Kulturní centrum Kopřivnice – diplomová práce
Součástí práce je kromě návrhu řešení transformace samotného kulturního objektu i
dlouhodobější, širší vize celého městského centra. Zájmové území pro urbanistický
návrh tvoří území o velikosti přibližně 500x400m, tzv. „nové centrum“ Kopřivnice současné hlavní náměstí a prostory na něj navazující. Obecně se zde jedná o
prostor s velkým významem a potenciálem, jímž prochází nejvýznamnější osy
městské struktury a v němž se koncentrují funkce s celoměstským významem.
Současný s centra ale postrádá jasnou identitu, ucelenost a estetické kvality. Jedná
se o buď o velké, neuchopené prostory působící téměř jako z prostoru anonymního
sídliště, nebo plochy znehodnocené přebujelou a dlouhodobě neudržovanou zelení.
Celkově je cílem konceptu oživit stávající hlavní náměstí, které se svou velkorysou
plochou má velký potenciál. Malé město velikosti Kopřivnice nepotřebuje několik
různých náměstí, spíše jedno hlavní s jasnou identitou.

Urbanistický návrh
Plocha stávajícího náměstí je zachována a očištěna a zůstává otevřená směrem do
městské třídy (ul.Šťefánikova). Kulturní dům by jako objekt měl s touto plochou
spolupůsobit.
Současný komplex sdružující kulturní dům, kino a technické muzeum tvoří velký a
poměrně komplikovaný urbanistický útvar, průchodnost a přehlednost území je
poměrně nízká a objekty jsou náročné na provoz. Návrh počítá v lokalitě s výrazným
urbanistickým zásahem – z komplexu ponechat pouze kulturní dům jako takový a
uvolněnou plochu využít jako veřejný park. Náměstí je uzavřeno novostavbou, do
které se přesune kino a knihovna, kulturní funkce tak budou koncentrovány do
samotného hlavního náměstí.

Koncept, funkční řešení kulturního domu
Po odstranění části komplexu obsahující kino a technické muzeum zůstává samotný
objekt stávajícího kulturního domu. Ústřední myšlenkou konceptu je vytvořit
jednoduchý kulturní dům pro malé město, s důrazem na flexibilitu prostor a možnost
fungování různých částí objektu samostatně nebo v různých variantách propojení a
tím dosáhnout ekonomického provozu.
Koncept počítá s odstraněním méně důležitých částí objektu obsahující vnější
úniková schodiště, sklady a další komplikované provozy, které jsou využívány spíše
příležitostně a postrádají možnost flexibility. Ze stávajícího objemu samotného
kulturního domu zůstane zachováno zhruba 75%.

Hmotové řešení si klade za cíl dodat v následujícím kroku objektu výraznější
vertikalitu, kterou nyní postrádá a bude moci tak lépe působit k velkorysé ploše
hlavního náměstí. Nová k objektu přidaná hmota dodává objektu jasný vstup do
náměstí a velkorysý prostor vertikální komunikace do všech pater i na zelenou
střešní terasu. Ve vršku nově doplněné hmoty se nachází nová městská galerie,
kvalitní prostor galerie v městském centru chybí, současné galerie jsou malé prostory
umístěné v historických budovách mimo hlavní náměstí (Šustalova vila - K.Galerie;
podkroví Katolického domu).
Celkový vertikální dojem z objektu podporuje zelená střešní koruna nad zelenou
terasou tvořená konstrukcí pro popínavou zeleň.
Provozní řešení
Hlavním vstupním prostorem je vstupní hala, na kterou jsou napojeny všechny
potřebné funkce, kavárna a infocentrum mohou fungovat samostatně s vlastním
vstupem. Malý multifunkční sál může sloužit pro besedy, přednášky, workshopy nebo
během plesu jako prostor pro občerstvení. Na halu navazuje přidaný velkorysý
prostor se zavěšeným schodištěm, kterým se vstupuje do dalších podlaží. Foyer
napojené na vlastní velký sál je pojato jako jednoduchý podélný prostor. Vertikální
prostor schodiště je v 4.NP završeno přístupem do městské galerie a na zelenou
pobytovou střechu..

Konstrukční řešení
Nosná konstrukce stávajícího objektu je tvořena železobetonovým montovaným
skeletem typu MS OB s průvlaky 1200mm, na něž jsou uloženy stropní panely tl.
250mm. Sloupy mají rozměry 450x450mm. Ztužení konstrukce je zajištěno
ztužujícími stěnami tl.400mm.
Doplněná nová část objektu je konstrukčně nezávislá ocelová příhradová
velkorozponová konstrukce vynášející zavěšené nové hlavní schodiště. Konstrukce
je tvořena ocelovými profily s čtvercovým průřezem, střecha je nesena příhradovými
ocelovými nosníky v.800mm.
Materiálové řešení fasád
Stávající část objektu je zateplena a obložena fasádními keramickými panely Neolith
3+3+3mm. Nová doplněná hmota je tvořena zasklenými plochami a pláštěm
z tahokovu.

Knihovna a kino
Do hlavního náměstí je umístěna novostavba knihovny s kinem, sousedí s objektem
stávající Tatrovanky. Spolu s kulturním domem hmotově uzavírají stávající náměstí.
Obě funkce-kino i knihovna mohou fungovat na sobě nezávisle i díky vstupní hale
propojeně. Objekt je tvořen konstrukčním systémem - železobetonovým skeletem o
rozponech cca 5.5-7.5m se ztužujícím jádrem. Fasáda objektu je z tahokovu.
Suterén obsahuje podzemní garáže s technickým zázemím, fondy knihovny a
přístup na vertikální komunikace. Oba provozy mají vlastí zásobování a vstupy.

V přízemí je hlavní vstup do společné vstupní haly, ale oba provozy mají vlastní
vstup pro veřejnost. Přízemí knihovny obsahuje šatnu, kontrolní bod a obchod s
knihami, který může fungovat samostatně i po zavírací době knihovny. Pro prodej
lístlů do kina v 2.NP slouží recepce, posedět je možné v kavárně situované částečně
pod hmotou kinosálu. Kavárna má také v tomto podlaží své zázemí.
V 2.NP je dětské oddělení knihovny s počítačovou učebnou. Z ústřední haly se
vstupuje po schodišti do kinosálu. 3.NP obsahuje oddělení knihovny pro dospělé a
zázemí zaměstnanců knihovny. Čítárna je otevřena do 4.NP otevřenou galerií.

