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AUTORSKÁ ZPRÁVAAUTORSKÁ ZPRÁVA

ZADÁNÍ 
Zadáním diplomové práce bylo navrhnout nové kulturní centrum v Litoměřicích na místě stávajícího kulturního domu, 
které je v dnešní době zastaralé. Nové kulturní centrum má obsahovat víceúčelový sál o rozloze 400 m2, výukové, 
spolkové a administrativní prostory a restauraci. 
 
 
KONCEPT 
Záměrem bylo najít takový koncept nové budovy, který bude v kontextu s historii a tradicí místa. 
       Město Litoměřice a jeho okolí je významné zemědělské centrum. Je známé především tradičním ovocnářstvím a 
zelinářstvím provozovaným prakticky na celém území Litoměřicka. Také proto je tento úrodný kraj označován jako 
Zahrada Čech. Velký hospodářský a společenský význam pro Litoměřice má i výstaviště známé pod názvem Zahrada 
Čech, kde se konají výstavy po celý rok, ale nejznámější z nich je stejnojmenná výstava, která se koná každý rok v září. 
Vycházela jsem z tohoto spojení s Litoměřicemi a proto navrhuji kulturní dům jako skleník, který 
Celá koncepce nového objektu je založena na spojení kulturního života s pobytem v zeleni, protože pro člověka je 
pobyt v přírodě přirozený, nutný a starý jako lidstvo samo, proto by nová stavba nabízela člověku zeleň po celý rok. 
Nové kulturní centrum je pojaté jako skleník, představující Zahradu Čech - místo, kde kvete kultura. 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Hmota objektu je situována v těsné blízkosti gotického opevnění, toto místo představuje rozhraní mezi starým 
gotickým centrem města a postupným rozrůstáním novější zástavby. Umístěním reaguji na gotickou stopu místa. 
Objekt je umístěn v prostoru mezi gotickou a dnes už zaniklou parkánovou zdí, jeho jihozápadní fasáda půdorysně 
kopíruje původní parkánovou zeď.  Ze zvoleného umístění vychází půdorysný tvar i uspořádání vnitřních prostorů 
objektu. 
    V gotickém období se také objevovaly zahrady, byly zahrazeny, aby byly chráněny před okolní nepříznivou přírodou, 
kde na člověka číhala různá nebezpečí. V návrhu jsem vycházela jak z gotické historie, tak i z toho, že je to rozhraní 
mezi starým a novým, nebo také uzavřeností a otevřeností, proto umisťuji sál a všechna provozní zázemí do středu 
dispozice a po obvodu vytvářím promenádu, která díky skleněné fasádě komunikuje s veřejným prostorem. 
  
Objekt  tvoří tři podlaží a jedno podzemní podlaží. Hlavní vstup je umístěn v 1.nadzemním podlaží, kde se nachází 
víceúčelový sál, zázemí zaměstnanců, šatny účinkujících a knihovna, která zasahuje i do promenády. v 2.np se 
nacházejí výukové prostory, které jsou odděleny mobilními příčkami, díky nim je možné vytvářet podle potřeby menší, 
čí větší prostory, ve 3.np jsou kancelářské prostory a restaurace a její zázemí. V 1.pp se nachází šatna, hygienické 
zázemí pro návštěvníky, dále je tu sklad sálu a technická zázemí, dále parkovací místa pro zaměstnance a zásobování. 
Parkovací místa pro návštěvníky se nachází mimo objekt. Jsou tu navrženy dva výtahy určené pro návštěvníky, nákladní 
výtah pro sál a výtah, který je součástí požární únikové cesty a zároveň je určen pro zásobování restaurace. 
Víceúčelový sál je navržen přes dvě patra, kde v 2.np jsou balkóny. Sál je možné otevřít do promenády díky mobilním 
akustickým příčkám, otevření je možné i v 2.np v místě balkónů. Promenáda je vertikálně členěna ocelovými schodišti 
a lávkami také do tří podlaží, stupně a podlahy jsou navrženy z mřížkového pochozího plechu, aby neubíraly prostoru 
světlo.  Prostor promenády je doplněn zelení, která dotváří výraz zahrady. Po fasádě vnitřního objektu budou 
přikotvena lanka po kterých se budou pnout popínavé rostliny, v některých částech budou květináče se stromy, 
lavičky, také vertikální zahrada. Popínavé rostliny budou porůstat i zábradlí schodiště. Promenáda je rozdělena do 
několika zón, prostor u hlavního vstupu, je volný s možností využití i skupinových akcí, prostor podél jihovýchodní 
fasády je určen pro výstavní účely, zadní část promenády je pojata jako klidová zóna, kde do prostoru zasahuje 
knihovna lavicemi pro čtenáře, v tomto místě bude umístěna vertikální zahrada, která navozuje atmosféru příjemného 
a klidného prostředí. 
     Návaznost na veřejný prostor je podpořena návrhem veřejného prostranství před hlavní vstupem do objektu. Nové 
kulturní centrum obsahuje nosný rastr ocelových sloupů a tento rastr pokračuje do veřejného prostoru a to už pouze v 
půdorysném znázornění pomocí kamenné dlažby, v místech kde by byly sloupy budou místo nich veřejné osvětlení.     
 
 
 
 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Po obvodu celého objektu, včetně střešní konstrukce navrhuji lehký obvodový plášť, který je kotven k nosné konstrukci 
budovy. Hlavní hmota vnitřní budovy pro funkce je řešena jako ocelový skelet, s výtahem a požárním únikovým 
schodištěm. Tento skelet obsahuje rastr nosných sloupů o rozměrech 400/400mm a vzdálenostech maximálně 7500 
m. Stropní konstrukce jsou ocelové příhradové konstrukce. V místech promenády, jsou ocelové schodiště, které jsou 
zavěšeny ocelovými táhly k střešní konstrukci. Na střešní konstrukci je ukotvena konstrukce na které jsou umístěny 
fotovoltaické panely, které slouží k výrobě elektrické energie a zároveň vytváří stínící prvky. 
Před skleněnou fasádou je umístěna předsazená konstrukce, která je kotvena do nosné konstrukce objektu. 
 
 
ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 
Na střešní konstrukci bude umístěno tepelné čerpadlo voda - vzduch, které bude napojeno na klimatizační jednotku. 
Na střešní konstrukci a jižní fasádě budou umístěny fotovoltaické panely, které budou produkovat elektrickou energii a 
zároveň stínit.. Po podélných stranách objektu a střešní konstrukci je vytvořena dvojitá fasáda, k vytvoření vzduchové 
mezery pro proudění vzduchu, v létě pro ochlazování a v zimně pro ohřívání prostoru.Protože je v těsné blízkosti 
objektu nachází masivní gotická kamenná stěna, využije se jako akumulační stěna, která bude ochlazovat teplý vzduch, 
který bude proudit zdvojenou fasádou. Dešťová voda bude shromažďována a požita na splachování záchodů. 
 
 
POŽÁRNÍ OCHRANA 
Budova je vybavena jedním chráněnými únikovým schodištěm. Další možnosti úniku nabízejí ostatní nechráněné 
schodiště.  
Přízemí je otevřeno do dvou stran. Ocelové konstrukce nesoucí střechu a lehký obvodový plášť jsou opatřeny 
speciálními nátěry a budova je vybavena sprinklery,  jejichž nádrž je umístěna v prvním podzemním podlaží a je 
zásobována samostatnou přípojkou. 
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PŮDORYS 1.NP
01  HLAVNÍ VSTUP
02  VSTUP PRO PERSONÁL
03  PROMENÁDA
04  VÝSTAVNÍ GALERIE
05  VÍCEÚČELOVÝ SÁL
06  KNIHOVNA
07  ŠATNY ZAMĚSTNANCI
08  ŠATNY PRO ÚČINKUJÍCÍ
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PŮDORYS 2.NP
  

LGENDA:

03  PROMENÁDA
04  VÝSTAVNÍ GALERIE
05  VÍCEÚČELOVÝ SÁL
10  REŽIE
11  VÝUKOVÁ MÍSTNOST
12  WC
13  SKLAD
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PŮDORYS 3.NP
LEGENDA:

04  VÝSTAVNÍ GALERIE
12  KANCELÁŘ
13  RESTAURACE
14  WC NÁVŠTĚVNÍCI  
15  KUCHYŇ
16  SKLAD
17  ODPADKY
18  ŠATNY ZAMĚSTNANCI RESTAURACE
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PŮDORYS 1.PP
LEGENDA:

19  ŠATNA
20  ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ
21  WC NÁVŠTĚVNÍCI
22  GARÁŽ- PRO ZAMĚSTNANCE,ZÁSOBOVÁNÍ
23  VÝTAH VÍCEÚČEKOVÉHO SÁLU
24  SKLAD SÁLU
25  TECHNICKÁ MÍSTNOST
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ŘEZ PODÉLNÝ
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ŘEZ PŘÍČNÝ
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POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ
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POHLED JIHO-ZÁPADNÍ
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VARIANTY USPOŘDÁNÍ SÁLU



ENERGETICKÉ SCHÉMA



ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
kotvení ocelové předsazené konstrukce



KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
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