






KULTURNÍ CENTRUM KOP IVNICE 
PR VODNÍ ZPRÁVA 

 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Kop ivnice je p ibližn  t iadvacetitisícové m sto nacházející se v Moravskoslezském 

kraji. P vodn  byla jen malou vesnicí, r st do dnešního stavu zap ičinil rozvoj výroby 

automobil  značky Tatra. Kop ivnice a Tatra jsou dodnes neodmysliteln  spjaty. 

 

ešené území je jak polohou, tak i funkcí centrem m sta. Jsou zde k dispozici na 

velmi malém prostoru ty nejd ležit jší ve ejné budovy m sta. M stský ú ad, škola, 

obchody, zdravotnické centrum nebo hotel. A p edevším ešené Technické muzeum 

Tatra a kulturní d m. Krom  toho tudy protéká íčka Kop ivnička, podél níž vede 

celým m stem cyklostezka. Území je také ohraničeno hlavními dopravními 

komunikacemi m sta. Velice blízko ešeného území se nachází i výrobní závod 

Tatry. Mezi ním a sídlišti Korea a Sever vede p es ešené území i velmi vytížená p ší 

trasa. 

 

ANALÝZA 
Za hlavní problém ešeného celku považuji snahu propojit p íliš mnoho funkcí. 

Spojená budova muzea a kulturního domu v sob  zahrnuje krom  jiného i expozici 

Emila Zátopka, kino, hudební klub, t i bary, infocentrum, knihovnu, pronajímatelné 

kancelá e a podobn . Propojení t chto funkcí ovšem není bez komplikací a 

p edevším toto spojení dvou budov narostlo do velikosti, která m ítkem neodpovídá 

svému okolí.  

 

URBANISTICKÝ NÁVRH 
MUZEUM 

Po osobním pr zkumu budov je mým prvním rozhodnutím a jádrem celého návrhu 

ponechat Technické muzeum Tatra na svém míst . Zhodnocuji, že jádro budovy – 

tedy nejv tší části expozice dob e plní sv j účel a velkým pozitivem je i provázanost 

muzea s centrem m sta, což centru dává velkou p idanou hodnotu a v tom se pro m  

skrývá i velký nevyužitý potenciál.  

 



Muzeum je ve stávající poloze i velice dob e dostupné. Jeho negativem je naopak to, 

že není ze všech hlavních sm r  bez problém  viditelné a chybí jeho vizuální kontakt 

s nedalekým výrobním závodem Tatry.  

 

Prvním krokem návrhu je muzeum odd lit od kulturního domu. Dalším krokem je pak 

otev ít jej co nejvíce a do všech d ležitých sm r  potenciálním návšt vník m. Proto 

navrhuji novou vstupní část, která bude hlavním poutačem viditelným z ulice 

Záhumenní. Viditelnost muzea ve druhém sm ru – od m stského ú adu a závod  

Tatry eším nástavbou dvou podlaží v klíčové části budovy. Muzeum se tím stává 

jasn  viditelným ze sm ru od m stského ú adu a zároveň tím vzniká pro interier 

muzea i d ležitý prvek expozice – výhled na továrnu Tatra. 

 

KULTURNÍ D M -> M STSKÝ SÁL 

Technické muzeum Tatra je dominantou oblasti nadm stského významu, což je i 

určitým návodem, jak pracovat s kulturním domem. Ve stávajícím stavu se totiž 

kulturní d m snaží muzeu vizuáln  konkurovat a také ho z d ležitého sm ru tém  

zakrývá.  

 

S v domím toho, že v tomto p ípad  nejde o jediný kulturní d m ve m st  (nedaleko 

se nachází i Katolický d m, který slouží podobné funkci) jej zmenšuji a redukuji na 

jeho podstatu – velký sál a jeho nutné zázemí. Tím vniká i nový název budovy – 

M STSKÝ SÁL, který lépe vyjad uje její funkci. 

 

 Velký sál je také tím, co na stávajícím stavu nejlépe funguje. Ve stávajícím kulturním 

dom  se nacházejí ješt  dva další menší sály, ovšem u obou jejich st edem 

procházejí nosné sloupy, což snižuje jejich využitelnost. Proto tyto sály ruším a 

soust edím se jen na velký sál, který navíc upravuji do podoby Black boxu – tedy 

multifunkčn  využitelného sálu. 

 

INFOCENTRUM A KNIHOVNA 

Z kulturního domu odstraňuji i další funkce, které jsou p íliš skryté ve ejnosti a 

zaslouží si samostatnou budovu. Jde o knihovnu a infocentrum, pro které navrhuji 

novou stavbu v jihovýchodní části nám stí. Tato stavba využívá stávajícího 

výškového rozdílu, je částečn  zano ena do terénu a ze sm ru od m stského ú adu 



nabízí obyvatel m m sta k užívání svou vekou pochozí st echu. Tuto budovu 

rozpracovávám pouze urbanisticky a hmotov , v menším detailu než zbylé dv  

stavby 

VENKOVNÍ EXPOZICE 

Završením celého návrhu je venkovní expozice, která propojuje muzeum s celým 

centrem m sta. Trasa venkovní expozice v maximální mí e využívá pochozích st ech 

navržených budov a zbylé prostory mezi budovami propojuje jednoduchou lávkou. 

V tomto p ípad  nejde navíc jen o expozici, trasa totiž navazuje i na vstupy do 

navržených budov – začíná vstupem do Technického muzea Tatra, pokračuje 

vstupem do foyer m stského sálu a vstupem do knihovny a vine se až k m stskému 

ú adu a areálu Tatry. Cílem je poskytnout obyvatel m m sta trasu, která pro n  bude 

každodenním zpest ením na cest  z domova do práce, obchodu nebo ú adu. A také 

poskytnout návšt vník m m sta určitý zážitek vycházející z charakteru Kop ivnice a 

Tatry. Tím také zlepšit obraz celého m sta a posílit charakter kop ivnice, coby 

M STA TATRY, kterým vždy byla. 

   

DISPOZICE BUDOV 
MUZEUM 

Z muzea ponechávám hlavní výstavní halu a výstavní halu pro nákladní automobily. 

Zde navrhuji jen drobné zásahy sloužící usm rn ní expozice. Hlavní zásahy do 

budovy muzea jsou ovšem:  

- Dostavba prosklené vstupní haly s recepcí.  

- Vy ešení vstupu do kina.  

- Nový bar.  

- Propojení muzea s barem a kinem, aby vše mohlo fungovat v souladu 

- Nástavba dvou podlaží s vyhlídkou na Tatru a pr hledem do expozice 

 

Návrh muzea nyní funguje tak, že recepce je pro návšt vníky určitým rozcestníkem – 

Mohou vyrazit rovnou na prohlídku expozice, mohou si jít odpočinout do baru, a nebo 

shlédnout v kin  n který z film  tématicky sp ízn ných s Tatrou. Samotné kino bude 

ve večerních hodinách, kdy bude muzeum zav eno, promítat b žnou filmovou 

produkci jako doposud.  

 



Expozice muzea, která d íve m la velmi nejasný sm r i koncepci, je v návrhu 

zjednodušena a usm rn na. Hned za recepcí naleznou návšt vníci tématicky 

sp ízn nou expozici, pojednávající obecn  o historii automobilu a o počátcích 

konstruktérství v Kop ivnici. Pak návšt vníci vcházejí do výtahu, který je vyveze do 

posledního nadzemního podlaží. Toto podlaží je celé v nováno výhledu na továrnu 

Tatra, která je místem, „kde to všechno začalo“ a dopln no portréty zakladatel  a 

dobovými fotografiemi na prot jší zdi. Tímto začíná i samotná hlavní expozice. O 

patro níže již pr hledem mezi nosníky návšt vník vnímá hlavní část expozice a také 

prochází kolem prvních dvou exponát  – chronologicky prvních automobil  

vyrobených Tatrou. O další podlaží níže se již návšt vníci nacházejí v hlavní 

t ípodlažní hale, která je v nována osobním automobil m, chronologicky se azeným. 

Z této haly pak návšt vník schází o p l podlaží dol  do expozice nákladních 

automobil  a poté završí prohlídku východem zp t do vstupní haly s recepcí.  

 

M STSKÝ SÁL 

Provoz kulturního domu se pro ve ejnost zjednodušuje pouze na vstupní halu 

s recepcí, která je propojena s barem a práv  na tento multifunkční sál a jeho foyer. 

U vstupní haly je v návrhu kladen d raz na zlepšení p ístupu a p irozeného osv tlení. 

Také bar v 1. podlaží je nyní dob e p ístupný, je využitelný i v dob , kdy se v sálu 

nekoná žádný program a je pohledov  otev ený k venkovnímu posezení mezi 

stromy. 

 

Foyer sálu je celoprosklené sm rem k muzeu a venkovní expozici a umožňuje p ímý 

výstup ven k expozici. Sál je víceúčelový a navazuje na velký sklad, kam je možno 

schovat celé rozkládací hledišt . Ve druhém a t etím nadzemním podlaží se za 

sálem nacházejí prostory pro herce a zkušebny. 

 

SKLEP 

Návrh využívá ve velké mí e stávajících sklep , které slouží p evážn  technickému 

zázemí pro budovy. V části sklep  navrhuji parkování p ístupné díky výškovému 

rozdílu p ímo z terénu. Návrh zachovává i CO kryt, který byl součástí sklep . 

 

 
 



KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
MUZEUM 

Nové muzeum využívá ve velké mí e stávající montované železobetonové 

konstrukce v hlavní hale i v hale s expozicí nákladních automobil . Zde zachovávám 

i ocelové p íhradové vazníky nesoucí st echu. Zachovávám i nosnou konstrukci 

v prostorech baru a vstupu do kina. Novou nosnou konstrukci navrhuji pro prostor 

vstupní haly s recepcí, také navrhuji nová ztužující železobetonová jádra a nové 

zast ešení haly s expozicí ocelovými p íhradovými vazníky. Konstrukce nov  

navržené dvoupodlažní nástavby je železobetonová monolitická, ve spolup sobení 

se železobetonovým ztužujícím jádrem. 

 

Vn jší plášť muzea z titanzinku je odkazem na stávající industriální charakter 

budovy. Titanzinek doplňuje prosklení izolačními dvojskly v hliníkových rámech. 

Interiér muzea je barevn  zjednodušen na typické barvy tatry – bílou a červenou, 

dopln né neutrální šedou barvou broušeného betonu na podlaze. Také ocelové 

p íhradové nosníky jsou nat eny bílým antikorozním nát rem. 

 

M STSKÝ SÁL 

V návrhu bourám část stávající budovy. Zbylou konstrukci ovšem návrh využívá 

tém  zcela, z staly zachovány všechny nosné železobetonové sloupy i ocelové 

p íhradové nosníky zast ešující sál. Novým konstrukčním prvkem je jen 

železobetonové ztužující jádro. 

 

Materiály v exteriéru m stského sálu jsou odkazem na stávající stav. Fasáda využívá 

stávajících glazovaných obkládacích kachlí, které se projevují i v interiéru. Ponechat 

tento fasádní materiál se rozhoduji proto, že stejným materiálem je obložena i 

vedlejší budova hotelu a tyto dv  budovy tvo í dnes společnou kompozici. Zbylé 

st ny m stského sálu jsou nat eny bílou omítkou, podlaha vstupní haly a baru je 

opat ena betonovou st rkou a podlaha foyer sálu je potažena Marmoleem syt  

červené barvy, která je odkazem na sousední muzeum. Podlaha sálu stejn  jako 

podlaha vstupní haly opat ena betonovou st rkou. Prosklení je ešeno izolačními 

dvojskly v hliníkových rámech. 


