krovů. Navíc se začíná u stavby projevovat 

vlhkost, (coţ zřejmě povede k podřezání stavby…). Kromě toho jsou zde i další 

nedostatky, např. nízká návštěvnost, přerušení provozu v letních měsících a další. Z toho je 

patrné, ţe by objekt na případné konverzi jenom získal.  

Pro přehlednost jsou výkresy stávajícího stavu objektu součástí grafické (výkresové) 

části diplomové práce. V příloze je dále zařazena pořízená fotodokumentace stávajícího 

stavu. 

5.2 Varianta A 

Tato varianta se jeví jako nejméně náročná na provedení a to nejen co se týče 

ekonomické stránky věci. Její řešení vychází ze zachování stávající objektu kina, v kterém 

proběhnou jenom částečné dispoziční úpravy. Změny se budou týkat hlavně nádvoří, kde je 
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navrţeno odstranění funkčně nevyhovující přístavby, následně výstavba přístavby nové 

a její propojení s vlastním kulturním zařízením.  

Je zde také moţnost vyuţít stávající přístavbu a rozšířit ji směrem do dvora, 

ale stavební práce potřebné pro toto řešení by byly velmi rozsáhlé a náročnost jejich 

provádění je prakticky srovnatelná s výstavbou nového objektu. Proto se tato moţnost 

nedoporučuje.  

Vlastní objekt kina si prakticky zachová stávající vzhled průčelí, které je orientováno 

na souběhu ulicí Sokolovská, Kostelní a Vyšehradská.  

Při návrhu této varianty se počítá s multifunkčním vyuţitím objektu, oproti zbylým 

variantám ale není uvaţováno s vytvořením prostor pro umělecké vzdělávací zařízení 

(ZUŠ). Je to z části způsobeno tím, ţe byl brán ohled na případnou výši nákladů 

vynaloţených na realizaci tohoto řešení. Proto se tato varianta můţe obci zamlouvat jako 

nejvýhodnější, jelikoţ jejím hlavním poţadavkem bylo při zadání vytvořit multifunkční 

kulturní objekt a vznik těchto prostor pro ZUŠ nebyl stanovený jako nutná podmínka.  

5.2.1  Dispoziční řešení varianty A 

Je zachováno umístění stávajícího vstupu do budovy, na jiţní straně. Jelikoţ se 

počítá se zvýšením provozu kulturního zařízení, je navrţena úprava rozšířením vstupních 

dveří. To by mělo umoţnit návštěvníkům pohodlnější pohyb jak při vstupu, tak i při 

opouštění objektu.  

Dále následuje vstupní chodba (hala), kde je situována pokladna (prodejní pult). 

Na tuto halu navazují prostory šatny a také spojovací chodba (předsálí) vedoucí k sálu. 

Do hlavního sálu je navrţena místo stávajícího hlediště teleskopická tribuna. I díky tomuto 

řešení se rozšiřuje moţnost vyuţití objektu. Tribuna (hlediště) můţe být pouţita 

při filmových a divadelních představeních, při pořádání koncertů, přednášek i jiných 

kulturních vystoupení. Teleskopické řešení umoţňuje její sloţení a uloţení při zadní stěně 

sálu a dojde tak k uvolnění celého sálu, který má plochu 140 m
2
. Tohoto se dá vyuţít 

při pořádání tanečních akcí, plesů popř. uměleckých výstav. Na sál navazuje přísálí 

s východem a elektrorozvodna. Přes spojovací chodbu je také přístup k předjevišti. Toto 

místo je menším centrem dění pro vystupující, umoţňuje vstup na jeviště 

i do podjevištního prostoru. Ten by měl slouţit jako místo pro přípravu herců, popř. jako 

sklad rekvizit.  
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Z předjeviště je také přístup do šaten herců, přes nádvoří, které je z větší části 

zastřešené. Stejně tak se dá ze spojovací chodby přes nádvoří dostat na toalety, k šatnám 

herců, a do šatny pro návštěvníky – toto je určeno pro obsluhu šatny.  

Na nádvoří je také situováno schodiště do druhého nadzemního podlaţí, kde budou 

zachovány prostory promítárny a technické místnosti, potřebné pro úpravu materiálů 

k promítání, ale stávající klubovna skautů bude přeměněna na prostory pro správce 

a pracovníky kulturního zařízení. Do promítárny by měl být instalovaný zvukový pult, 

který umoţní dobré ozvučení při hudebních akcích.  

Kromě zmíněných prostor se na nádvoří nachází také kotelna a boční vstup z ulice 

Sokolské.  

5.2.2  Konstrukční řešení varianty A 

Tato varianta je řešena tak, ţe budou provedeny pouze minimální změny stávajícího 

objektu kina. V podstatě dojde pouze  k oddělení sálu a předsálí a to z bezpečnostních 

důvodů. Dále se jedná o výměnu krovů a zvýšení střechy. Bude provedena výměna 

a přesunutí stávajícího schodiště do druhého nadzemního podlaţí za nové. Tímto dojde 

k uvolnění prostoru, do kterého je situováno napojení přístavby na kino. Schodiště je 

konstrukčně navrţeno jako jednoramenné, dvakrát zalomené. V místě podest je podepřeno 

konzolami vetknutými do nosné konstrukce. 

Změny oproti původnímu stavu se tedy budou jednat hlavně přístavby na nádvoří, 

kdy stávající bude odstraněna a nahrazena novou. Dojde k zúţení nádvoří. Přístavba bude 

řešena jako přízemní stavba s pultovou střechou, která je spádována do dvora. Okna jsou 

umístěna také do dvora. Je uvaţován podélný nosný systém, který doplňují nenosné příčky.  

Samotné výstavbě budou předcházet bourací práce. Dále bude potřeba provést nové 

zaloţení přístavby, jelikoţ stávající základové konstrukce nejsou schopny pokrýt nároky 

nových konstrukcí.  

Při realizaci této varianty bude s největší pravděpodobností potřeba provést také nové 

přípojky na technickou infrastrukturu. A to z toho důvodu, ţe stávající přípojky nepokryjí 

poţadavky způsobené konverzí objektu. Nebo proto, ţe přípojky prostě chybí, jako 

například kanalizační přípojka na odvod dešťových a splaškových vod.  

Výkresy, které zobrazují dispoziční i objemové řešení varianty A jsou také součástí 

grafické části diplomové práce. 
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5.3 Varianta B 

Jedná se o zvolenou variantu, která bude níţe popsána v souhrnné zprávě. Zde je 

zmíněna jenom kvůli přehlednosti. Za uvedení stojí, ţe toto řešení je snahou o překlenutí 

rozdílu mezi návrhy variant A a C. Tento rozdíl spočívá hlavně v náročnosti případné 

realizace obou variant a také v dispozičním řešení a následné vyuţitelnosti objektu. I proto 

je vybráno toto řešení návrhu konverze kina na multifunkční kulturní zařízení. 

Výkresy této varianty budou také samozřejmě součástí grafické části diplomové 

práce.  

5.4 Varianta C 

Tato varianta se zdá být v porovnání s předchozí (tím je myšleno s variantou A) 

velmi náročná. A to nejen po stránce ekonomické, ale i z pohledu stavebně technického. 

Pokud jde o vlastní funkčnost objektu, je ideálním řešením. Při návrzích této varianty je 

ovšem uvaţováno s tím, ţe by město před vlastní realizací tohoto řešení provedlo 

odkoupení sousedního pozemku, na kterém by bylo zřízeno parkoviště pro návštěvníky 

kulturního zařízení. Byl by zde také umístěn vstup do objektu pro pracovníky objektu 

a další aktivní účastníky kulturních akcí. 

V tomto řešení jsou stávající nádvoří a přístavba nahrazeny kompletním rozšířením 

objektu kina. To se netýká jenom plošné úpravy, ale i úpravy výškové. Stejně jako 

v předchozí variantě je navrţeno zvýšení (popř. zvednutí) střechy, tak aby bylo moţné 

vyuţít prostory druhého nadzemního podlaţí, které vzniknou podle tohoto návrhu. Zrušený 

by byl i boční přístup na nádvoří, tímto směrem by se objekt také rozšířil. Tímto se dá také 

dosáhnout osové symetrie průčelí objektu.  

Kulturní zařízení je řešeno tak, aby opět fungovalo jako multifunkční, tj. aby pokrylo 

moţnosti vyuţití, které jsou zmíněné na začátku této kapitoly. Navíc je zde uvaţováno 

s moţností částečného provozu pro ţáky ZUŠ. Pro tyto jsou zde navrţeny učebny, jejich 

vystoupení by jistě byla zajímavým zpestřením a mohla by se stát jednou z pravidelných 

akcí. Toto vytvoření nových prostor a nových moţností k vystupování by mohlo vést 

k rozšíření okruhu zájemců o umělecké vzdělání. Coţ se můţe opětovně projevit 

na zvýšení kulturního dění.  
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Návrh opět počítá, jak bylo dříve zmíněno, s moţností bezbariérového uţívání. 

V tomto případě, kdy je uvaţováno s provozem i ve druhém nadzemním podlaţí, je jeho 

dostupnost zajištěna vertikální plošinou. Tato nahrazuje výtah, který by se v objektu 

zřizoval velmi těţko. Pouţitím zvoleného typu (VP 100) odpadá nutnost zřizovat šachtu 

pro strojní hydraulické zařízení, neboť se plošina pohybuje po pojezdové dráze.  

5.4.1  Dispoziční řešení varianty C 

Opět je zachován stávající vstup do budovy, na jiţní straně. Stejně se také počítá 

se zvýšením provozu kulturního zařízení, je navrţeno rozšíření vstupních dveří 

pro pohodlnější pohyb návštěvníků při vstupu i při opouštění objektu.  

Následuje vstupní chodba (hala), kde je umístěna pokladna (prodejní pult). Touto 

halou je umoţněn návštěvníkovi přístup k šatnám, které jsou součástí menšího foyer. 

Z tohoto sdruţovacího prostoru se vchází přes předsálí do hlavního sálu. V sálu je opět 

instalována teleskopická tribuna, která při sloţení uvolňuje plochu sálu pro různé účely. 

Sál doplňuje ještě přísálí, na které navazuje také elektrorozvodna. Z foyer jsou přístupné 

také toalety, předjevištní prostor, a jeho součástí je také schodiště do druhého nadzemního 

podlaţí. Součástí schodišťového prostoru je také zmíněná vertikální plošina. Předjevištní 

prostor tvoří rozšířená chodba (menší „hala“). Tato spojuje šatny pro vystupující, 

ve kterých jsou situovány také toalety, s výstupem na jeviště a také s pomocným jevištěm, 

jeţ je spojeno s hlavním jevištěm. Kromě toho je z chodby přístup také do podjevištního 

prostou, ve kterém je mimo jiné pod pomocným jevištěm zřízena kotelna. Ta je přístupná 

také z venkovního prostředí, stejně jako podjevištní prostor, který můţe slouţit jako sklad 

nebo také podle potřeby jako přípravna pro vystupující. 

Schodišti ve foyer vede do druhého nadzemního podlaţí. Na toto navazuje chodba 

s toaletami. Vlevo od schodiště se nachází menší zkušebna. Dále zde jsou prostory 

vymezené pro správce kina. Jedná se o kancelář, chodbu vedoucí k promítárně 

a k technickým místnostem. Napravo od schodiště jsou situovány prostory pro ZUŠ. Jedná 

se o dvě třídy, jednu menší a druhou větší. Tato část podlaţí by měla být řešena jako 

podkrovní. 
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5.4.2  Konstrukční řešení varianty C 

Stávající nosné konstrukce budou zachovány. Nosné konstrukce rozšíření budou 

řešeny jako zděné, jedná se hlavně o obvodové zdivo, v interiéru budou pouţity pro 

oddělení prostoru pro vystupující od míst, v kterých se mohou pohybovat návštěvníci. 

Především se jedná o foyer, které je pro prostorovou volnost vyřešeno sloupy s průvlaky. 

Rozšířením objektu západním směrem (přes stávající boční přístup k nádvoří) vznikne 

prostor pomocného jeviště, Aby bylo moţno provést jeho propojení s hlavním jevištěm, 

bude potřeba vybourat v nosné konstrukci velký otvor, který by dovoloval nejen přístup 

pro v\stupující,ale i pro práci s vybavením (např. kulisami, hudebními nástroji, atd.). Nosné 

konstrukce jsou navrţeny tak, aby přenášely zatíţení od konstrukcí nacházejících 

se ve druhém nadzemním podlaţí. Schodiště je řešeno jako oboustranně vetknuté do nosné 

stěny. Stropy jsou uvaţovány jako ţelezobetonové desky. V některých prostorech budou 

také instalovány podhledy, vzhledem k velké konstrukční výšce, hlavně v prostorech 

toalet. Pro část prostorů ve druhém podlaţí je řešeno podkrovní provedení. Původní 

sedlová střecha se nahradí střechou mansardovou. Prosvětlení prostor je řešeno převáţně 

pomocí střešních oken. 

Pokud se město rozhodne pro výběr této varianty, je potřeba provést nové přípojky 

na technickou infrastrukturu. Důvodem je, ţe stávající přípojky nepokryjí poţadavky 

způsobené konverzí objektu. A dále je to fakt, ţe na některé sítě nebyl objekt napojen. 

Jedná se hlavně o připojení na kanalizační síť pro odvod dešťových a splaškových vod.  

Výkresy zobrazující řešení varianty C jsou také součástí grafické části diplomové 

práce. 
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6. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

6.1 Identifikační údaje  

Název akce: Konverze stávajícího kina v multifunkční kulturní zařízení 

Místo stavby: ulice Sokolská č. 655, 687 25 Hluk 

Parcela číslo: 1104, katastrální území Hluk 

Kraj: Zlínský,  

Stavební úřad: Hluk 

Objednatel: Město Hluk 

Zastoupení: Ing. Jan Šimčík 

Sídlo: ulice Hřbitovní č. 140, 687 25 Hluk 

IČO: 00290939 

Zpracovatel: Bc. Pavel Soška,  

Sídlo: ulice Sadová č. 1372, 687 25 Hluk 

Charakteristika stavby: Studie objektu 

6.2 Průvodní zpráva 

6.2.1  Charakteristika území 

A. poloha v obci - zastavěná část – nezastavěná část obce 

Parcela č. 1104 na které je řešený objekt umístěn se nachází v zastavěném území. 

B. údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci  

V současné době je řešené území zastavěné. Podle územního plánu se jedná o 

stabilizované území. To znamená, ţe se jeho funkce a prostorové uspořádání nebude měnit. 

C. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  

Studie objektu je navrţena v souladu s územním a regulačním plánem města Hluk. 

D. údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů  

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inţenýrských sítí bude řešeno 

aţ v dalších stupních realizace, v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 



30 

 

E. moţnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Jelikoţ stávající objekt těsně sousedí s místní komunikací a je pro něj snadno 

přístupná, není potřeba navrhovat nové řešení. Připojení inţenýrských sítí je zajištěno díky 

stávající technické infrastruktuře, která je schopna zajistit i případnou potřebu na zvýšení 

dodávek. 

F. geologická, geomorfologická a hydraulická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolované území 

Tyto charakteristiky budou určeny po vyhotovení inţenýrsko-geologického 

průzkumu.  

G. poloha vůči záplavovému území 

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území, a není tímto územím ani jinak 

ovlivněn. 

H. druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Tab. 5 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, zdroj: [23] 

Parcela  Výměra [m
2
] Druh pozemku 

1104 685 Zastavěná plocha a nádvoří 

1103/1 957 Ostatní plocha 

1103/2 417 Ostatní plocha 

1105 463 Zastavěná plocha a nádvoří 

3210/1 11690 Ostatní plocha 

I. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup ke stavebnímu pozemku bude umoţněn z místní komunikace, která vede ulicí 

Sokolská a dále z místní komunikace ulice Kostelní, která se napojuje na silnici II/498. 

J. zajištění vody a energie po dobu výstavby 

Po dobu výstavby resp. přestavby bude odběr energie zajištěn dočasným napojením 

na stávající sítě, pokud to stavební práce dovolí, bude moţný odběr ze stávajícího objektu.  

6.2.2  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

A. účel uţívání stavby 

Studie se týká konverze stávajícího objektu kina. To by mělo začít nově fungovat 

jako multifunkční kulturní zařízení, jehoţ součástí jsou i prostory pro ZUŠ. 
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B. trvalá nebo dočasná stavba  

Navrţená stavba bude typem stavby trvalé. 

C. novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

D. etapizace výstavby 

Výstavba bude provedena ve dvou etapách. V první etapě bude provedeno odstranění 

neţádoucích objektů (konstrukcí) a příprava na vlastní výstavbu, která budou probíhat 

ve druhé etapě.  

6.2.3  Orientační údaje o stavbě  

A. základní údaje o kapacitě stavby 

Plocha pozemku:                         685 m
2
 

Zastavěná plocha:                       608,5 m
2
 

Plocha dvora:                                76,5 m
2
 

Počet nadzemních podlaţí:           2 

Počet podzemních podlaţí:           1 (částečné podsklepení) 

Varianta B, pro kterou se tato správa zpracovává, je řešena jako dvoupodlaţní. V prvním 

nadzemním podlaţí se nachází prostory pro kulturní vyuţití, z tohoto hlediska jde o sál 

s uvaţovanou kapacitou aţ 182 diváků. V druhém nadzemním podlaţí je umístěna třída 

ZUŠ s kapacitou aţ 30 ţáků (pro informaci varianta C se dvěma třídami můţe pojmout 

aţ 45ţáků). 

B. celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody  

Určení této bilance je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

C. celková spotřeba vody 

Určení celkové spotřeby vody pro řešený objekt je předmětem řešení dalších stupňů 

projektové dokumentace. 

D. odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

Určení odhadu mnoţství splaškových a dešťových vod pro řešený objekt je 

předmětem řešení dalších stupňů projektové dokumentace.  

E. poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Určení těchto poţadavků je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 
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F. poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Určení těchto poţadavků je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

G. Předpokládané zahájení stavby 

- 

H. Předpokládána lhůta výstavby 

Předpokladem jsou dva roky ode dne vydání stavebního povolení. 

6.3 Souhrnná technická zpráva 

Studie konverze objektu je zpracována ve třech variantách řešení. Z nich je vybrána 

podle zadání jedna varianta (v tomto případě varianta B), která je dovedena do konečné 

podoby. Zbývající dvě jsou uvedeny v kapitole 4. Řešení varianty B bude podrobněji 

popsáno zde. 

6.3.1  Popis stavby 

A. zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Výběr pozemku prakticky neproběhl. A to z toho důvodu, ţe zadáním je studie 

konverze stávajícího objektu. Pozemek byl tedy od začátku zadaný. Toto zadání bylo 

zvoleno se ţádostí města na vypracování studie, která by mohla ukázat multifunkční 

vyuţití daného objektu. 
 

B. zhodnocení staveniště 

Staveništěm bude parcela č. 1104, na které se v současné době nachází objekt kina. 

Ten je doplněn o nádvoří a přízemní přístavbu. Na nádvoří je vybudovaný boční vstup 

z ulice Sokolská. Ten je orientován na jihozápadní straně parcely. Na té se nenachází ţádná 

zeleň. Objekt kina sousedí z východní strany s rodinným domem. Tento dům by měl být 

navrhovanými úpravami kina ovlivněn jen v minimální míře. 

C. zásady urbanistického architektonického a výtvarného řešení.  

Stávající objekt se nachází nedaleko centra obce, kterým je náměstí J. A. 

Komenského. V jeho blízkém okolí se nachází zástavba starších rodinných domů a několik 

objektů občanské vybavenosti. Za zmínku stojí také bývalý zemědělský statek, který 

v současnosti vyuţívají technické sluţby města Pro toto území je naplánována revitalizace 

a přenesení podnikatelské sféry. Nedávno byla dokončena také výstavba domu 
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s chráněným bydlením, který je umístění severozápadně od řešeného objektu. Díky tomu 

začínají probíhat úpravy komunikací a chodníků. Proti jiţnímu průčelí kina se nachází 

barokní kostel Sv. Vavřince. Ke kostelu náleţí také menší park, naproti přes komunikaci 

ulice Kostelní. Okolní území je v mírném svahu, takţe jsou více patrné výškové rozdíly 

mezi jednotlivými objekty. Před kinem se stávající komunikace rozšiřuje, důvodem je 

místo kříţení tří ulic a jejich komunikací.  

Objekt kina je tedy směřován průčelím k jihu proti kostelu. Návrh je koncipován tak, 

aby bylo průčelí souměrné, čímţ by se zvýšila estetická hodnota objektu. Toho šlo docílit 

jediným způsobem, a to přístavbou ke stávající budově na místě bočního vjezdu 

na nádvoří.  

Vlastní řešení vychází z toho, ţe objekt bude půdorysně kopírovat hranice pozemku, 

čímţ dojde k jeho maximálnímu vyuţití. Při návrhu se počítalo se zachováním většiny 

stávajících konstrukcí, které budou rozšířeny směrem do současného nádvoří. To je z části 

uţito i v novém návrhu. Plní dělící funkci mezi nově přistavenými částmi kina. Ty jsou 

situovány k severovýchodní a severozápadní straně pozemku. Díky těmto je také zajištěno 

splnění poţadavku na multifunkční zařízení, neboť vytváří nové prostory potřebné právě 

pro rozšířené kulturní vyuţití. Nová přístavba ke kinu bude vyţadovat úpravy stávající 

střešní konstrukce. I z toho důvodu dojde ke zvýšení efektu mohutnosti celého objektu. 

Jelikoţ je současné území, ve kterém se řešený objekt nachází, stavebně různorodé a není 

ani jinak přesně vymezený styl architektury, nejsou ani stanovené podmínky, 

které by musel objekt po architektonické nebo výtvarné stránce splňovat. 

D. zásady technického řešení  

Dispozičně je objekt řešen jako dvoupodlaţní, částečně podsklepený. Vstup 

do budovy se stejně jako u stávajícího stavu nachází na jiţní straně průčelí. Ke vstupu 

náleţí také parkoviště, na kterém budou vyhrazena stání pro osoby s omezenou moţností 

pohybu. Na vstup navazuje hala s pokladnou, která vede aţ ke dveřím do sdruţovacích 

prostor (foyer) sousedících se sálem. Současný východ na dvůr bude zrušen v důsledku 

rozšíření a do tohoto prostoru jsou situovány prostory pultové šatny pro návštěvníky. Toto 

umístění je záměrně blízko foyer, kvůli zvýšení pohodlí návštěvníků. Při vstupu do foyer 

se hned po pravé straně nachází chodba vedoucí k toaletám. Kromě pánských a dámských 

toalet je zde i hygienické zařízení pro osoby s omezenou moţností pohybu. Z této chodby 

je také zřízen vstup pro obsluhu šatny. Na foyer navazují prostory hlavního sálu. V sálu je 
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instalována teleskopická tribuna, která při sloţení uvolňuje jeho plochu, čímţ se dále 

rozšiřují moţnosti na vyuţití objektu. Sál doplňuje ještě přísálí, kde se nachází jeden 

z východů objektu, a také elektrorozvodna. Naproti dveřím do sálu jsou ve sdruţovacích 

prostorách dveře vedoucí na dvůr. Zde se nachází menší přístěnek, pro případnou úschovu 

přenosného vybavení určeného ať uţ pro sál, nebo pro jeviště. V případě zájmu, 

by se zde dali v letních měsících také promítat filmy, jednalo by se ale o menší projekci 

z důvodu omezeného prostoru. Ze sdruţovací chodby je také přístup do těch prostor 

budovy, které jsou určeny pro účinkující. Jedná se o předjevištní prostor, z kterého se 

dá vejít jak na jeviště a pomocné jeviště, tak do šaten pro účinkující, v kterých se nachází 

také hygienické zařízení. Z předjeviště se vchází do suterénu, kde je kromě podjevištního 

prostoru také kotelna. Suterén je průchozí a dá se do něj vejít také z ulice Sokolská, kde je 

k tomuto účelu zřízeno schodiště. Tímto způsobem se dá vyřešit případný problém 

s poţadavkem na samostatný vstup pru účinkující. Do druhého nadzemního podlaţí vede 

schodiště, které je přístupné z foyer, nachází se v jeho střední části. Z poţárně 

bezpečnostních důvodů je řešeno jako samostatný, oddělený prostor. Schodiště doplňuje 

šikmá schodišťová plošina, která zajistí vertikální bezbariérový pohyb objektem. V druhém 

nadzemním podlaţí se ze schodiště vyjde na chodbu, která je zde hlavním komunikačním 

prostorem. Z ní je přístup do třídy ZUŠ, ta se nachází v severozápadní části budovy 

půdorysně nad šatnami vystupujících protagonistů. Na druhé straně objektu, tj. na straně 

severovýchodní, se nachází toalety a kancelář správce objektu. Na východní straně, 

nad vstupní halou jsou zachovány stávající prostory promítárny a technické místnosti. 

Konstrukčně je objekt navrţen tak, ţe svislé nosné konstrukce obvodové a vnitřní 

budou vyzděné a tam kde je potřeba zajistit volnou dispozici budou doplněné o sloupy 

s průvlaky. Základové konstrukce budou tvořit pásy, v místě sloupů pak patky. Stropy jsou 

plánovány jako deskové, v některých místech rozšířené o podhledy. Střecha je uvaţována 

sedlová s klasickými tesařskými prvky, v uţitných prostorech druhého nadzemního podlaţí 

s podkrovní úpravou. Schodiště je navrţeno jako dvouramenné deskové, uloţené v místě 

podest na průvlaky. 

E. zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Zpracování studie vychází z ustanovení zákona č, 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění a na něj navazujících vyhlášek. Jedná se 

hlavně o vyhlášku číslo 269/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 
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F. u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Průzkumem objektu bylo zjištěno, ţe největším stavebně technickým problémem 

objektu je stávající řešení toalet (suché WC). U stavby se začíná projevovat vlhkost, a také 

je potřeba provést výměnu střechy včetně krovů. Jinak se objekt nachází v dobrém stavu. 

6.3.2  Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

A. údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

Práci na projektu předcházel vizuální průzkum stávajícího stavu objektu a jeho 

zaměření. Zjištěné výsledky byly zohledněny při řešení studie konverze objektu. Před 

realizací dalšího stupně projektové dokumentace se doporučuje provést podrobnější 

průzkum, který by vedl k podrobným zjištěním o stavu všech konstrukcí.
 

B. údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu jejich ochrany  

Při návrhu bylo uvaţováno s ochrannými pásmy inţenýrských sítí. Stavba nezasahuje 

do památkové chráněných území. 

C. uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Při návrhu se počítá s bourání některých stávajících konstrukcí. Pro tyto práce bude 

vypracována samostatná dokumentace, ve které bude popsán postup pro jednotlivé 

pracovní činnosti. Bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 

D. poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

Pro stavbu se neuvaţuje provedení záborů půdy. 

E. uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeloţek 

inţenýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Na stávající inţenýrské sítě budou provedeny dočasné (nebo trvalé) přípojky, které 

zaručí dodávky energie, popř. odvodnění, při výstavbě. K odběrům můţe být vyuţit 

i stávající objekt. Odběrná místa musí odsouhlasit správci jednotlivých sítí. Toto bude 

podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.  
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F. údaje o souvisejících stavbách 

Je třeba zajistit odvoz vybouraného materiálu na příslušnou skládku. Opět bude 

podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.  

6.3.3  Základní údaje o provozu, popř. výrobním programu a technologii 

A. popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V současnosti jsou navrţeny jenom moţnosti vyuţití objektu, kterými jsou projekce 

filmových představení, divadelní představení, koncerty, přednášky, výstavy, další kulturně 

společenské akce. Dále je uvaţováno s výukou umění, kterou zajistí ZUŠ. Toto bude 

podrobněji zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

B. předpokládané kapacity provozu a výroby 

Sál objektu, respektive teleskopická tribuna, je určen pro 182 diváků, třída ZUŠ 

můţe pojmout aţ 30 ţáků. Podrobněji bude zpracováno v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

C. popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Není součástí této dokumentace. 

D. návrh řešení dopravy v klidu 

Vychází z normy ČSN 73 6110 projektování místních komunikací, která stanoví 

potřebný minimální počet parkovacích míst pro danou stavbu. Nedostatečný počet 

parkovacích míst před řešeným objektem je vyřešen uţitím okolních parkovišť. Ty se 

nacházejí v stanovených docházkových vzdálenostech pro krátkodobé i dlouhodobé 

parkování. Podrobnější řešení v následujících stupních projektové dokumentace. 

E. odhad potřeby materiálů, surovin 

Není součástí této dokumentace. 

F. řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Není součástí této dokumentace. 

G. odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Není součástí této dokumentace. 
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H. řešení ochrany ovzduší 

Není součástí této dokumentace. 

I. řešení ochrany proti hluku 

V návrhu je to řešeno vhodným umístěním jednotlivých prostorů s moţnou zvýšenou 

hlučností mimo dosah vlivu na okolní objekty, případně rozdělením objektu na více úseků 

vhodně zvolenými materiály. Opět bude podrobněji zpracováno v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

J. řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Není součástí této dokumentace. 

6.3.4  Zásady zajištění požární ochrany stavby   

Stručný popis koncepce poţární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu vyuţití stavby: 

A. řešení odstupných vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru, 

Toto bude podrobněji zpracováno v dalších stupních projektové dokumentace. 

B. řešení evakuace osob 

Pro evakuaci osob jsou zajištěny dva východy z objektu. Při návrhu se uvaţuje 

s rozdělením objektu do několika poţárních úseků, pouţitím vhodných stavebních 

materiálů a výplní otvorů s doporučenou úpravou. Schodišťový prostor je navrţen jako 

samostatný poţární úsek. Podrobněji bude zpracováno v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

C. navrţení zdrojů poţární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 

Jako zdroj poţární vody jsou uvaţovány hydranty, které se nacházejí v blízkosti 

řešeného objektu. Podrobněji bude zpracováno v dalších stupních projektové dokumentace. 

D. vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními, 

Objekt je navrhován v souladu s předpisy pro poţární bezpečnost staveb. Podrobněji 

bude zpracována v dalších stupních projektové dokumentace poţární zpráva, řešící 

rozmístění hydrantů a přenosných hasicích přístrojů. 

E. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro poţární techniku, 

Před objektem se nachází dostatečně velká plocha pro poţární techniku. 
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F. zabezpečení stavby či území stavbou poţární ochrany, pokud to odůvodňují poţadavky 

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Není součásti této dokumentace. 

6.3.5  Zajištění bezpečnosti provozu stavby přijetím užívání 

Není součástí této dokumentace. 

6.3.6  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Zpracování studie vychází z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění a na něj navazujících vyhlášek. Jedná se 

hlavně o vyhlášku číslo 398/2009 Sb., o obecných poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. 

Přístup do objektu je bezbariérový v úrovni terénu. Přístup všech prostorů v přízemí 

a patře je zajištěn vodorovnými komunikacemi a šikmou schodišťovou plošinou. Objekt je 

vybaven také bezbariérovým WC, to je navrţeno podle předpisů.  Pro osoby se sluchovým 

postiţením je počítáno s tím, ţe bude k dispozici speciální audiologické zařízení. [27] 

6.3.7  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

A. řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ţivotní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Vlivem uţívání stavby nedojde k narušení ţivotního prostředí v okolí stavby, jelikoţ 

zde nebudou vedeny ţádné závaţné technologie. 

B. řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Není potřeba provést zvláštní opatření.  

C. návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Navrţený objekt nevyţaduje vytvoření ochranných pásem. Inţenýrské sítě budou mít 

ochranná pásma dle daných regulativů. 

6.3.8  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

A. povodně  

Nejsou potřebná ţádná opatření 
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B. sesuvy půdy 

Nejsou potřebná ţádná opatření 

C. poddolování  

Objekt se nenachází na poddolovaném území. Nejsou potřebná ţádná opatření 

D. seizmicita  

Nehrozí moţnost zemětřesení. Nejsou potřebná ţádná opatření. 

E. radon 

Nebyl proveden radonový průzkum, proto se případné opatření navrhnou aţ po jeho 

provedení. 

F. hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Nejsou potřebná ţádná opatření. 

6.3.9  Civilní ochrana 

A. opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

B. řešení zásad prevence závaţných havárií 

C. zóny havarijního plánování 

Není součástí této dokumentace. 

6.3.10 Závěr 

Příčinou výběru této varianty je, to ţe tvoří přechodový článek mezi zbývajícími 

variantami řešení. Umoţňuje dobré funkční propojení jednotlivých oddílů, splňuje 

poţadavek na vznik multifunkčního kulturního zařízení, vytváří také prostor pro výuku 

ZUŠ a při tom je moţné vyuţít i část nádvoří, které tak nebude úplně vymazáno. Proto 

se dá toto nádvoří na rozdíl od obou dalších variant vyuţít k moţné venkovní projekci, 

i kdyţ jen v menším měřítku, coţ můţe být pro návštěvníky kulturního zařízení zajímavým 

zpestřením. Také to, ţe rozšířením objektu získá průčelí symetričnost, je zajímavým 

prvkem, který zvýší estetickou hodnotu stavby. 

Tato varianta byla tedy vybrána proto, ţe po komplexním prozkoumání a porovnání 

všech tří návrhů splňovala nejlépe zadané poţadavky a představy. 
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7. ORIENTAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

7.1 Použité podklady 

Pro výpočet orientační ceny investičních nákladů byla pouţita následující podklady: 

 ÚRS Praha, a.s. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku. 

 Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, které vydává Ústav územního 

rozvoje v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. 

7.2 Výpočet obestavěného prostoru 

Op = Oz + Ov + Os [m
3
] 

kde: Op = obestavěný prostor budovy 

 Oz = obestavěný prostor základů 

 Ov = obestavěný prostor horní stavby 

 Os = obestavěný prostor zastřešení 

Obestavěný prostor multifunkčního kulturního zařízení 

322 420)85,22,41()25,1240( mmmmmOz   

3222 1440)8,65,76()8,62,41()8,6247( mmmmmmOv   

3222 310)4,28,24()5,11,73()8,09,92( mmmmmmOs   

3333 21703101440420 mmmmOp   

7.3 Orientační propočet stavby multifunkčního kulturního zařízení 

Legenda stavebních objektů: 

SO 01 – Přístavba kina 

SO 02 – Zpevněné plochy – parkoviště, nádvoří  

SO 03 – Vodovodní přípojka   

SO 04 – Přípojka kanalizace  
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S přípojkou el. energie se nepočítá,  uvaţuje se vyuţít stávající. Plynovodní přípojka 

se také nepočítá, objekt bude vytápěn pomocí el. energie. 

 Cena pozemku se do výpočtu nezapočítává, protoţe pozemek je ve  vlastnictví obce.  

 

        Stavební           Měrná                   Jednotková                   Výměra                 Cena celkem  

          Objekt        Jednotka           cena za MJ [Kč]                          [Kč]     .                        

 SO1  m3   5900   2170,0    12 803 000 

 SO2  m2  325      220,0                    71 500 

 SO3  bm  758        4,0            3 100 

 SO4  bm  3580       25,0          89 500 

             Suma:         12 964 000,- Kč 

            13 000 000,- Kč 

Orientační cena stavby je tedy 13 000 000,-Kč. Do této částky se ale nezapočítávají 

práce spojenou s úpravou stávajícího objektu a bourací práce. Jedná se pouze o cenu 

přístavby, úprav ploch a navrţených přípojek.  
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8. SWOT ANALÝZA 

STRENGHT (silné stránky)   WEAKNESSES (slabé stránky) 

OPPORTUNITIES (příleţitosti)  THREATS (hrozby) 

8.1 Silné stránky 

 Řešený objekt je ve vlastnictví obce. 

 Dostupnost ke kulturnímu zařízení. 

 Stav technického vybavení, které je určené k projekci, na velmi slušné úrovni. 

 Spolupráce města s okolními obcemi v oblasti kulturního rozvoje regionu. 

 Rozšířené moţnosti na vyuţití kulturního zařízení. 

 Vznik nových prostor pro umělecké vzdělávací zařízení.  

 Zaručení vyuţití objektu díky rozsáhlým aktivitám místního obyvatelstva v oblasti 

kultury. 

8.2 Slabé stránky 

 Technický stav některých stávajících zařízení (WC) a konstrukcí. 

 Přerušení fungování zařízení v letních měsících. 

 Nízká úroveň spolupráce města se správcem kulturního objektu. 

 Výdaje, potřebné na udrţování chodu zařízení. 

 Nevyhovující počet parkovacích míst v bezprostřední blízkosti řešeného objektu. 

 Nedostatečná úroveň prezentace kultury pro veřejnost.  

 Nízký stupeň provázání kultury s cestovním ruchem. 
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8.3 Příležitosti 

 Nárůst společenské úrovně, zatraktivnění obce. 

 Zvýšení zájmu o umělecké vzdělávání. 

 Vznik nových zájmových krouţků – zkvalitnění vyuţití volného času. 

 Moţnost vyuţití dotací na rozvoj kultury. 

 Rozšíření moţnosti vyuţití i mimo město – zájem okolních obcí. 

8.4 Hrozby 

 Nedostatek financí. 

 Nezájem veřejnosti.  

 Zvýšená intenzita provozu v území. 

 Vznik konkurenčních kulturních zařízení v okolních obcích. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této práce je návrh konverze stávajícího objektu kina ve městě Hluk 

na multifunkční kulturní zařízení s moţným rozšířením o nové prostory pro umělecké 

vzdělávací zařízení. Hlavní myšlenka při návrzích směřovala ke snaze zachovat stávající 

objekt i jeho funkce a vhodnými úpravami docílit zvýšení jeho vyuţití. Varianty návrhů 

se snaţí názorně předvést, jakým způsobem se dá docílit splnění zadaných poţadavků 

na různé způsoby kulturního vyuţití objektu. 

V úvodu teoretické části této práce jsou zmíněny východiska věnující 

se problematice spojené s řešením daného tématu. Dále je provedena rekapitulace 

zjištěných poznatků o území a samotném objektu. Další části jiţ popisují návrhy týkající 

se vlastního řešení. Je zmíněno řešení území a infrastruktury a také řešení jednotlivých 

variant. Tyto varianty mají za úkol znázornit dispoziční a objemové změny, které vedou 

k dosaţení stanoveného cíle. Protoţe se jedná o občanskou stavbu, je brán při návrzích 

ohled také na bezbariérovost objektu, která v současnosti chybí. 

V současnosti se u tohoto kulturní zařízení nachází určité nedostatky a začínají se 

projevovat také poruchy některých konstrukcí, které jsou způsobené rostoucím stářím 

objektu. Proto by bylo vhodné spojit provedení oprav s realizací tohoto projektu, čímţ by 

se dalo docílit efektivního vyuţití této práce. 

Tato studie konverze objektu by měla být také podkladem pro město, které jí můţe 

vyuţít při následném rozhodování o budoucím provozu a způsobu vyuţití. Případnou 

realizací tohoto projektu, by byly zajištěny kvalitní podmínky pro rozvoj kultury 

a společenského dění v městě Hluk. 
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č.   Název výkresu Měřítko Formát 

001 Rozbor širších vztahů  4xA4 

002 Výřez z územního plánu 1 : 2000 2xA4 

003 Funkční vyuţití území 1 : 2000 2xA4 

004 Rozbor dopravních vztahů v území 1 : 2000 2xA4 

005 Vazby na technickou infrastrukturu 1 : 2000 2xA4 

006 Koordinační situace 1 : 500 4xA4 

007 Ochranná pásma sítí 1 : 100 4xA4 

008 Půdorys 1.NP – kino, stávající stav 1 : 100 3xA4 

009 Půdorys 1.NP – dvůr, suterén, stávající stav 1 : 100 3xA4 

010 Půdorys 2.NP – kino, stávající stav 1 : 100 3xA4 

011 Řez A-A, B-B, stávající stav 1 : 100 2xA4 

012 Pohledy, stávající 1 : 100 3xA4 

013 Půdorys 1.NP, suterén, varianta A 1 : 100 3xA4 

014 Půdorys 2.NP, varianta A 1 : 100 3xA4 

015 Řez A-A‘, B-B‘, varianta A 1 : 100 3xA4 

016 Pohledy, varianta A 1 : 100 3xA4 

017 Půdorys 1.NP, suterén, varianta B 1 : 100 3xA4 

018 Půdorys 2.NP, varianta B 1 : 100 3xA4 

019 Řez A-A‘, B-B‘, C-C‘, varianta B 1 : 100 3xA4 

020 Pohledy, varianta B 1 : 100 3xA4 

021 Půdorys 1.NP, suterén, varianta C 1 : 100 3xA4 

022 Půdorys 2.NP, varianta C 1 : 100 3xA4 

023 Podmínky viditelnosti pro divadlo a kino 1 : 100 4xA4 

024 Vizualizace 1  2xA4 

025 Vizualizace 2  2xA4 

 


