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MULTIFUNKČNÍ PROSTOR 
Letního kina u Keplera



projekt:    Multifunkční prostor Letního kina u Keplera

zpracovatel projektu:  MgA. Stanislav Holý, MgA. Roman Kvita, Martina Kaňáková (Culturan,z.s.)

lokalita:    stará část parku Maxe van der Stoela (u Gymnázia Jana Keplera), Praha 6

parcelní číslo:   341

katastrální území:  Hradčany

PRŮVODOVÁ ZPRÁVA



záměr projektu: 

Vymezená část parku Maxe van der Stoela poslouží k realizaci letních filmových projekcí. Hlavní prvek letního kina 
tvoří dřevěná tribuna, která je v prostoru umístěna trvale. Pod tribunou je zřízen trávník na štěrkovém loži v ploše 
cca 340m2 sahající ke zpevněné stávající cestě.

využití:

Areál letního kina spolu s multifunkční tribunou bude primárně využit k realizaci letních filmových projekcí. S ohledem 
na propracovanost jednotlivých prvků tribuny je možnost využití místa k posezení, uspořádání pikniku ale taktéž jej 
lze využít jako provizorní cvičiště (prvek rampy v technické zprávě).

provoz: 

Letní kino bude v provozu od června do září. Jednotlivé filmové projekce budou realizovány jednou týdně. V rámci 
jednotlivých projekcí bude v blízkosti tribuny instalováno montované projekční plátno spolu se zvukovým aparátem 
a projekční technikou. Veškerá filmová technika a zvukový aparát budou na místo dopraveny, instalovány na 
konkrétní filmové projekce a následně deinstalovány a odvezeny z prostoru parku.
Přívod elektrické energie je realizován z odběrného místa (situace) provizorním vedením kabelů pod mobilními 
ochrannými prahy.  
V rámci jednotlivých filmových projekcí bude do prostoru parku (situace) umístěno mobilní WC, které bude po 
skončení programu letního kina deinstalováno a odvezeno z prostoru parku. V budoucnosti je do prostoru parku 
plánováno umístění stacionárního WC, které s realizací letního kina nesouvisí, ale může pomoci situaci posléze 
vyřešit trvalým opatřením. 
Provoz kina je obsluhován přístupovou cestou z ulice Hládkov (situace), parkovací stání pro návštěvníky není 
uvažováno jinak než v režimu ZPS.
Ze strany pořadatele letního kina bude zajištěn úklid a odvoz veškerých odpadků z areálu letního kina po 
každé projekci. 
Po celou dobu přípravných prací, promítání a úklidu bude na místě přítomen označený pořadatel akce. Každé 
promítání bude řádně ohlášeno místnímu úřadu a městské policii.
Cílová kapacita letního kina je cca 150 návštěvníků na jednu projekci. 



jednotlivé prvky areálu letního kina dle situace:

a) moduly tribuny:    tvoří základní funkční prvek areálu letního kina. Tribuna se skládá 
     z modulů o kapacitě 30 míst. Na místo se počítá s osazením 3 modulů    
     s celkovou kapacitou 60, nebo 90 míst

b) posezení u tribuny:   v blízkosti tribuny budou na jednotlivé filmové projekce umístěna lehátka,   
     a to v počtu cca 15ks. Lehátka budou uskladněna po promítání do úložného   
     prostoru tribun. Je možné využít také rozmístění skládacích židlí v počtu cca 70ks.

c) montované projekční plátno:  na jednotlivé filmové projekce bude do parku instalované montované projekční  
     plátno o velikosti 5,5 x 3m. Jedná se o lehkou konstrukci, ukotvenou k povrchu  
     pouze jistícími lany.

d) promítací zařízení:   v přední části prostřední tribuny bude umístěno na jednotlivé filmové projekce  
     promítací zařízení.

e) zvuková aparatura:   v okolí tribuny budou na jednotlivé filmové projekce umístěny zvukové    
     reproduktory, a to v počtu 2-4 ks1. 

f) mobilní WC:    v prostoru areálu letního kina bude na jednotlivé filmové projekce umístěno   
     mobilní WC. Umístění mobilního WC bylo určeno na méně frekventované místo  
     v  západní části u vstupu do areálu z ulice Hládkov. Závoz toalet je možný z ulice  
     Hládkov, stejně jako u ostatního zásobování.

1 Větší počet reprobeden umožňuje produkci o menší hlukové hladině při zachování poslechového komfortu stejného počtu návštěvníků.



kapacita a umístění:

Tribuna se skládá ze tří segmentů s kapacitou 30 míst. Je umístěná na ploše opatřené štěrkovým trávníkem a 
založená na betonové patky, případně zemní vruty. Plocha štěrkového trávníku je zřízena na ploše 340m2 a je 
vymezena stávající zpevněnou pěšinou.

konstrukční řešení:

Konstrukce je řešená jako jednoduchý dřevěný rám z modřínových KVH hranolů. 
Na spodní straně rámu jsou osazeny pozinkované kotevní body pro montáž do patek nebo zemních vrutů.

Každý segment je ze zadní strany opatřený uzamykatelnými dvířky na pantech osazených do dřevěného rámu.
Rám je obložený modřínovými prkny tl. 21mm. Skladebnost prken a práce se spárami tvoří na zadní straně vzor - 
nápis, který je zvýrazněný nátěrem.
Horizontální plochy sloužící k sezení jsou osazené modřínovými lamelami o průřezu 60x40mm.
Boky tribuny jsou osazeny ocelovým rámem s tahokovovou výplní. Tyto bočnice jsou pozinkované a následně 
opatřené antracitovou vypalovanou barvou(komaxit).

barevnost:

Prkna jsou mořená do přírodního odstínu.
Barevnost nátěru zvýrazněných prken na zadní straně konstrukce je tmavě šedý - RAL 7021 a odpovídá 
principům specifikovaných v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Praha. Ve stejné barvě jsou natřeny 
ocelové bočnice.

údržba:

Před každou sezonou se kontroluje stav prken a oceli. Poškozená prkna jsou vyměněna. Před každou sezonou 
se dřevěné prvky znovu namoří v přírodním odstínu, v případě prken tvořících nápis na zadní straně tribuny jsou 
tyto dle potřeby natřeny v požadovaném odstínu. V průběhu sezony se vnitřek tribuny využívá k zaskladnění dílčí 
vybavenosti.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TRIBUNY



zajištění výroby a koordinace            35 000,-

trávník na štěrkovém podloží do hloubky 150mm - zemní práce  17 000,-
        - podklad tl. 150mm 80 500,-   
        - založení trávníku  7 500,-
        - celkem       105 000,-

jeden segment tribuny     - dřevěná konstrukce 65 000,-
        - ocelové prvky  15 000,-
        - práce   80 000,-   

        - celkem     160 000,-

3 segmenty pro 90 návštěvníků            480 000,-

aparatura a vybavení kina (odhad)           250 000,-

celkem               870 000,-

ROZPOČET



STÁVAJÍCÍ SITUACE



SITUACE PŘI APLIKACI TRIBUNY S KAPACITOU 90 MÍST + 84 MÍST NA SEZENÍ

skladebnost kina při maximální kapacitě (cca 175 míst)stávající trávník lehátka/židle

stávající zpevněné pěšiny

osazená dřevěná tribuna

nově zřízený štěrkový trávník v ploše 340m2
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KOORDINAČNÍ SITUACE - ZÁSOBOVÁNÍ
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osazená dřevěná tribuna

nově zřízený štěrkový trávník v ploše 340m2



KOORDINAČNÍ SITUACE - PŘÍSTUPNOST
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nově zřízený štěrkový trávník v ploše 340m2
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pozice letního kina vůči nejbližším obytným objektům
SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY



montované plátno, orientované před cihlovou zeď

reproduktory orientované soustředně směrem k divákům

M 1:1000

SITUACE - UMÍSTĚNÍ OZVUČENÍ
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stávající trávník osa promítání

stávající zpevněné pěšiny

osazená dřevěná tribuna

nově zřízený štěrkový trávník v ploše 340m2

SITUACE - ŠTĚRKOVÉ LOŽE



VIZUALIZACE TRIBUNY

Skladebnost prken na otvíravých - zadních 
částech
segmentů tvoří dekorativní prvek.



VIZUALIZACE TRIBUNY

Otevíravá záda tribuny - na pantech, opatřené 
petlicí na zámek. Vnitřek tribuny slouží k uložení a 
zamčení vybavenosti.



VIZUALIZACE TRIBUNY



VIZUALIZACE TRIBUNY - MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Segment je možné osadit rampou,
která může sloužit jak k rekreaci tak také
ke cvičení.
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zadní pohled na sestavu
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pohledy na jednotlivý segment
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VIZUALIZACE TRIBUNY



VIZUALIZACE TRIBUNY
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