KULTURNÍ CENTRUM KOPŘIVNICE
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ZADÁNÍ:
Cílem práce je nalezení přístupu k řešení transformace kulturních staveb ze 70. - 80.let 20.
století, které postupně zastarávají jak technicky, tak morálně. Takovým příkladem může být
konglomerát kulturního domu, kina a technického muzea, které se nachází v centrální zóně
města Kopřivnice, jež po radikální asanaci ve druhé polovině 20. století nedošla definitivní
ucelené a funkční podoby.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:
Kopřivnice důsledkem překotného vývoje průmyslového města až na fragmenty neobsahuje
tradiční strukturu rostlých měst, ani fungující městské prostory v modením pojetí.
Pocitové centrum města se nachází na ose mezi výškovou budovou magistrátu a souborem
budov u ulice Záhumenní. V těžišti této osy je dominantní budova hotelu Tatra a soubor objektů
kulturního domu, knihovny a muzea.
Cílem urbanistického řešení lokality bylo vytvořit jasně definované městské prostory, které
usnadní orientaci ve městě a vytvoří vhodný rámec pro různorodé městské aktivity.
Základem řešení je rozčlenění pěší osy na jednotlivé části s jasným výrazem a odlišnou
atmosférou i funkcí a vytvořením příčného zeleného pásu podél odkrytého a upraveného koryta
říčky Kopřivničky.
Výrazný výškový rozdíl mezi východním začátkem osy a Kopřivničkou lze využít pro osazení
budovy částečně zapuštěné do svahu, která na své střeše vytvoří plochu pro trhy a zároveň
výhled do parku. Po jejích stranách vzniknou dvě jasně definované pěší trasy. Mezi touto
budovou a Kulturním centrem vznikne kolem otevřené Kopřivničky park, který navíc svým
napojením na souvislý severo – jižní zelený pás dotvoří páteřní trasu pro pěší a cyklisty.
Za zúžením mezi hotelem a kulturním domem vzniká struktura křížení dvou pěších tříd s
dominantou kinosálu, který nad parterem vstupuje do pohledové osy. Toto křížení vzniklo
přesunutím stávajících kiosků do nového objektu, který navazuje na obchodní centrum naproti
hotelu, čímž vznikl nový prostor před hlavním vstupem do hotelu s výrazně větší kvalitou. Dále na
hlavní ose následuje prostor výrazně ohraničení z jedné strany obchodním domem a rozlévající
se na vyvýšené prostranství piazetty.

Piazetta má svým tvarem definovány dvě oddělené části: volnou plochu před letní scénou pro
pořádání kulturních a sportovních akcí a zklidněné předpolí kulturního centra. Ze severní strany
piazzettu pohledově uzavírá kromě letní scény i škola. Před ní je uvažovaná zklidněná
komunikace s vozovkou v úrovni chodníků. Škola tak přímo navazuje na upravený předprostor
pobytového schodiště s fontánou.
Na západní straně piazzettu uzavírá hmota mediatéky, která dotváří uliční čáru ulice Záhumenní a
tvoří bariéru mezi touto frekventovanou komunikací a piazzettou.
Ukončení osy spočívá v úpravě prostoru před trojicí budov se službami za komunikací.
HMOTOVÝ KONCEPT
Koncept souboru budov vychází z rozhodnutí jít cestou rekonstrukce stávajících budov.
Vzhledem ke stavu a podobě kulturního domu jsem se rozhodl zachovat pouze části, které
dobře plní svůj účel, což je v tomto případě kinosál a hlavní sál kulturního domu.
Odstraněním všech dalších objektů vznikla zajímavá těsná kompozice.
Aby byla možná velkorysejší dispozice vstupních prostor, která je pro tento druh zařízení žádoucí,
je vstup a tedy i hlavní foyer obrácený do nově vytvořené piazzetty. Por větší architektonický
účinek je složitý tvar budovy okleštěn o vystupující schodiště a doplněný do kompaktního tvaru
kvádru s pouze třemi otvory v plášti. Hlavním je velké prosklení foyer, které vzniklo vybouráním
jednoho pole konstrukce přes všechna podlaží . druhým dominantním otevřením je velkoplošné
prosklení z hlavního sálu, které poskytuje výhled na park a dominantu magistrátu. třetí prosklení
otevírá nároří s restaurací. Umístění umožňuje samostatný provoz restaurace kulturního centra a
vytváří zajímavý průhled mezi restaurací, foyer a exteriérem.
Koncept velkorysého převýšení je poté uplatněn i na kino a mediatéku, kde jsou vždy hlavní
společné prostory propojeny přes všechna podlaží a obráceny do piazzetty. Dominantou
každého z převýšených prostorů je dynamicky ztvárněné schodiště, které částečně kontrastuje
se strohou racionální dispozicí. Na převýšený vstupní prostor tak vždy navazují balkony
jednotlivých podlaží, ze kerých se pokračuje do jednotlivých uzavřených prostor.
Všechny tři budovy mají „záda“ obrácená vně nového náměstí, míra uzavření závisí na povaze
priléhajících městských prostorů.
Zvýšená plocha přízemí vyústila ve vyvýšení plošiny piazzetty, pod kterou je umístěno podzemní
parkování z umístěné do objemů suterénu demolovaných budov muzea.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
- Kulturní centrum
Přízemí tvoří dva velké prostory vstupní haly a restaurace. Z haly jsou přístupné jednotlivé sály
buďto přímo nebo přes balkony jednotlivých podlaží. Přidružené prostory slouží k občerstvení a
doprovodným aktivitám k produkci v sálech. V severovýchodním rohu a podél východní fasády
jsou pak řazeny obslužné místnosti zázemí zásobované vlastními výtahy a schodišti se služebním
vstupem. V jihozápadním rohu jsou vždy umístěna hygienická jádra pro návštěvníky. v úrovni
2.np je umístěný most, který umožňuje propojení s objektem kina pro případ společnýh akcí.
Jednotlivé prostory mohou ovšem vždy fungovat samostatně, aniž by se provozně omezovaly.
Vsuterénu je prostor pro sklady kuchyně a jednotlivých provozů. Velkou plochu zabírají strojovny
VZT a zdravotechnických instalací. Zbývající volná dispozice umožňuje rozčlenění na jednotlivé
sklady nebo dílny podle aktuální potřeby provozu.
- Kino
Dispozice kina vychází z použití stávající konstrukce i prostorového členění. Nové je otevření
parteru, ve kterém je umístěná kavárna, která oživuje prostor piazzetty i pěší zónu. Prostory kina
jsou ve 2.np a 3.np, takže může kavárna pracovat nezávisle na provozu kina.
- Mediatéka
Na vstupní prostory s variabilním využitím navazují jednotlivá podlaží s výukovými místnostmi,
čítárnami a přednáškovými sály. Dispozice je variabilní v závislosti na měnící se poptávce.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- Kulturní centrum
Stávající montovaný skelet je doplněný ve vstupní části superstrukturou z prostorové příhradové
desky vynášené ve čtyřech rozích, která překlenuje celý prostor. Vložená podlaží ve vstupním
prostoru jsou z monolitického železobetonu. Ztužení konstrukce zajišťují obvodové monolitické
železobetonové stěny. Založení nových sloupů je na železobetonových základových pasech pro
omezení nežádoucího přitížení stávajících patek.
Fasáda je obložená hliníkovými lamelami, zasklení je systémové, neotvíravé se skrytými rámy, ve
foyer se skleněnými nosníky.

- Kino
Je v plném rozsahu použitá stávající konstrukce montovaného skeletu s dodatečným ztužením
schodišťovým jádrem. Fasádní opláštění je z reflexního skla, které je na severní fasádě
polopropustné.
- Mediatéka
Mediatéka je zcela nová stavba s nosnými monolitickými železobetonovými obvodovými stěnami
z pohledového betonu. V převýšené části pomáhají vynášet zatížení střechy železobetonové
nosníky. Založení je na betonových pasech. fasádu tvoří diagonální vystupující struktura nosné
konstrukce.

