
SPOLEČENSKÉ A

V LITOMĚŘICÍCH

KULTURNÍ
CENTRUM

DIPLOMNÍ PROJEKT ZS 2014/2015 FA ČVUT
ÚSTAV INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ

VEDOUCÍ PRÁCE:     doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA
AUTOR:                   Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

ZADÁNÍ PRÁCE A PROHLÁŠENÍ DIPLOMANTA



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

PRŮVODNÍ AUTORSKÁ ZPRÁVA

HISTORIE

Litoměřice se nacházejí 70 km severně od Prahy na soutoku řek Labe a Ohře. Stopy osídlení Litoměřic pocházejí již z doby neolitu. 
První slovanské osídlení formou hradišť vznikala v bezprostřední blízkosti nynější polohy města v období stěhování národů. V 
pravěku i raném středověku připadala ale dominantní role zemědělské osady na obchodní centrum v sousedních Lovosicích. 
Tato situace se však změnila zásahem Přemyslovců, kteří kolem roku 950 na zdejší sprašové návěji (dnes Dómský pahorek) 
založili opevněné hradiště. Obchodní a vojenský význam Litoměřic rostl díky strategické poloze na řece Labi, která je do dnešních 
dnů významnou obchodní cestou. Historický význam byl zejména pro dopravu soli.
V okolí dnešního Dómského pahorku začala ve 12. století vznikat rozsáhlá sídelní struktura. Vznik města v právním slova smyslu 
lze předpokládat mezi rokem 1219 a 1228. Pro další vývoj města měla stále největší vliv výhodná poloha na obchodní cestě.

Následná fáze vývoje je úzce spjatá s přesunem těžiště sídla do místa současného Mírového náměstí, po kterém následovalo 
budování nového opevnění, založení nových městských bran a centrální tržiště s velkorysou rozlohou 1,8 ha. Samotné vnitřní 
město ohraničené hradbami mělo rozlohu cca 7 ha. Významným milníkem v historii města je rok 1291. V tomto roce bylo město 
zasaženo destruktivním požárem v roce 1291, který započal gotickou přestavbu města. Stěžejní rozvoj města pak probíhal za 
vlády Karla IV., kdy Litoměřice svým obchodním významem zaujímaly v zemi přední pozici společně s Prahou a Kutnou Horou.

V období nastupující renesance postihlo město další požár. Důsledkem požáru bylo rozsáhlé poškození města, které vyvolalo 
potřebu obnovy. Následnou obnovu ovlivnili zejména stavitelé a kameničtí mistři přicházející z Itálie. Barokizace města měla pro 
jeho současnou architektonickou podobu stěžejní vliv. Její nástup je opět spjat s ničivým požárem. Barokní zásahy byly 
soustředěny zejména na hmotovou kompozici města při pohledu od řeky a přinesly zásadní proměnu veduty. Do urbanistické 
stopy města bylo oproti jiným městům zasaženo jen minimálně.

K plošné expanzi města dochází v 18. a 19. století, kdy se město skládalo z jádrového útvaru a nových předměstí, která v průběhu 
dalších let přirozeně srostla s přilehlým jádrem a transformovala se tím na vnitroměstské čtvrtě. Město poprvé překročilo hranici 
tvořenou dnešní ulici na Valech, podél které byly vystavěny stěžejní občanské budovy, které zásadně proměnily hmotové a 
objemové měřítko města.

Další růst města pokračoval budováním nových čtvrtí v duchu zahradních měst směrem na sever a na západ od jádra města. Pro 
stavby realizované v tomto období jsou typické zejména vily a činžovní domy.

V poválečném období se výstavba soustředila zejména do oblastí zasažených bombardováním spojeným se sovětskými nálety. 
Obnovovány byly zdemolované stavby a infrastruktura. Nadcházející bytová krize spolu s důsledky Athénské charty 
předznamenaly období budování velkých sídlišť.

Postkomunistické období přineslo vedle změny sociálního postoje i prostor k realizaci americké představy ideálního bydlení ve 
formě rodinného domku se zahradou. Logickým důsledkem tohoto konzumního postoje tržní společnosti bylo budování shluků 
zástavby satelitního typu, ve velké míře bez elementární občanské vybavenosti.

Správní území města nyní zahrnuje katastry Litoměřice (o výměře 1410,7 ha) a Pokratice (389,1 ha). Organicky rostlé středověké 
sídlo s jasně definovaným historickým jádrem dodnes poskytuje ideální prostředí pro rozličné městské aktivity. Litoměřice si 
uchovaly ráz heterogenního městského prostoru s optimálním měřítkem i komunikační sítí. Dosavadní vývoj snad již stanovil 
hranice města a nebude potřeba jeho další expanze do krajiny. Budoucí strategie by se místo toho měla soustředit na 
zahušťování předměstských částí, kde se najde dostatek prostoru pro kompaktní rozvoj celé aglomerace.

ZADÁNÍ

Zadáním diplomové práce je návrh novostavby kulturního centra v Litoměřicích v místě současného kulturního domu, který 
svým charakterem již nesplňuje současné společenské, provozní a ekonomické požadavky. Smyslem absolventské práce je 
revize typologie kulturních staveb a reflexe její nové podoby v souladu s aktuálními společenskými nároky v historickém 
kontextu místa.

Stavební pozemek se nachází cca 400 metrů severně od Mírového náměstí a je situován v těsné blízkosti gotického hradu ve 
východní části. Prostor je dále v blízkém kontaktu s nově vybudovaným parkem Václava Havla na jihozápadní straně, s 
neorenesanční základní školou na západní straně a s páteřní komunikací Na Valech v severní části. Na stavebním pozemku v 
současné době stojí kulturní dům, který je jedním z typických zástupců výsledků „osvětové práce”, která se stala neoddělitelnou 
součástí při budování vyspělé socialistické společnosti. Tehdejší postoj pramenil z předpokladu, že zvyšující se produktivita 
práce umožní zkracování pracovní doby a přinese více volného času, který bude využíván občany ke kulturnímu oddechu. Proto 
se jevilo jako nutné, vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj společenského a kulturního života lidí. Ideální se zdála být výstavba 
kulturních domů, které se tak měly stát součástí kulturní vybavenosti obcí a jejich dominantou. Funkční náplní měla být 
organizace kulturních, uměleckých a společenských akcí, ale také cílené využívání prostor pro prosazování politiky KsČ.

Hmota stavby kulturního domu v Litoměřicích jasně svou formou reflektuje zneužití architektury pro propagaci moci. V pozici k 
historické stavbě gotického hradu zaujímá neadekvátně těsné postavení. Západní fasáda hradu je z velké části cloněna 
monumentálním nástupem do kulturního domu, který tímto uměle vytváří dojem vyšší důležitosti.

V současné době je kulturní dům společensky využíván. Dispozice domu je ideální pouze pro velkokapacitní společenské akce. 
Jeho výraznou slabinou je absence drobnějších prostorů pro konání kulturně společenských akcí menšího rozsahu. Mimo 
plesovou sezónu je objekt využíván k veřejným akcím v průměru 7 dní v měsíci, což je dlouhodobě ekonomicky neúnosné až 
likvidační. Na ekonomiku celé budovy nepříznivě působí i vysoké provozní náklady plynoucí z konstrukčního řešení stavby a 
vlastností použitých materiálů. Na základě uvedených fakt tedy bylo pro zpracování absolventské práce uvažováno odstranění 
stavby kulturního domu a v takto nově vzniklém prostoru stavebně zasáhnout v souladu s urbanistickým, historickým a 
krajinným obrazem místa.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení vychází z doložených historických pramenů a archetypálních urbanistických prvků. Axonometrické 
rekonstrukce podoby prostoru v okolí gotického hradu dokládají existenci parkánových zdí a obranné věže v severním nároží 
opukové hradební zdi. Dále tyto prameny nevylučují ani existenci vstupní brány do historického města. Návrh proto tyto 
poznatky reflektuje formou určitého historického mementa, kde v místě předpokládaného průběhu parkánové zdi vytváří 
kamennou zídku svým charakterem uzpůsobenou sezení. V zálivech, jejichž smysl byl v historickém kontextu zejména obranný, 
jsou umístěna pítka. V místě bývalé existence válcové věže je použit tmavší typ kamenné dlažby s vytesaným textem o tomto 
historicky cenném avšak nedochovaném fortifikačním elementu. A symbol brány, vstupního prvku, přebírá sama stavba, která 
svým umístěním a figurou jasně propojuje historii a současnost opticky i hmotně.

Použitými archetypálními urbanistickými prvky jsou osa, linie a dominantní průhled. Na severní straně objektu respektuje jeho 
půdorysná stopa linii uliční fasády gotického hradu. Na západní straně reaguje na pozici průčelí základní školy. Návrh dále 
pracuje s průhledem od gotického hradu směrem k baroknímu kostelíku sv. Vojtěcha a přilehlé zvonici. Reakcí na tento cenný 
barokní soubor je vytvoření uličky resp. pasáže, která svou proporcí jasně vymezuje průhled a optické propojení mezi oběma 
historickými památkami. Dalším stěžejním prvkem, na který návrh reaguje, je opukové hradební zdivo. Část jeho plochy se stává 
součástí interiéru stavby, druhá část zůstává v exteriéru a je využívána jako inspirativní kulisa vnější kulturní scény. Park Václava 
Havla byl minimalistickým zásahem napojen na nově vytvořenou pasáž. Před kostelem bylo upraveno řešení dopravy v klidu tak, 
aby zaparkované automobily opticky nerušily průhled. Počet parkovacích stání byl zredukován. Nový prostor pro parkování je 
situován do suterénu stavby. Vjezd do suterénu budovy je umístěn podél jižní fasády základní školy. Vstupy do dílčích částí 
objektů jsou vzhledem k pestrosti funkcí stavby rozmístěny po celém jejím obvodu a v pasáži.
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Spolková část objektu provozně a opticky sounáleží se sousední centrální kulturní částí, její technické řešení je tedy velice 
podobné. Nosná konstrukce je řešena jako ocelový skelet. Vodorovné nosné konstrukce tvoří prostorová příhradová ocelová 
deska, která je uložena na ocelových sloupech. Nosná konstrukce je u obou částí zcela obnažena do exteriéru pouze na fasádách 
obrácených do pasáže. Vizuálně tento jev podporuje pocit blízkého sepjetí obou hmot.

Ocelový nosný systém obou částí je osazen na železobetonový suterén, který je pro obě stavební části společný. Dům je založen 
na železobetonové ocelové desce, z důvodu předcházení negativních vlivů na strukturu stavby vycházejících z nestabilního 
podloží. Možnou příčinou nestability podloží jsou historické příčiny, kdy při rušení parkánových zdí býval obranný příkop, který 
zasahuje do půdorysu stavby, velmi často zasypán nepotřebnýcm  materiálem - pískem, štěrkem, stavební sutí apod. Prokázání 
existence nestabilního materiálu v podloží by potvrdila geologická sonda, která by také stanovila jeho rozsah. V případě 
prokázání výskytu nestabilního podloží by bylo nutné stavbu opatřit pilotami s dosahem do únosných vrstev geologického 
podloží.

MATERIÁLY A KONSTRUKCE

Materiálové řešení stavby největší měrou ovlivnily hmotné zděné stavby v blízkosti objektu. Stavba je v kontrastu se stávající 
zástavbou koncipovaná jako lehká konstrukce ze štíhlých ocelových prvků. Nosná konstrukce je po obvodu stavby zasklená a 
opatřená sekundárním pláštěm. Ten tvoří cortenové plechy různých formátů opatřené pravidelnou perforací čtvercového tvaru 
o hraně 10 cm Perforace umožnuje v průběhu dne vnikání slunečních paprsků do interiéru stavby. V noci při osvětlení interiéru 
budova září do okolního prostoru. Jednotlivé cortenové plechy jsou skládány vždy s přesahem přes sebe, čímž dochází k 
optickému uzavření perforace a v měřítku celé fasády takto vniká struktura podobná kameni. Na druhotný nosný systém jsou 
cortenové plechy kotveny pomocí nýtů. Toto řešení fasády je použito na všech fasádách s výjimkou fasád postavených do pasáže. 
Tyto jsou řešeny jako celozasklené bez osazení druhotným cortenovým pláštěm.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Objekt je pro zásahová vozidla přístupný z Vojtěšské ulice, případně přímo z ulice na Valech. Nadzemní části obou dílčích částí 
budovy lze evakuovat vždy dvěma chráněnými únikovými cestami. Jejich dostupnost je maximálně 35 m a zajišťují bezpečnou 
evakuaci osob na volné prostranství. Ze suterénu se uniká přímo na volné prostranství přes příjezdovou rampu nebo únikovým 
schodištěm. V budově je v souladu s legislativními požadavky instalován elektronický požární systém. Nosné konstrukce jsou 
opatřeny protipožární ochrannou vrstvou. Plášť budovy v chráněných únikových cestách využívá protipožární sklo.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je řešena jako dvojice hmot, jejichž proporce a tvar vychází z výše uvedených urbanistických principů. Toto řešení 
přineslo i možnost členění funkcí na skupinu převážně denních a skupinu převážně večerních provozů. Denní provozy jsou 
umístěny v severní hmotě, která svou náplní podporuje charakter života ve veřejném prostoru daného místa. Jižní hmota 
obsahuje centrální kulturní prostor, který tímto získává vyšší intimitu a zároveň je severní hmotou odcloněn od akusticky 
exponované ulice Na Valech. U obou hmot byly použity stejné materiály, aby byla podpořena jejich optická a funkční souhra.

Obě hmoty jsou podsklepeny společným suterénem. Ten provozně slouží zejména k uložení jevištní techniky, k parkování vozů, k 
zajištění skladovacích kapacit a technického zázemí budovy. Nadzemní podlaží jsou budovy jsou tři v každé části.

V přízemí stavby jsou umístěny běžné provozy denní potřeby - pět obchodů a restaurace s kapacitou 65 míst, dále hlavní vstupy 
do obou částí objektu. Vstup do severní hmoty je umístěn v západní části a vede do vstupní haly, ze které se vertikálně pokračuje 
do dalších nadzemních podlaží objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází galerie, taneční sál s šatnami a spolkové 
prostory. Ve třetím podlaží je pak umístěn administrativní provoz centra a galerie tanečního sálu. V obou podlažích je v hale 
umístěna malá kavárna se zázemím.

Do jižní hmoty vstupují účinkující ze západní strany, za vstupem jsou situovány jejich šatny. Hosté vstupují z pasáže. U vstupu je 
umístěna šatna a barový pult pro welcome drink. Dominantní část plochy zaujímá víceúčelový sál s rovnou podlahou, kterou 
tvoří 35 výškově polohovatelných jevištních stolů. Společenský sál má výšku tří pater budovy. V každém podlaží je nápojový bar a 
sociální zázemí.

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavba je umístěna v kulturně bohatém prostřední. Nejbližší další kulturní prostor nalezneme v nedávno zrekonstruovaném 
hradu. Nová koncepce provozu hradu, realizovaná v letech 2007 - 2011, přinesla prostory kongresové - otevřený sál v podkroví 
hradu a salonek. Dané prostory lze pronajmout a pořádat zde kongresy, konference, veletrhy, firemní akce, recepce, bankety, 
případně svatby. Kapacita sálu je 180 osob. Salonek pojme maximálně 16 osob.

Návrh kulturního centra v Litoměřicích tuto skutečnost respektuje. Funkčně je řešen jako výstavní, plesový, hudební a spolkový 
prostor, který lze pro danou událost přizpůsobit i pro případné kongresové využití a tak existovat s provozem hradu v symbióze.

Funkčně lze budovu kulturního centra dělit na část spolkovou (hmota severní) a na centrální kulturní prostor (hmota jižní). 
Variabilita funkčního využití centrálního kulturního prostoru je umožněna řešením společenského sálu. Jeho volnou plochu 
tvoří 35 jevištních stolů, které je možné výškově polohovat a vytvořit tak vyvýšené pódium nebo kaskádu pro účinkující. Stavební 
řešení fasády do pasáže umožňuje její vysunutí, díky čemuž dojde k rozšíření kulturního prostoru do veřejného prostoru pasáže. 
Dalším způsobem využití prostoru je jeho osazení montovanými věžemi lehké ocelové konstrukce. Každá věž má půdorysné 
rozměry jevištního stolu a má tři podlaží a dva protilehlé boky. Pro potřeby plesu lze tyto věže osadit buď po obvodu sálu, čímž se 
vytvoří boxy k sezení pro návštěvníky, kde každý box pojme až 6 osob, nebo lze tyto věže postavit napříč sálem za sebou v 
několika řadách a vytvořit tak průchozí prostor ideální pro výstavnické a prezentační účely. V případě potřeby volného prostoru v 
sále se tyto věže demontují a uloží do skladu. Celý sál lze v každém podlaží uzavřít posuvnými skládacími příčkami s dveřmi.

Kulturní provoz všech objektů podporují gastronomické a degustační prostory situované v přízemí spolkové části objektu, 
případně v suterénu hradu. Hradní restaurace s vinárnou pojme až 28 osob. Kapacita restaurace ve spolkové části objektu je 65 
osob a je navržena pro plnohodnotný provoz gastronomických služeb.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Centrální kulturní prostor byl vytvořen s důrazem na maximální otevřenost dispozice. Pro zajištění stability a statiky stavby a 
zároveň pro zajištění vizuální transparentnosti konstrukcí vnímaných z interiéru byla jako konstrukční materiál zvoleny 
strukturální ocelové prvky tvořené štíhlými pruty. Příčně jsou osazeny rovinné a prostorové ocelové příhradové rámy, které 
nesou příhradové stropní desky. Ve stejném směru jsou na obou protilehlých stranách objektu osazeny prostorové příhradové 
stěny, které celou konstrukci ztužují a zabraňují jejímu klopení. Svislé nosné ocelové prvky jsou oboustranně zaskleny.

AUTORSKÁ ZPRÁVA



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

ANALYTICKÁ ČÁST
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Současný stav kultury v České republice

- dostupná síť divadel, operních domů, orchestrů, galerií po 
celé ČR
- široká nabídka kulturních akcí, festivalů, přehlídek a výstav
- vlastní umělecké tradic a světově uznávané umělecké 
osobnosti
- růst zájmu o umělecké vzdělávání

- nedostatek finančních prostředků na všech úrovních veřejné
- dlouhodobé nepochopení umění, zejména jeho dopadu jako 
nutné součásti vzdělávání a jako rozvojového faktoru; 
nepochopení kulturní úrovně jako obecného ukazatele 
vzdělanosti
- absence dotačního programu na podporu prezentace 
současného umění v muzeích, galeriích a výstavních síních
- silný tlak průmyslu a nových technologií, který za účelem 
krátkodobé návratnosti nákladů a zisku ovlivňuje podobu 
umění na úkor svobodného vyjadřování
- velká koncentrace uměleckého života a uměleckých projektů 
do hlavních center
-nedostatek moderních, kvalitně technicky vybavených budov 
pro současnou uměleckou produkci a prezentaci umění – 
chybí zejména multidisciplinární nízkokapacitní sály, 
velkokapacitní koncertní sály, výstavní prostory zaměřené na 
prezentaci současných vizuálních umění včetně nových 
médií, literární dům a další instituce schopné mezinárodní 
spolupráce na nejvyšší úrovni, s potenciálem stát se součástí 
kulturních infrastruktur evropských zemí

- neadekvátní pozice umění a kultury v politické agendě 
způsobí marginalizaci umění a kultury a posléze jejich úpadek
- ztráta talentů v důsledku nedosažitelnosti základního 
uměleckého školství, jehož stále vzrůstající školné je v 
některých regionech na hranici sociální únostnosti 
- nedosažitelnost uměleckých projevů na vysoké mezinárodní 
úrovni, která bude způsobena nedostatkem finančních 
prostředků a slabou kapacitou kulturních institucí

- posilovat pozici umění a kultury jako významného 
ekonomického sektoru, s přihlédnutím na podíl vytváření HDP, 
regionální rozvoj a zaměstnanost
- podporovat projekty, které přinášejí poznání, možnost 
sebevzdělávání a kvalitního trávení volného času
uznávat architekturu jako jednu ze základních složek 
kulturního prostředí, ocenit moderní architekturu jako součást 
kulturního dědictví, posilovat vztah veřejnosti k architektuře
- klást větší důraz na prezentaci umění ve veřejném prostoru 
nebo v netradičních prostorách, s cílem zapojit veřejnost do 
diskusí nejen o umění a jeho tématech, ale též o funkci a 
možnostech využití veřejného prostoru a specifických staveb a 
o kultivaci městských lokalit

SOUČASNÝ STAV KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE
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HISTORICKÉ PODKLADY

mapa stabilního katastru z roku 1843

plán hradního opevnění Litoměřic podle Mackaplán městských hradeb

mapa Litoměřic a okolí z roku 1780
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IDENTITA MĚSTA
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HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA
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FUNKČNÍ ANALÝZA MĚSTA
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LOKALIZACE KULTURNÍCH OBJEKTŮ VE MĚSTĚ



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

LOKALITA
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VYMEZENÍ LOKALITY
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hlavní urbanistická osa
vedlejší urbanistická osa
rozhraní prostor-hmota
absence rozhraní prostor-hmota
pás zeleně
výrazné nároží

dominantní hmota

KOMPOZIČNÍ ANALÝZA LOKALITY
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HISTORICKÝ KONTEXT MÍSTA

kostel sv. Vojtěcha    

pohled na gotický hrad od ulice Na Valech

základní škola

detail opukového hradebního zdiva
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URBANISTICKÝ KONTEXT MÍSTA

pohled na kulturní dům od ulice Na Valech vstup do kulturního domu

panoramatický pohled od jihozápadu z parku Václava Havla
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STÁVAJÍCÍ LITOMĚŘICKÝ KULTURNÍ DŮM

privátní zahrada kulturního domu

detail podhledu v kulturním domě

opuková hradební zeď

interiér kulturního domu
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Depozitář oblastní galerie v Liberci

Kulturní dům Na Rybníčku v Opavě

Městské výstavní a kongresové centrum v Ávile, Španělsko

Museumsquartier ve Vídni, RakouskoZahrada umění Malopolska

KULTURNÍ NOVOSTAVBY V HISTORICKÉM KONTEXTU



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

Řešené území se nachází v prostoru, ve kterém silně působí charakteristický motiv rozhraní v různých formách.

Co je rozhraní?

Pomocí rozhraní rozlišujeme, co je uvnitř a vně.

Rozhraní nabývá své existence spolu s uvědoměním si „před” a „za”.

Rozhraní má reflexní charakter - odráží svět před i za, je jeho součástí a zároveň ho odděluje.

Rozhraní je schopno vyjádřit význam i míru propojení či oddělení prostřednictvím měřítka.

Vlastní fyzická hranice se projevuje v pevné formě, dále v podobě perforované - propustné a také jako měkká hrana fyzického přechodu.
Rozhraní vzniká přirozenými přírodními procesy i cílenými lidskými zásahy.

Současná společnost se nachází taktéž na rozhraní - na styčné hranici dvou tisíciletí.
Velmi silným rysem této doby je skutečnost, že lidské společenství opouští analogickou koncepci a plně využívá výhod a možností digitálního světa.

Nechť je tedy myšlenkovým konceptem projektu princip brány
- otevřené, spojující, jasně vymezující, prostupné, zprostředkující kontakt.
Brána jako motiv dotyku historie se současností.
Brána jako vstup do digitálního prostředí novodobého interaktivního umění.

NOSNÁ IDEA KONCEPTU
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NÁVRH
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SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:500



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

KONCEPT URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
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SITUACE - NÁVRH M 1:500
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SITUACE - NÁVRH V DETAILU M 1:500
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PŮDORYS 1:PP M 1:250
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PŮDORYS 1:NP M 1:250
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PŮDORYS 2:NP M 1:250
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PŮDORYS 3.NP M 1:250
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PODÉLNÉ ŘEZY M 1:250
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PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:250
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POHLEDY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ M 1:250
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POHLEDY JIŽNÍ, VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ M 1:250
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POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ M 1:250
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ROZVINUTÝ POHLED M 1:250
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DETAIL FASÁDY M 1:30, M 1:5
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DETAIL SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ M 1:10
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SCHÉMATICKÝ DETAIL VÝSUVNÉ ČÁSTI FASÁDY M1:20
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SCHÉMA KONCEPCE VĚŽÍ V CENTRÁLNÍM KULTURNÍM SÁLE

Volnou plochu společenského sálu lze využít i pro osazení lehkých ocelových věží. Vždy dva protilehlé boky věže jsou zpevněné a opatřené 
průsvitným materiálem. Toto řešení umožňuje osazení věží příčně nebo po obvodu sálu. Příčné osazení průchozích věží přináší prostor pro 
konání výstav. Při obvodovém rozvržení vzniká série boxů k sezení návštěvníků. Tato organizace je vhodná při konání plesů a volebních 
meetingů.
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SCHÉMATA KULTURNÍCH PROVOZŮ

VARIANTA “PERFORMANCE” - podlaha sálu je pomocí jevištních zdvihacích stolů výškově up-
ravena, fasáda do pasáže může být otevřena, kulturní dění proniká do veřejného prostoru; do-
provodné provozy pro tento typ kulturní události jsou - restaurace a hradní vinárna.

VARIANTA “VOLBY” - věže jsou v sále osazeny po jeho obvodu, vzniká kongresový prostor, kul-
turní centrum doplňuje provoz kongresového sálu v hradu; doprovodné provozy pro tento 
druh kultury jsou - restaurace a hradní vinárna .

VARIANTA “VÝSTAVA” - věže jsou v centrálním kulturním sále osazeny příčně, čímž v každém 
podlaží vzniká příčná průchozí ulička sálem, v těchto prostorech jsou osazené exponáty; 
rozsáhlejší výstava může probíhat naráz v centrálním kulturním prostoru, dále v galerii ve spolk-
ové části objektu a na podkrovním a schodišťovém ochozu v hradu.

VARIANTA “PLES” - věže jsou v sále osazeny po jeho obvodu, čímž v každém podlaží vzniknou 
společenské boxy pro sezení hostů plesu; svou funkcí je této variantě blízký taneční sál situo-
vaný ve spolkové části navrhovaného objektu; doprovodným provozem je při konání tohoto 
typu události hradní vinárna.
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VIZUALIZACE



DIPLOMNÍ PROJEKT    KULTURNÍ CENTRUM V LITOMĚŘICÍCH    FA ČVUT ZS 2014/2015
AUTOR: Bc. JAROSLAVA MERHOUTOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. akad. arch. VLADIMÍR SOUKENKA  ÚSTAV 15115

INTERIÉR
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