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Transformace kulturního centrav Kopřivnici 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

Osnova: 1. urbanistické souvislosti 

  2. architektonický výraz 

  3. dispoziční řešení objektu 

  4.konstrukční řešení 

 

Anotace 

 

Předmětem projektu je návrh přestavby centra města Kopřivnice a objektu 

kulturního domu s muzeem značky Tatra, který byl postaven roku 1991. Řešený 

objekt je umístěn mezi ulici Záhumenní a tok říčky Kopřivničky, která je v tomto místě 

skryta v délce 150m a vytváří spolu s výškovou dominantou hotelu Tatra poměrně 

komplikovanou urbanistickou situaci. Navržená rekonstrukce počítá s přesunem 

muzea automobilky Tatra do jejího továrního areálu a úplným očištěním budovy KDK 

na jeho původní hmotu. Ve vzniklém prostoru je navržen jednopodlažní objekt s 

komerčním využitím vytvářející polouzavřený předprostor rekonstruavanému 

kulturnímu domu.  

 

Urbanistické souvislosti 

 

Řešené území se nachází v samotném centru města Kopřivnice a je vymezeno ulicí 

Záhumení, ul. Obránců míru, hotelem Tatra a vodním tokem Kopřivnička. Téměř 

celou plochu zábírá stavba Kulturního osvětového zařízení – dnešního Kulturního 

domu (proj. 1985, real. 1991), a k němu přistavěné muzeum automobilky Tatra, které 

zabírá nadpoloviční většinu. Jižní stranu řešeného území lemuje hlavní pěší osa, 

vedoucí ze sídliště Sever do továrny. Ze severu je území dále ohraničeno budovou 

ZŠ Milady Horákové z přelomu století. 

V minulosti byla struktura tohoto území fromována přirozeně tak, jak rostlo 

město. Až do 80. let 20. stol. toto místo nikdy nebylo považováno za centrum města. 



Původní zástavba se vlekla kolem potoka Kopřivničky mezi dvěma záhumeními 

cestami (dnešní ul. Záhumení a Štefánikova). V místě dnešního centra vznikalo v 

parterech rodinných domu množství služeb a obchodů také díky tomu, že zde 

docházelo ke křížení komunikace vedoucí podél potoka a hlavního příjezdu od 

Nového Jičína, vedoucího do fabriky. Ruku v ruce s masivním nárůstem výroby v 

Tatře však koncem 60. let 20. stol. započala přestavba tohoto území na městské 

centrum s obchodním domem, reprezentativním hotelem Tatra a kulturním domem. 

Oblast o rozměrech přibližně 150 x 250m byla v podstatě srovnána se zemí a byl zde 

vytvořen prostor naprosto neodpovídající měřítku tehdejšího města a krajiny. 

 Navržená transformace řeší úpravy v území poměrně razantním způsobem. 

Dochází zde k „znovuobjevení“ Kopřivničky, která je v současnosti skryta pod zemí, 

čím přerušuje určitou kontinuitu přirozené páteře města. Otevřením potoka dojde 

k dotvoření zeleného pásu kolem vodního toku a k uvolnění suterénu kulturního 

domu. Důležitý zásah je dále přesun muzea Tatry do areálu továrny, což je do 

budoucna daleko příznivější varianta jak pro centrum města, tak pro továrnu 

samotnou. Demolicí původního objektu, který má svým uspořádáním na dnešní 

poměry celkem komplikovaný konstrukční systém vzniká plocha, která je v návrhu 

využita pro stavbu jednopodlažní komerčně využitelné budovy se zelenou pobytovou 

střechou. Tato budova vytvoří polozavřený prostor, který bude tvořit předprostor 

obnaženému kulturnímu domu. Ten má v návrhu vstup otočený 180° oproti 

současnému stavu tak, aby se nastupovalo právě ze zmiňovaného předprostoru.   

 

 

Architektonický výraz 

 

Budova kulturního domu je stavba projektovaná v roce 1985 se záměrem 

vybudování reprezentativního sálu pro akce kulturně - politického charakteru, 

z čehož vyplývají všechny klady i zápory architektonického řešení. Hmota domu 

působí poměrně těžkopádně, ačkoli je poměrně zajímavě členěna velými okny a 

únikovými schodišti, vedoucími v jakýchsi tubusech po fasádě. Jak je výše popsáno, 

je navrženo očištění domu na svou původní hmotu a koncentrování funkcí 

rozmístěných po dnešním spletenci do jednoho centra.  

Otevřením potoka se voda dostává do centra města zpět jako životodárný 

prvek přinášející množství zeleně. Ta se skrz kulturní dům dostává do prostoru 

vzniklém vymístěním muzea a vybíhá na zelenou pochůzí střechu novostavby. 



Vzniká tak dynamická plocha vybízející k nesčetným aktivitám nebo jen 

k relaxačnímu posezení. Prostup zeleně je ještě umocněný hmotou stromů 

symetricky umístěnou v poloatriu. Navazuje tak na množství stomů táhnoucích se 

podél potoka, avšak má jasný řád a daný významem a polohou místa. Uvolněný 

prosklený parter umožní co největší transparentnost a téměř doslovné projití zeleně 

domem. Hmota další 3 podlaží se nad parterem vznáší, nesena nohama tubusů 

únikových schodišť. Poměrně kostrbatá a nepravidelně členěná fasáda dostala 

jednotící „kabát“, který volně a aerodynamicky přiléhá k domu a sjednocuje jeho 

hmotu a svým materiálovým pojetím umožňuje stále vnímat původní hmotu domu 

v závislosti na úhlu pohledu, denní době či počasí. 

 

Dispoziční řešení objektů 

 

Fuknční rozložení nejdůležitějších prvků domu se výrazně nemění. Největších změn 

doznává parter a suterén. V 1.pp je navržena knihovna se samostatným vstupem 

z jižní strany. Knihovna je velkou částí prosklena směrem ke Kopřivničce, v části, 

která je zasunuta v terénu se nahází její zázemí a depozitář. V druhé části suterénu 

se nachází kinosál s kinokavárnou / barem. Kino má také svůj vlastní vstup ze 

severní strany a v částech dispozice zasunutých v terénu vzniká prostor pro zázemí 

a zkušebny. V 1.np se nahází hlavní vstup, přes zádvěří se vhází do hlavního foyer, 

v jehož středu je umístěn solitérní objekt obsahující zázemí a šatnu. Plochu tohoto 

podlaží výrazně ovlivňuje hmota kinosálu. Po dominantním hlavním  schodišti se 

vystupuje do 2. a 3. np, obě tato podlaží jsou rozdělena na společenskou a provozní 

část. Ve 2.np se nachází hlavní sál, restaurace a bar s příležitostným provozem. 

V provozní části jsou pak umístěny šatny účinkujících. Ve 3.np se nachází vstupy na 

na balkón a salónek. Provozní část obsahuje kancelářské prostory pro vedení 

kulturního centra i k pronájmu. Tyto prostory se dají rovněž využít jako klubovny. 

Jejich finální určení by se odvíjelo od aktuálních potřeb provozovatele. 4.np obsahuje 

klub (divadelní, hudební) s výstupem na střešní terasu. Toto podlaží se nachází 

pouze nad provozní částí a je přístupné schodištěm a výtahem ze severní strany.  

 

Konstrukce 

 

Konstrukční systém objektu je montovaný železobetonový sklet typu MS-OB. 

Průvlaky mají průřez „T“ a běží v podélném směru, konstrukce je ztužena ztužujícími 



stěnami. Celá stavba je rozdělena do dvou dilatačních celků. Dilatační spára běží 

objektem v úrovni rozhraní jeviště – hlediště. V návrhu zachovávám všechny 

vertikální komunikace a skelet je v severním rohu doplněn do pravidelného tvaru. 

Největší změny se odehrávají v prostoru pod jevištěm, kde je navrženo umístění 

kinosálu. Bude potřeba odstranit několik sloupů v příčném směru, které vynášejí 

zatížení od střešní konstrukce (ocelový příhradový vazník). Je navržen prodloužený 

vazník, který přenese zatížení na jiné sloupy. Část stropní konstrukce nad kinosálem 

bude vynášena masivním žb průvlakem napříč kinosálem.  


