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Jihočeské divadlo-České Budějovice
Kapacita diváků……..velký sál-151+104balkon, divadelní půda-70 míst
Provoz…….červen, červenec, srpen-omezen provoz-OH
Repertoár……….činohra,opera,balet,muzikál
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Dům kultury Metropol-České Budějovice
Kapacita diváků……velký sál:536 osob, malý sál 400-1000 míst na stání
Provoz………..cerven, červenec, srpen omezený provoz OH
Repertoár…………činohra, opera, balet, hostující divadla,koncerty

ŠVÁBŮV HRÁDEK

HISTORICKÉ JÁDRO
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NOVÉ HLINSKO

1 2
Malé divadlo-České Budějovice
Kpacita diváků……100 osob
Provoz…………celoročně
Repertoár………….loutkohra,školní představení, činohra, akce pro děti
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SUCHÉ VRBNÉ

LINECKÉ PŘEDMĚSTÍ
řešené území:

17

MLADÉ

loaklita vymezená pro vznik nového divadla se nachází v Českých Budějovicích. Jedná

Otáčivé hlediště-Český Krumlov
Kapacita diváků……………..644 osob
Provoz………červen, červenec, srpen
Repertoár………. činohra, balet, opera, loutkohra
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se o krajské město Jihočeského kraje. Ve městě žije přibližně 95 000 obyvatel.Vzniklo
na soutoku řek Malše a Vltavy. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II.

-hlediště členěné na více menších celkůrychlé plnění diváky
-dostaek prostoru mezi sedadly-umožnění
průchodu bez zvedání sedících diváků
-tvar hlediště-diamant v krabičce (foyer)

Koncept
ÚČINKUJÍCÍ

DIVÁCI

FOYER
-budova orientovaná směrem k náměstí POII
-rovnoběžná s hlavní ulicí pražskou
-zachování stávající zeleně
-doplnění bloku
-vytvoření předprostoru náměstí

vymezená oblast:

loaklita vymezená pro vznik nového divadla se nachází v Českých Budějovicích. Jedná

28.října a ulicí Bedřicha Smetany, nachází se blízko historického jádra města a také

se o krajské město Jihočeského kraje. Ve městě žije přibližně 95 000 obyvatel.Vzniklo

poblíž městského parku s Mlýnskou stokou. Nedaleko je nově zrekonstruovaný hotel

na soutoku řek Malše a Vltavy. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II.
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Autorský text

Urbanistické řešení

Architektonické řešení

Území Mariánského náměstí bylo historicky utvářeno jako bloková zástavba pro činžovní domy, v době kdy přestalo městu dostačovat Jihočeské divadlo

Urbanistickýcm řešením se snažím vyjádřit důležitost budovy divadla, před divadlem utvořit zpět náměstí , které bylo kvůli zvyšující se dopravě odsunuto a

Hmota divadla je tvořena třemi částmi spodním podstavcem , který je mírně vyvýšen oproti okolnímu terénu a velkou plochou platformou, která přikrývá

začalo se město zajímat o nový pozemek pro stavbu nového a většího divadla krajského významu. Město si zvolilo stejně jako já prostor Mariánského náměstí,

doplnit stávající blokovou zástavbu.

podstavec z přední části budovy a uskakuje z podstavce v zadní části budovy kde tvoří pobytový balkón, třetí hmotu tvoří objem provaziště, který vyčnívá z

kde byla pozastavena další výstavba bloků. Na místo byl vypracován návrh, ale poté se zjistilo že na výstavbu divadla nebylo dostatek finančních zdrojů a

Budova divadla stojí uprostřed náměstí a natáčí se směrem k historickému centru města, prostor před je možné využívat na akce různého charakteru,

ploché platformy v úrovni jeviště.Spodní podstavec je rozdělen na dvě stejně velké části jednu tuhou a jednu transparentní, skleněnou. Toto dělení

proto se pouze přestavěl kinosál v DK Metropolu na divadelní sál. Od té doby se již o stavbě nového divadla neuvažuje. Na místo Mariánského náměstí

divadelní představení pod širým nebem, trhy, nebo společné akce , divadelní dílny atd.

přesně naznačuje objem kde tvoří umělci a objem kde se pohybují diváci. Horní část - platforma teoreticky propojuje tyto dvě hmoty.Dalo by se říct, že v

několik ateliérů navrhlo různé stavby jako obchodní domy, filharmonii, park, hokejový stadion nebo prostor pro trávení volného času. Myslím si však, že je

Na severní straně pozemku jsou umístěny dvě hmoty navazující na stávajícíc zástavbu, uvnitř jedné z nich je umístěn vjezd do podzemních garáží. První

ní se střetávají jak umělci tak i diváci- V posledním podlaží je totiž restaurace, ve ktré se každé divadelní představení s grácií zakončí. Divadelní sál

škoda poslední místo v blízkém okruhu historického centra města zastavit stavbou běžného charakteru. Proto bych svou diplomovou prací ráda znovu

budova by měla sloužit pro divadelní byty s parterem obsahujícím retail. Umožnit kolemjdoucím možnost nákupu, nebo příjemného posezení směrem k

tvořen nepravidelnou lomenou čárou, která připomíná diamant v krabičce, kterou tvoří prostor foyer obklopený prosklenou fasádou. Foyer je řešen jako

rozpoutala debatu o znovuoživení myšlenky stavby velkého divadla v Českých Budějovicích.

budově divadla.Další budova směrem na východ by měla obsahovat administrativní využití pro divadlo a ve zbytku volného místa zkušebnu kostýmů.

dvoupatrový prostor, tak aby nedocházelo k hromadění diváků na jednom místě, i východů ze sálu je poměrně dost aby se diváci před i po představení

Navrhuji savbu, která svým charakterem zapadne do svého okolí a současně se snažím vyřešit dostavbu již započaté výstavby bloku. V blízkosti řešeného

Poslední budova na rohu ulice Šimona Baara by měla obsahovat předprodej vstupenek, baletní školu a divadelní kavárnu s předprostorem. Mezi těmito

ve foyer plynule rozptýlili. DIvadelní sál je navržen tak, aby kyždý divák měl volbu místa- balkón, lodžie, přízemí. Jednotlivé řady mají mezi sebou větší

pozemku je městský park Sady, který považuji jako přínos, avšak velmi vytížená komunikace vedoucí po západní straně pozemku je jednou velkou

budovami a budovou divadla by měl vzniknout příjemný pobytový park. Naopak před budovou zpevněná plocha jako prostor pro setkávání lidí.

Technické řešení

rozestup než je obvyklé pro zvýšení pohodlí diváků. Celé řady jsem se snažila dělit do co nejmenších celků opět proto bay vyprazdňování a naplňování

nevýhodou- přináší do města prašnost, ruch a potenciální nebezpečí. Z hlediska současného stavu MHD a obchvatů v ČB nelze však s touto komunikací nic

Všechny nově vzniklé budovy by svou výškou neměly rapidně přesahovat výšku stávající zástavby, budovy doplňující blok by měly navazovat na římsy

sálu bylo co nejrychlejší a nenutilo diváky přechházet velký počet míst v dané řadě. Ve spodním podlaží foyer jsou umístěny dva bary a v horním foyer

Budova je navržena jako železobetonový skelet kombinovaný s ŽB stěnovým systémem a ocelovou příhradovou konstrukcí.

dělat a prozatím musí být v tomto stavu ponechána. Pokud by se podařilo nějakým lepším způsobem vyřešit dopravní obslužnost města bylo by příjemné z

stávajících budov a plynule doplňovat blok. V místě kde je dostatek jižního slunce jsou záměrně umístěny byty pro herce,a v místě kde by mohla stínit

jeden umožňující příjemně trávit přestavku.

centra města většinu dopravy odvést a divadlu nechat nerušený prostor, který by mohli lépe využívat obyvatelé města na trávení volného času.

budova divadla jsou umístěny administrativní činnosti, které nemají takové nároky na oslunění.

Část pro účinkující je řešena co nejpřehledněji . Šatny herců jsou co nejblíže jevišti. Jeviště má více variant využití- jednak se pomocí zdvihů dá vytvářet

V podzemí jsou sklady kulis, šatny pro orchestr , orchestřiště a prostor pro zdvihy z jeviště, dále je zde umístěný prostor pro vzduchotechniku, chlazení , topení
, sprinklerová nádrž s vodou a celé technické zázemí objektu.
Na fasádu objektu jsou použité velkoformátové kamenné desky z pískovce, na hmotu provaziště je použitý štípaný maloformátový pískovec, prosklené části
fasády jsou kombinované se stříbrnými hliníkovými profily. Interiér objektu je převážně opatřen stěrkou bílé barvy doplněnou o sttříbrné akcenty. Divadelní sál
je z vnější strany obložen sklem v barvě peprmintové (Tiffany barvy z propagačních materiálů) a uvnitř je obložen dřevem- světlý ořech+ bílé dřevěné lamely
pohlcující zvuk. Sedadla v sále jsou polstrovaná bílou tkaninou a betonový povrch schodů je opatřen smetanovým kobercem.

Skleněná fasáda má silnostěné ocelové profily, které předpokládám jako samonosné. Zbytek budovy je z železobetonu zateplený s provětrávanou mezerou a
obložený pískovcovým kamenem. Velké prosklené plochy budou opatřeny odrzovou fólií,aby se budova v letním období nepřehřívala. Horní podlaží bude
mít závěsy a rolety.
Vedení tzb je vedeno pomocí instalačních šachet umístěných v zrcadlech trojramenných schodišť.
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