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dispozici u komise.
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Souvisejici CSN, EN , vyhlasJ...')' a predpisy

,
Rozsab grafickj'cb p.-aci:
Zanalyzujte stay a probl emy sout3asneho kultumiho dom u, kina a technickeho muzea v Kopnvnici,
vyhod not'te jej a navrhn~te odpovidajici ie~ ni jeho transformace. Pii pnki vyuiijte veskerych
podk ladii a materi alu , ktere j ste zi skali nebo sami zpracovaJi v prubehu pfedchozi prace v nirnci
modulu Res Publica.
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panel (fonTIat BI -700xI000) na vysku, pOdlepeny na lehkem podkladu pro prezentacni "cely (napi.
KapapJast) tloust'ky 3-5 mrn. Panel bude obsahovat:
graficke pfflohy die pokymi k vypracovani
pruvodni zpnivu (mMe bYt uvedena v redukovanem rozsahu)
oznaceni mivrhu - viz nin:;
B) tistene pare - portfolio diplomove prllce:
2 kopie kompletni pnice ve formatu A3, pare budou obsahovat:
shrnuti analyticke casti prace
veskere graficke piilohy die pokynu k vypracovani
oznaceni navrhu - viz niZe
C)CD:
1 kopie CD se vsemi piilohami ve fonmitu PDF (panel ve fonnatu PDF, pruvodni zpnlva ve
formatu DOC); CD bude oznaceno obdobne jako navrh!
D) Elektronicka forma:
elektrorucke odevzdani pnice na intranetu skoly die pi'islusneho dodatku ke smernici dekana.
Identifikace:
Podrobnosti oznaceni navrhu budou dopi'esneny v pnibehu pnke.
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TRANSFORMACE KULTURNÍHO CENTRA KOPŘIVNICE
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Celý návrh kulturního centra se opírá o analýzy, studie a urbanistické koncepce
z minulých semestrů. V transformaci kulturního centra se vychází zejména
z koncepce vytvoření nového technologického parku a s tím spojeného přesunu
Technického muzea Tatry a podpoření pěších městských tras. Hlavními důvody
přesunu muzea Tatry jsou nevyhovující kapacitní podmínky objektu a revitalizace
ploch brownfields. Jedním z dalších významných důvodů je obrovská hmota celého
komplexu (kulturní dům, kino, muzeum), která svým měřítkem a charakterem
nevyhovuje měřítku člověka.
Nový technologický park umožní městu další rozvoj bez přímé návaznosti těžký
průmysl. Technologický park bude také navázán na nový studentský kampus.
Tradice automobilového průmyslu spojena s kvalitním školstvím - rozšíření a podpora
vzdělávání - nové technologie pro Tatru.
Muzeum Tatry je umístěno na průniku dvou urbanistických os. Jedna je stávající a
jedna navrhovaná. Stávající urbanistická osa je nosným prvkem návrhu centra
města. Významné veřejné budovy jsou na tuto osu napojeny. V návrhu se na ni také
napojují nově navržené veřejné prostory s ohledem na lidské měřítko.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ KULTURNÍHO DOMU
Jedná se o přestavbu stávajícího kulturního domu. V návrhu je dbáno zejména na
zjednodušení a zjasnění celého objektu, který je ve stávající podobě velmi nečitelný.
Řešení se zabývá zejména využitím komunikačních společenských prostorů
(v daném případě zejména přísálí). V současné době jsou tyto prostory v kulturním
domě zcela nevyhovující. V návrhu předsálí objektem doslova prorůstají a rvou se
napovrch.
KOSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
Stávající nosná konstrukce kulturního domu je tvořena montovaným prefabrikovaným
systémem MS OB. Tento typový skelet se vyrábí v modulových rozměrech rozpětí 2;
4,8; 6 a 7 m. Celá konstrukce je složena ze sloupů rozměru 450 x 450 mm, průvlaků
s ozubem šířky 1200 mm, stropních panelů výšky 250 mm a základovým roštem
tvořeným nosnými pasy a ztužujícími prahy. Celá spodní stavba je ještě ztužena

obvodovými základovými pasy. Konstrukční výška jednotlivých nadzemních pater je
3600 mm a podzemní patro je konstrukční výšky 3300 mm.
ZASTŘEŠENÍ VELKÉHO SÁLU
K zastřešení velkého sálu je použito stávajících ocelových příhradových vazníků,
které jsou kladeny v příčném směru. Díky ztužujícím prvkům v podélném směru
vytváří ocelová konstrukce prostorovou příhradovinu.
NAVÝŠENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY VE 3.NP
V prostoru foyer ve 3.NP jsou stávající sloupy odstraněny a nahrazeny novými
vyššími monolitickými sloupy. Před vypracováním projektové dokumentace je nutné
posoudit stávající sloupy v nižších patrech a v případě potřeby tyto sloupy zesílit
nebo převyztužit.
NOVÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE
V prostoru nového malého sálu je odstraněn sloup a nové rozpětí 11 m je
přestropeno pomocí ocelové příhradové konstrukce, kterou je vynesena i 1,5 m
dlouhá konzola ve 3 np.
DILATACE
Objekt kulturního domu je rozdělen na dva dilatační celky. Toto stávájící rozdělení je
dodrženo i u všech nových konstrukcí.
ZTUŽENÍ OBJEKTU
Celý objekt je ztužen částečně stávajícími a a především novými ztužujícími stěnami,
k celkovému ztužení skeletu také přispívají vnitřní vyzdívky objektu.
NOVÉ BETONOVÉ STROPY A PRŮVLAKY
V místech doplňování stropních konstrukcí a použito monolitických železobetonových
desek napojených na stávající konstrukci.
DOPLNĚNÍ PŮDORYSNÉHO TVARU
Skelet je v okrajových částech doplněn do pravidelného tvaru za použitích nových
monolitických ŽB sloupů a desek. Tyto sloupy jsou založeny na pasech připojených

na stávajících základech a podepřeny ŽB pilotami, ale nedošlo k jejich sedání proti
stávající konstrukci.

