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KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE  

TRANSFORMACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



ZADÁNÍ:

Cílem práce bylo nalezení přístupu k řešení transformace kulturních staveb ze 70.-80. let 

20. století. Konkrétně se jedná o skupinu budov v centrální části města: kulturního domu, 

kina a technického muzea které jsou dnes kapacitně i provozně nevyhovující. 

Tato transformace rovněž otevřela možnost urbanistického řešení centrální části města, 

která se dnes nachází v nejasném a nevyhovujícím stavu. 

KOPŘIVNICE:

Město leží v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji mezi Novým Jičínem a Ostravou. 

V současné době zde žije 23 tisíc obyvatel. 

Začátkem druhé poloviny 20. století bylo město výrazně ovlivněno rozvojem automobilky 

Tatra. Převážná část stavebního fondu ve městě pochází právě z doby jejího největšího 

rozmachu. V současnosti se jedná o tzv. pásmové město - rozdělené na zónu 

průmyslovou a zónu obytnou. 

VÝCHODISKA URBANISTICKÉHO NÁVRHU

1. Návrh počítá s přesunem muzea Tatry směrem do areálu Tatry, kde by muzeum mělo 

částečně přispět k regeneraci území, jenž je v současné době z velké části 

"brownfieldem". Toto řešení vyplynulo rovněž z debaty s představiteli města jako možná 

varianta. Přesun muzea je rovněž vhodný z hlediska kapacity objektu, která je v současné 

době nedostatečná. 

2. Stávající kulturní centrum je v současné době umístěno ve strategicky výhodné 

poloze přímo v centrální zóně města - návrh počítá s transformací stávajících objektů. 

3. Kulturní dům, muzeum, knihovna a kino jsou nyní řešeny jako jedna budova, což je pro 

městské centrum z hlediska atraktivity veřejným prostorů nevhodné. Návrh se tedy snaží 

ze stávajícího souboru vytvořit více samostatných institucí s přiměřenými veřejnými 

prostory.

 4. Současné hlavní náměstí má z hlediska atraktivity veřejných prostorů nepřiměřené 

měřítko. Rozsáhlé náměstí je pravděpodobně i z tohoto důvodu v současné době z velké 

části pokryto neudržovanou zelení.  Urbanistické řešení do centrální zóny vnáší měřítko 

přiměřenější lidskému vnímání.



KULTURNÍ DŮM

-hlavní nedostatky stávajícího kulturního domu:

- nedůstojný vstup

- foyer s nízkou světlou výškou

- nečitelný, uzavřený objem

- uzavřený parter 

- nereprezentatitivní vzhled

- komplikovaná dispozice

- v objektu není vyřešeno parkování

Hlavní myšlenkou návrhu rekonstrukce kulturního domu je vybudování nového 

reprezentativního vstupního prostoru podél hlavní pěší osy. Kolem sálu je navržena 

skleněný, přes tři patra otevřený prostor, který bude v době konání jakékoli akce fungovat 

jako obrovská výloha ukazující veškeré dění v kulturním domě. Hmota sálu je zachovaná, 

je navržen obklad zlatým plechem v interiéru i exteriéru kulturního domu. Hmota na 

protější straně je určena pro zázemí objektu. Jedná se o uzavřenou jednoduchou hmotu v 

bílé barvě. Při rekonstrukci je z velké části zachována původní konstrukce objektu.

KULTURNÍ DŮM V SOUVISLOSTECH

- PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

Je zde vytvořen plnohodnotný předprostor pro knihovnu, která je nově zřízena jako 

samostatná instituce. Tento prostor je doplněn drobnou komercí v objektu polyfunkčního 

domu, který jej zároveň uzavírá před dopravní tepnou ul. Záhumenní.



- KNIHOVNA

Využívá nosné konstrukce muzea Tatry ve výšce tří podlaží, čtvrté je navýšeno. Hmotově 

se jedná o jednoduchý kvádr, který má púsobit kontrastně k oblému nároží kulturního 

domu. 

-stavební program 1.NP - kavárna a recepce

2.NP - oddělení děti

3.NP - oddělení dospělých

4.NP - média a kanceláře

  

- POLYFUNKČNÍ DŮM

Parter tohoto domu je z prostoru před knihovnou i z ulice Záhumenní vybaven komercí, na 

nároží otevírajícím cestu po pěší ose je umístěno infocentrum. Na zbývající ploše jsou 

umístěny administrativní pronajímatelné jednotky, které poskytnou pracovní příležitosti v 

nové reprezentativní části města Kopřivnice. 

- ZELENÉ NÁMĚSTÍ

Pás upravené zeleně s vodním prvkem, které vytváří předprostor kulturnímu domu a 

zároveň je dalším atraktivním městským prostorem na pěší ose. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

Objekt je vynešen nosnou konstrukcí typu MS OB. Jedná se o typový montovaný skelet o 

rozpětích 2; 4,8; 6 a 7,2 m. Skelet je tvořen základovým roštem, sloupy, průvlaky a 

stropními panely o výšce 250mm. Součástí typového řešení tohoto skeletu jsou i vnitřní 

betonové příčky, které zde ale pravděpodobně použity nebyly.

- ZALOŽENÍ

Objekt je založen pravděpodobně na montovaném základovém roštu. Ten je tvořen 

hlavními pasy ve směru nosných průvlaků a na ně kolmými prahy. 



- STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ SÁLU

Toto zastřešení je ponecháno ve svéstávající podobě. 

Je tvořeno příhradovými vazníky o výšce 2,3m kladenými ve dvou směrech tak, že tvoři 

prostorovou přihradovou konstrukci.

- DILATACE

Objekt kulturního domu je konstrukčně rozdělen na 2  dilatační celky. Toto rozdělení je 

zachováno, dilatační spára bude vždy vyplněna trvale pružným tmelem. 

- NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Na jižní straně objektu bude rozebrána stávající nosná konstrukce v rozsahu 1x4 pole od 

1.NP a nahrazena novou ocelovou konstrukcí převyšující tři podlaží. Sloupy jsou navrženy 

jako ocelové s betonovou výplní, průvlaky a stropnice jsou navrženy z vylehčených 

ocelových profilů. Stropní deska bude provedena z trapézového plechu a železobetonu a 

bude spřažena s ocelovou konstrukcí. Ocelová konstrukce bude kotvena do nových 

základových patek a do stávající nosné konstrukce

- ZALOŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE/DOPLNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

Pro novou ocelovou konstrukci budou nově vytvořeny základové patky, které budou 

propojeny se stávající nosnou konstrukcí. Doplnění stropní konstrukce bude provedeno z 

monolitického železobetonu.  

- ROZŠÍŘENÍ 4.NP

Stávající montovaná konstrukce je v tomto podlaží doplněna monolitickými sloupy. Nad 

těmito sloupy bude provedena nová ŽB deska rozdělená dilatační spárou. Na desku bude 

provedeno nové zastřešení
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