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01 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Koncept řešení stávajícího stavu konglomerátu budov jsem založil na myšlence 

celodenního zpřístupnění kulturního domu lidem, maximální možnost interakce 

parteru s veřejným prostorem a redukci objemů všech budov na kapacitu, která 

vyhoví současným potřebám a rozvojovému potenciálu města Kopřivnice.  

 

Těmto vstupním myšlenkám vyhovuje koncept jednoho domu s průchozí halou. Můžu 

si odložit v šatně a zvolit, která oblast kultury povznese mého ducha, jestli to bude 

divadlo, kino, komorní koncert, výstava, nebo jen posezení u kávy. Můžu také pouze 

projít halou, která vede podél hlavní pěší osy centrem. Revitalizací vznikne kulturní 

dům s odpovídajícími estetickými vlastnostmi, který není bariérou, ale živým 

akcentem centra města ve dne i v noci.  

 

Pro uskutečnění záměru jsem zvolil princip odebírání veškeré hmoty, která není plně 

využita, či je provozní překážkou od stávajícího objemu. Místo budovy se sedlovou 

střechou na severní straně, vznikne parková úprava od cesty se vzrostlou zelení, 

která odcloní dopravní ruch. Na místě původního vstupu do muzea na západní 

straně vznikne piazzetta, která je vstupním předprostorem do knihovny a kulturního 

domu s kavárnou. Z původního objemu muzea ubírám celé 3.np a funkčně měním na 

knihovnu, která se ve stávajícím stavu nachází ve 3.np kulturního sálu 

v nevyhovujících malých prostorách. Objem kulturního sálu snižuji o 4.np. Kino 

zůstává stávající, mění se pouze pozice únikového a vstupního schodiště. Všechny 

objemy jsou propojeny dvoupodlažní halou s novým hlavním schodištěm na 

severovýchodní straně.  

 

02 STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Práce vytváří nový koncept pro konglomerát budov v současném centru města 

Kopřivnce. Budovy, kterých se návrh týká, byly postaveny postupně v 90. letech, 

všechny na základě projektu z 80. let. Zajímavostí je, že projekt muzea byl původně 

vypracován na budovu divadla. Tento se pak „lehce“ upravil pro potřeby muzea 

Tatry. Unáhlená stavba muzea byla reakcí na spadlou střechu starého muzea kousek 



od nádraží. Při návštěvě muzea je vidět původní plán a proporce divadla včetně 

provaziště a halového prostoru pro hlediště.   

Pro celou komplex budov je charakteristické vykonzolování kina směrem k hlavní 

pěší ose. Typickým znakem budovy jsou nástupy do kina i sálu z úrovně 2.np. a 3.np. 

Zajímavý prvek je prakticky volný parter. Dalším znakem jsou niveleta parteru, který 

je o 150 cm výše než pěší osa a odtažitost od veřejného prostoru. 

 

03 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Návrh reaguje na stávající umístění ve struktuře města. Hlavní vstupy do kulturního 

domu jsou orientovány na severozápadní a jihovýchodní straně. Tyto vstupy jsou 

vizuálně propojené. Na severozápadní straně piazzetta sousedí s parkem, který 

odcloňuje hlavní cestu. Pod hmotou kina se nachází krytá terasa kavárny 

s povrchovou úpravou červeným tartanem. Na jihovýchodě sousedí kulturní dům 

s lesoparkem, který se táhne po celé délce říčky Kopřivničky přes celé město jako 

relaxační zóna. Na severovýchodě navrhuji dětský koutek, ve vizuálním kontaktu se 

základní školou. Povrch je z červeného tartanu. Dětský koutek navazuje na dětské 

oddělení v knihovně. Ze severovýchodní strany je zajištěno zásobování kulturního 

sálu a knihovny. Také jsou zde vjezdy do podzemních garáží pro zaměstnance a 

vozíčkáře. Parkování pro návštěvníky navrhuji na upraveném parkovišti vedle 

obchodního domu Albert.   

Na základě předdiplomní práce na urbanistickém konceptu centra navrhuji přesunutí 

muzea do areálu továrny Tatra, která v dnešní době zdaleka nevyužívá všechny 

výrobní haly a město svým vývojem pozvolna pohlcuje její okraje. Muzeum by využilo 

stávající haly a stalo by se impulzem k dalšímu rozvoji tohoto území. 

 

04 ARCHTEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Tři elementární objemy charakterizují tři základní funkce kulturního domu – kino, 

knihovna, kulturní sál. Tyto objemy propojuje nově navržená skleněná dvoupodlažní 

hala, která se místy dotýká, místy proniká skrz tyto objemy. Knihovna se nachází na 

severu, kino na západě a kulturní sál na jihu. Objemy mají jednotnou fasádu ze 

sklocementových velkoformátových panelů o rozměrech cca 900 x 3600mm. Tam, 

kde je potřebné prosvětlit, či provětrat interiér je fasáda perforována. Za perforací se 



nacházejí otevíravá okenní křídla. Za perforovanou fasádou kina se nachází led 

osvětlení, které v noci při promítání svítí a oživuje fasádu.  

 

05 PROVOZNĚ-DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Do všech funkcí kulturního domu se vstupuje z dvoupodlažní haly, která určuje 

podélnou osu celého kulturního domu. Do knihovny je hlavní vstup řešen z exteriéru 

z piazzetty.  

 

KNIHOVNA 

V knihovně se v 1.np nachází vypůjčovací pult spojený s infocentrem, venkovní 

atrium, vypůjčování periodik, hygienické zázemí a dětské oddělení. Dětské oddělení 

je převýšeným prostorem přes dvě podlaží do 1.pp. Venkovní atrium je proskleno po 

celém svém obvodu a prosvětluje vnitřní prostor knihovny. V létě je to místo pro 

rekreaci v knihovně a zároveň v zeleni. 1.pp je vstupním místem pro zaměstnance 

s kancelářemi, depozitem a dětským oddělením. Z dětského oddělení je zde výstup 

do dětského koutku, který má tartanový povrch a vizuálně komunikuje se školou. Pro 

exkurze ze školy je zde samostatný vstup s šatnou. V 2.np jsou kromě 

audiovizuálního oddělení veškerá knižní oddělení. Taktéž s hygienickým zázemím.  

 

KINO + KINOKAVÁRNA 

Do kina vstupuji z přízemí po schodech, které přímo sousedí s kinokavárnou. Kino 

má kapacitu 140 diváků. Kavárna má hygienické zázemí pro hosty vedle malého 

salonku. Zásobování kinokvárny je z piazzetty. Tento vstup slouží zároveň pro 

zásobování cateringu v 2.np a jako chráněná úniková cesta z kina. V patře je 

umístěn bar pro catering, který slouží akcím v kulturním sále pro občerstvení. 

V tomto patře je umístěn druhý únikový východ z kina a zároveň slouží jako vstup pro 

vozíčkáře. V 3.np se nachází místnost pro promítačku. 

 

KULTURNÍ SÁL 

V tomto objemu se v 1.np nachází expozice Emila Zátopka, malý salonek, šatny pro 

návštěvníky a hygienické zázemí, které je navrženo pro návštěvníky všech funkcí 

v 1.np včetně kina. Malý salonek slouží pro pořádání komorních koncertů a pro 

zkoušky divadelníků ochotníků. Salonek má kapacitu pro 70 diváků. Z předprostoru 



na jihovýchodní straně je umístěn vstup pro učinkující. V zázemí salonku jsou šatny, 

zkušebna a příruční sklad. V 2.np vstupuji do sálu, který funguje jako taneční sál 

nebo sál pro divadelní představení díky vysuvným variabilním praktikáblům. Sál má 

kapacitu 500 – 550 diváků. Pro diváky se v 2.np nachází hygienické zázemí pro sál. 

V zázemí jsou šatny a zkušebna. V 3.np se nacházejí kanceláře se zasedací 

místností a sklad sálu.  

 

HALA 

Součástí haly je hlavní schodiště, které propojuje všechny podlažní plochy přístupné 

návštěvníkům kulturního domu. Toto schodiště slouží zároveň jako chráněná požární 

úniková cesta.  

 

1.PP 

Podzemní patro pod kulturním sálem slouží k parkování zaměstnanců a vozíčkářů. 

Pod halou je umístěna technická místnost, místnost vzduchotechniky a výměníková 

stanice.  

  

06 KONSTRUKČNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro kulturní sál, kino a část knihovny zůstala použita stávající konstrukce 

montovaného skeletu MSOB. Nové konstrukce navrhuji z monolitického 

železobetonu a nacházejí se v celé hale a v atriu knihovny. Nové monolitické 

konstrukce jsou oddilatovány od stávajících montovyných a jsou založeny na 

patkách.   

Stávající montovaný skelet je založen střídavě na základových pasech, roštu a 

patkách. Z dostupné stavební dokumentace se nepodařilo zjistit konkrétnější 

informace o systému založení. V hale je umístěno hlavní schodiště, které slouží 

zároveň jako chráněná požární úniková cesta, proto je na opláštění použito požární 

sklo. 


