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ZADÁNÍ:
Cílem práce je nalezení přístupu k řešení transformace kulturních staveb ze 70. - 80. let 20.století, které postupně zastarávají jak tech-
nicky, tak morálně. Takovým příkladem může být konglomerát kulturního domu, kina a technického muzea, který se nachází v centrální 
zóně města Kopřivnice, jež po radikální asanaci v druhé polovině 20.století nedošla definitvní ucelené a funkční podoby.

SITUACE:
Město Kopřivnice se náchází  v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, 10 km východně od Nového Jičína a 28 km jižně od Ostravy 
na potoce Kopřivničce. V roce 2011 zde žilo téměř 23 tisíc obyvatel. Ve městě sídlí automobilka Tatra, a. s.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

Historické souvislosti
Město Kopřivnice původem Lánová lesní ves (cca. 1280-1290) je osada o řadovém půdorysu s mnoha rolnickými dvory, jejíž zástavba 
probíhá celým katastrem nebo jeho největší částí. Skládá se ze dvou, vzácněji z jedné řady domů seřazených volně podél cesty nebo 
potoka. Stavení stojí v určitých vzdálenostech od sebe. V rovinatém terénu jsou stavěny téměř lineárně, v horách se přizpůsobují kra-
jinné konfiguraci údolí nebo potoka. 

Širší vztahy
Kopřivnice vnímána jako místo  bylo formováno dvěma hlavními trasami a tokem Kopřivničky, podél níž se město postupně rozvíjelo. 
Během industriálního rozmachu se město velice rychle rozrostlo, což se definitivně podepsalo negativním způsobem na urbanismu 
města vzhledem k jeho původní struktuře. Urbanistický návrh současného řešení reflektuje historické souvislostí města Kopřivnice. 
Urbanismus budov byl ovlivněn topografiíí uzemí a tím i orientací samotných objektů buď k hlavní komunikaci nebo ke Kopřivničce. 
Objekty tak mají jasně vymezenou přední a zadní část domu. 

Situace - řešený pozemek
Dvě hlavní ulice Zahumenní a Štefánikova spolu s obnovením toku Kopřivničky jsou vnímany jako hlavní tepny, podél kterých jsou sa-
motné objekty a veřejné prostory řazeny a definovány. Objekty v centru tak mají jasně definované přední a zadní strany domů. Tok Kop-
řivničky symbolizuje předěl - mezeru - pomlku, je tedy místem určeným k relaxaci a odpočinku. Navrhované řešení respektuje původní 
delší osu vedoucí z obytné části Kopřivnice do idustriálních závodů. Další nové vizuální spojení, zároveň příčné propojení prostoru před 
hotelem Tatra má navázat osa jdoucí od základní školy dr. Milady Horákové k nově navrženému polyfunkčnímu domu. Součástí řešení je 
i úvaha o rekonstrukci stávajícího nákupního objektu Albert a uliční propojení ulic Záhumenní a Štefánikova kolem Nového Kulturního 
centra pro zásobování.  Návrh dalšího polyfunkčního objektu má za cíl vymezit a definovat prostor směrem k ulici Štefánikově

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Měřítko
Původní objekt muzea Tatra,Kina a kulturního domu  je zredukován s ohledem na adekvátní měřítko a proporce kulturního domu pro 
město Kopřivnici. Komplexní idea se snaží návštěvníkovi pomoci v porozumění a  orientaci v prostoru  objektu a to zejména redukcí 
hmoty v parteru a vytvořením  centrálního atria, které se stává jedním z hlavních motivů transformace nového Kulturního centra.

Dům jako expozice
Jedním z hlaních motivů nového kulturního centra se má také stát možnost uzavřít nebo naopak otevřít jednotlivé sály veřejnosti a 
umožnit tak úsporný celoroční provoz. Návštěvník tak při pohybu kolem átria vnímá uzavřené sály díky průhledům do jednotlivých 
prostor jako exponáty v galerii. Zážitek z návštěvy kulturního centra je tak umocněn.

Atrium
Vnitřní atrium domu se stává hlavním motivem transformace původních objektů. Prosvětluje prostor, usnaňuje orientaci návštěvníka a 
zjednodušuje distribuci programu kolem centrálního prostoru.

KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Založení původní budovy Kulturního centra tvoří žb rošt, proto i pro nově vybudovanou část centra bude tento rošt s ohledem na cel-
kovou stabilitu nosného skeletu všech částí rozšířen. Část objektu Kina je založen na žb-prefa patkách. Samotný objekt je navržen jako 
kombinace nosného prefa skeletu MSOB s výplňovým zdivem a dodatečné nově vybudované části z monolitického betonu. Podélný 
nosný  prefa skelet s průměrem sloupu 450 x450 má standartní rozpony 4.8, 6, 7.3metrů. Nenosnou výplň tvoří keramické tvárnice. 
Objekt bude dodatečně po celém obvodu zateplen celkovou tloušťkou izolace 10cm. Střecha bude tvořena žb deskou a tepelnou izolací 
ve spádu.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:
Sjednocující řešení pro fasádu všech objektů bude tvořit přírodní kamenný obklad. V interiéru objektu bude nechán pohledový beton 
v kombinaci se dřevem. Velká okna budou opatřena trojskly a velkoformátovým zasklením s dřevo -  hliníkovými rámy.

BILANCE PLOCH:

1.np                                                                 celkem     2217,5m2

01          Hlavní sál                                                          390m2

02          Přísálí / Bar                                                      166m2

03          Kinosál                                                              380m2

04          Velká galerie                                                    160m2

05          Průhled do tělocvičny                                      -
06          Herna                                                                  47m2

07          Vstup 1                                                               110m2

  07-1       wc invalidé                                                        3m2

  07-2       wc muži                                                            18m2

  07-3       wc ženy                                                            16m2

08          Vstup 2                                                               43m2

  08-1       úklid                                                                 4,5m2

  08-2       wc muži                                                           25m2

  08-3       wc ženy                                                            30m2

09         Vstup 3  Herci / zaměstnanci                          50m2

  09-1       pódium                                                           18m2

  09-2       šatna se zázemím                                         30m2

  09-3       toalety                                                            14m2

  09-4       sklad                                                               13m2

10         Cirkulace kolem atria                                     700m2

                

Parter                                                                  celkem     1468m2

01          Vstupní foyer/hlavní vstup                                 487 m2

  01-1       wc invalidé                                                               3 m2

  01-2       wc muži                                                                  18 m2

  01-3       wc ženy                                                                   16 m2

01-1       Vedlejší vstup                                                          108m2

  01-1-1    wc invalidé                                                            4,5m2

  01-1-2    wc muži                                                                  25m2

  01-1-3    wc ženy                                                                  30m2

01-2       Vedlejší vstup                                                          55m2

  01-2-1    wc / šatna muži                                                     19m2

  01-2-2    wc / šatna ženy                                                     13m2

  01-2-3    sklad                                                                        13m2

02            Malá galerie                                                            263m2

03            Taneční sál                                                               130m2

   03-1        Tělocvična                                                             16,6m2

04           Stálá expozice Osobností Kopřivnice                   267m2

                



2.NP                                                                                             celkem       1475 m2

01          Průhled do hlavního sálu                                                      -
02          Víceúčelový sál                                                                       160 m2

03          Kinosál                                                                                      -
    03-1      Zázemí kinosálu / Promítací místnost                                  32 m2

04          Průhled do velké galerie                                                        -
05          Audio - video místnost                                                                36 m2

06          Dvorek                                                                                                43,5 m2

07          Vstup 1                                                                                           110 m2

   07-1       wc invalidé                                                                                      3m2

   07-2       wc muži                                                                                           18 m2

   07-3       wc ženy                                                                                              16 m2

08          Vstup 2                                                                                               43 m2

   08-1       úklid                                                                                                   4,5m2

   08-2       wc muži                                                                                            25 m2

   08-3       wc ženy                                                                                           30m2

09         Vstup 3  Herci / zaměstnanci                                                           50 m2

   09-1       Kancelář                                                                                          30 m2

   09-2       toalety                                                                                            14 m2

   09-3       sklad                                                                                                13m2

10         Cirkulace kolem atria                                                                    687m2

                 

1.PP                                                            celkem       2640 m2

01          Promítací sál                                                      263 m2

   01-1      Zázemí sálu                                                         21 m2

02          Stálá expozice osobností Kopřivnice            242 m2

03          Parkoviště 32 míst                                         1165m2

04          Sklad                                                                     35 m2

05          VZT / technická místnost                                 71 m2

06          VZT / technická místnost                                  90 m2

07          Sklad / sály                                                       250 m2

08          Výměníková stanice                                        177 m2

09          Vstup 1 zaměstnanci                                      13,5 m2

  09-1       Sklad se zázemím                                            13 m2

  09-2       sklad                                                                    9 m2

  09-3       kancelář správce                                               13m2

  09-4       kancelář správce                                             13 m2

  09-5       sklad                                                                    8 m2

  09-6       zásobování vjezd                                                -
  09-7        boční vchod                                                               98 m2

10         Vstup 1                                                                  91 m2

  10-1       úklid                                                                     4,5 m2

  10-2       wc muži                                                               25 m2

  10-3       wc ženy                                                              30 m2

  10-4       Sklad                                                                    8 m2

                


