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MOTIVAČNÍ ÚVOD, VYMEZENÍ CÍLŮ

Cílem diplomové práce bylo navrhnout Kreativní centrum v Kopřivnici, které naplní potenciál lukrativního prostoru řešeného území v centru města. Ta-

kové prostředí, které podnítí prezentaci o diskusi o základních společenských tématech, kde vizuální umění, literatura, performing arts a další umělecké 

disciplíny umožňují kritický přístup k tzv. realitě dnešního světa. Práce by měla sloužit jako podklad pro veřejnou diskusi o rozvoji území pro obyvatela a 

zastupitelstvo Kopřivnice.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Kopřivnice leží v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, 10 km východně od Nového Jičína a 28 km jižně od Ostravy na potoce Kopřivnička. Žije zde 

přibližně 22 000 obyvatel. Jedná se poměrně o mladé a dynamické město, historicky velmi úzce spojené s výrobou slavné automobilové značky TATRA. 

Spolu se sousedním malebným Štramberkem, Freudovým Příborem a Janáčkovými Hukvaldy tvoří pomyslnou Lašskou bránu Beskyd. Ačkoliv je území 

města velmi malé, svou nabídkou je velmi pestré. Vyznačuje se půvabnou přírodou, vzácnými památkami a turistickými zajímavostmi.

Řešené území se nachází v samotném centru města Kopřivnice. Z jihozápadu je vymezeno ulicí Štefánikova, ze severovýchodní strany parcelu lemuje 

železnice. Vzhledem k liniovému charakteru zástavby města tvoří železnice velmi silnou bariéru oddělující průmysl od zbytku města.

Až do roku 2017, kdy na místě vypukl požár, stál na řešeném území komplex halových objektů, kde byl dříve provoz lisovny, svařovny, lakovny a obrobny 

společnosti Tatra. Při požáru bylo 6 objektů nenávratně zničeno a na jejich místě ihned vyrostlo několik nových převážně montovaných obchodních 

domů.

Před požárem se podařilo uchránit tři halové objekty v jižní části parcely, ve kterých nadále průmysl funguje. V rámci Kopřivnice se jedná už spíše o 

ojedinělý případ umístění průmyslu západně od železnice a většina podobných subjektů se přesouvá do prázdných prostor po provozech Tatra. 

Vzhledem k lukrativní poloze řešeného území takřka na nároží náměstí je uvažování o umístění městotvorného objektu jako je kreativní centrum, dle 

mého názoru na místě.

KONCEPT

Jedním z problémů, se kterým se Kopřivnice dlouhodobě potýká, je velký odliv mladých obyvatel z města do větších okolních měst ať už za prací nebo 

školou. Z analytické části práce také vyplynulo, že v Kopřivnici je nevyhovující bytový fond, jehož výstavba se zastavila v minulém tisíciletí a nové 

příležitosti pro bydlení nevznikají. Poptávka je zejména po malých a středních startovacích bytech pro mladé. Navrhované řešení v lokalitě by si tak mělo 

klást za cíl vytvořit nové nové pracovní příležitosti pro obyvatele města, přilákat do města turismus spojený buď s kreativními obory nebo s historickou 

stopou značky Tatra a v neposlední řadě zajistit alespoň částečnou dostavbu bydlení.

NÁVRH

V severní části řešeného území, která je nejvzdálenější od centra města, je v mém návrhu umístěna skupina osmi čtyřpodlažních bytových domů. 

Charakteristické rozmístění objektů do dvou menších skupinek zajišťuje intimitu spolubydlení jejich obyvatel a komunitní zahrádky u domů napomá-

hají při vytvoření vřelejších sousedských vztahů. Referenčním příkladem pro tento typ bydlení je soubor bytových domů na Vackově v Praze. Hlavním 

principem tohoto typu navrženého bydlení je dodat obyvatelům maximální komfort v množství zeleně, která koresponduje s okolní beskydskou přírodou, 

a uprostřed města vytvořit oázu kvalitního, ale dostupného bydlení.

Obytná skupina je se zbytkem parcely, na které se nachází už více veřejný prostor, spojena mezičlánkem tvořeným polyfunkčním domem. Ten plní funk-

ci parkovacího domu s živým parterem a několika administrativní buňkami ve východní části. Díky umístění většiny parkovacích míst do tohoto objektu 

je možné z řešeného území vytěžit více veřejného prostoru, který je vzhledem k lokalitě žádoucí. 

Současná plocha obchodů na řešeném území je cca 5 000 m2. V návrhu je stejná prodejní plocha zajištěna přesunem funkce obchodu do halového 

objektu na jihovýchodě řešeného území, u železnice. 

V předprostoru obchodního domu vzniká malé náměstí, které pomyslně zrcadlí Kopřivnické centrum, které se nachází nedaleko a spolu se stínem stro-

mů v centrálním mlatovém ostrůvku tvoří příjemné prostředí pro konání kulturních a společenských akcí, které se k řešenému území pojí.

Do dvou zbývajících stávajících halových objektů je umístěno Kreativní centrum. Vstupní prostor je navržen přes malý objekt kavárny s monumentálně 
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se otevírajícím prostorem krovu. Věřím, že z návštěvy kavárny po cestě do obchodního domu se může stát záminka pro návštěvu výstavních prostor. 

Protože, co kdybychom na výstavu chodili jako do obchoďáku…? 

Podélný princip výstavby objektu haly je podpořen i směrem průchodu návštěvníka, který svou trasu při prohlídce výstavy zahajuje ve štítu stávajícího 

objektu u pokladny s malým obchodem s knížkami. První část výstavních prostor je oddělená od zbytku, aby zajistila možnost nechat část výstavy bez-

platně. V navazujícím výstavním prostoru je osvětlení zajištěno částečně uměle a částečně skrz stávající velkoformátová okna s klenutým nadpražím.

V poslední části výstavy se návštěvník ocitá v tzv. americkém stylu osvětlení výstavních prostor, tj. všechna díla jsou nasvětlena pouze umělým svět-

lem a vypadají tak za všech klimatických podmínek stejně.

Aby byly zajištěny vyhovující tepelně technické podmínky stavby, je celý objekt dodatečně zevnitř vyzděn druhou vrstvou tvárnic a do okenních tabulí 

je na lícovou stranu v interiéru přidána ještě jedna, čímž vzniká izolační dvojsklo. Celý prostor je tak díky fixní, oknům a specifickým podmínkám proovzu 

větrán nuceným větráním s ohřevem. 

V objektu přístupném přes dvůr, v bývalé tržnici, jsou nyní umístěny prostory provozně  doplňující galerii. Tak jako je z principu návštěvník ve výstavních 

prostorech veden k tomu, aby pouze nasával atmosféru uměleckých děl, tak konverze tržnice na kreativní dílny podmiňuje u návštěvníků pravý opak. 

Objekt je naplněn učebnami, dílnami, pronajímatelnými ateliéry a po vzoru větších měst také komunitní dílnou a malou lakovnou. Tím doplňuje druhý z 

objektů a nabízí možnost konání různých vzdělávacích ale i kulturních a společenských akcí s přesahem do kreativního průmyslu.

Nad objektem tržnice se do všeho toho městsky pravidelného pravouúhlého prostoru objevuje prostor auditoria, konstrukce ocelového elipsoidu na 

čtyřech masivních nohách. Objekt svou polohou a natočením reaguje na výškové stavby v okolí a doplňuje panorama města. Pro zajištění vertikální 

komunikace buď do objektu auditoria nebo ještě o několik pater výše se tyčí na nádvoří galerie rozhledna.

Monolitický betonový tubus s půdorysem ve tvaru elipsy dosahuje výšky až 45 metrů, čímž dorovnává nejvyšší objekty v okolí a poskytuje tak svým 

návštěvníkům nádherné výhledy do okolní krajiny jak z posledního vyhlídkového patra, tak postupně již při jejich cestě nahoru jednotlivými důmyslně 

umístěnými průrazy ven. V objektu rozhledny je navržena chráněná úniková cesta typu B, která by měla v případě nebezpečí zajistit bezpečný únik 

všech návštěvníků auditoria i rozhledny. Nápomocnými při evakuaci budou také oba evakuační výtahy. Tělo tubusu je ve třech podlažích v bezprostřed-

ní blízkosti podlaží auditoria doplněno o toalety.
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3+kk
 100 m2

3+kk
 100 m2

2+1
 88 m2



KREATIVNÍ CENTRUM – KOPŘIVNICE

autor | Bc. EVA RUŠAROVÁ

vedoucí | Ing. arch. JIŘÍ MAREK

BYDLENÍ B

M 1: 2005 m21

3+kk
 100 m2

4+kk
 125 m2

1+1
60 m2


