Diplomová práce

Nové divadlo v Českých Budějovicích
Bc.Ladislava Hadačová

Ateliér Krátký

Bc.Ladislava Hadačová

Nové divadlo v Českých Budějovicích
diplomní projekt

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Vladimír Krátký
Asistent: Dipl. arch. Louis Marques
Konzultace:
Ing. Zuzana Vyoralová
doc. akad. arch. Vladimír Soukenka
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

!

Obsah
-doklady
analitická část
-anotace, úvod
-historie města
-historie divadla
-divadla-současný stav
-řešený pozemek
-analýzy
-rešerše
-divadlo typologie
návrh
-situace širších vstahů
-situace stavby
-půdorysy
-pohledy
-řezy
vizualizace
-exteriéru
-interiéru

4

anotace
Prostor Mariánského náměstí v Českých
Budějovicích je už dlouho neřešeným
problémem. Nově plánované divadlo a
stavby doplňující urbanismus místa
ukazují jeden z možných způsobů jak lze
prostor Mariánského náměstí řešit.
Samotná budova divadla nahrazuje
současný dům kultury a přináší
obyvatelům možnosti kvalitní divadelní
zážitek hodný krajského města a umělcům
požitek z tvorby.

The area of the Marian square in Ceske
Budejovice have not been solved for a
long time. A new designed theatre and
other buildings completing urban
structure represent one of a possible way
finding a solution for surrounding area.
The building of the theatre supersedes a
current building of the House of culture
bringing the people of Ceske Budejovice
the first-rate theatrical experience and
delight of for the performing artists.

Zadání
Zadáním diplomové práce je návrh budovy divadla
v prostoru Mariánského náměstí v Českých
Budějovicích. předpokládaná kapacita diváků
600-700 osob. Na místě se dnes nachází
parkoviště a v části parková plocha. Součástí
zadání je kultivace veřejného přilehlého
prostranství.
Práce si klade za cíl nabídnout kvalitní budovu
odpovídající významu krajského města a vyřešit
dlouhotrvající problém prostoru Mariánského
náměstí.

úvod
Prostor Mariánského náměstí v Českých
Budějovicích je již dlouho dobu místem velkých
diskusí, na místě kde se původně mělo stavět
divadlo nakonec zůstala vyasfaltovaná plocha s
parkovištěm a na zybtku plochy park, místo se
nachází v území blokové zástavby. na jeho okrajích
leží tři domy z blokové zástavby a proluka s
garážemi. Cílem předdiplomního projektu bylo
vyřešit urbanismus daného místa a vhodně
zakomponovat budovu divadla. Divadelní budova
je další problém v Českých budějovicích. Malé
jihočeské divadlo- stará budova, nemá dostatečný
počet míst a DK Metropol, který byl použitý jako
prozatimní divadlo také nedostačuje podmínkám
kvalitního multioborového divadla.
Místo Mariánského náměstí ideálně vyhovuje
nově navrženému obsahu . Zaprvé je v blízkosti
centra města, má dobrou dostupnost městskou
hromadnou dopravou a je dostatečně velké pro
vybraný stavební program.

Město České Budějovice založil Přemysl Otakar druhý v roce 1265 z důvodu

V 1. pol. 16. století žilo v Českých Budějovicích zhruba 4 350 obyvatel.

upevnění své moci v této oblasti.Vyhlídl si dobře vojensky a hospodářsky

V důsledku pogromu Židů 1505—1506 zcela zanikla místní přibližně

orientované místo na soutoku Malše a Vltavy v blízkosti lokality

stočlenná židovská obec, patřící k nejstarším v Čechách. Roku 1514 zde 253

Budivojovice.Přemysl Otakar ruhý dal příkaz purkrabímu Hirzovi, který dal

řemeslníků provozovalo 43 řemesel a živností, sdružených do 14 cechů,

vymezit celé městiště a současně vymezit polohu pozdějšího kostela

z nichž největší vážnosti požívaly cechy řezníků, sládků a soukeníků. Během

dominikánského konventu a pak předal staveniště dominikánům. Město

předbělohorské doby se to projevilo v jejich zámožnosti a vyspělé kulturní

převzalo název po starší osadě jménem BUdějovice. V roce 1351 zajistil

úrovni renesančních domácností. Zdejší kupci se podíleli na zprostředkování

Karel IV městu privilégia podle nichž byli kupci obchodující mezi rakouským

dodávek štýrského železa a železářských výrobků z hornorakouského tržního

Cáhlovem a českými zeměmi jezdit přez Budějovice a nabízet své zboží k

střediska v Cáhlově. Do Horních Rakous se z Českých Budějovic vyváželo

prodeji.Na konci 14. století žilo ve městě okolo 3 000 obyvatel. Patřilo

sádlo, ryby, pivo, slad, med, sýry a smůla. Vzrůstající obchod solí dováženou

k němu 12 městských vsí a dvorů, které vytvářely základ městského

ze Solné komory způsobil, že se město stávalo vážným konkurentem

velkostatku a podílely se na zásobování Českých Budějovic zemědělskými

Prachatic. Po splavnění Vltavy vypluly odtud 1552 první lodi s bečkami soli.

produkty. Pravděpodobně již v 80. letech 13. století byla zahájena výstavba

Roku 1585 byla havířská osada Velké Hory, ležící východně od Budějovic,

opevnění města, jež se skládalo z vysoké vnitřní hradební zdi a nižší vnější

povýšena na samostatné Horní město císaře Rudolfa (Rudolfov). Tamní

hradby.V přístupu k němu zabraňoval od jihu a západu bažinatý terén v okolí

stříbrná ložiska byla tak bohatá, že už 1569 byla v Českých Budějovicích

řečišť Malše a Vltavy, na východě a severu pak umělý hradební příkop

zřízena královská mincovna, činná zde více než 40 let. V 16. století dokázali

Mlýnská stoka. Z jihu vedla do Budějovic krumlovská (linecká) cesta, která

zdejší měšťané využít všech ekonomických výhod a politických výsad

vstupovala do města Rožnovskou branou. Z Pražské brány na severu

k přeměně města na význačné středisko hospodářského a politického života

vycházela cesta k Praze, od níž se oddělovala komunikace směřující přes

celého regionu, pyšnící se navenek i honosnou renesanční tváří.

Vodňany a Písek na Plzeň. Za Svinenskou branou v jihovýchodní části města

Pozdněgotickou a renesanční výstavbu dokládají jádra měšťanských domů

se rozdělovaly cesty vedoucí jednak do Nových Hradů a Vitoraze, jednak do

na náměstí Přemysla Otakara II., v Piaristické ulici, České ulici, Krajinské

Třeboně a dále do Vídně. Ze čtyřbokých hradebních věží, jimiž byla zesílena

třídě a Hroznové ulici. Některé z nich získaly v průběhu pozdějších

vnitřní hradba, se zachovala v podobě z 1612 Železná panna, postavená na

přestaveb barokní či klasicistní fasádu. V období 1518—1535 prodělal

konci 14. století, a gotická Rabenštejnská věž. V původní osadě

pozdněgotickou přestavbu kostel svatého Mikuláše, v 50.—70. letech 16.

Budivojovice vznikl již na počátku 13. století kostel svatého Prokopa

století vyrostla v jeho sousedství nová dominanta města, které se později

a svatého Jana Křtitele, jehož dochovaná pozdněgotická přestavba pochází

dostalo názvu Černá věž. Renesanční podobu dostala i radnice stejně jako

z doby kolem 1461. Současně s městem byl založen dominikánský konvent

středověké masné krámy.

s kostelem Obětování Panny Marie. Do počáteční výstavby Českých

důsledky třicetileté války v demografickém ohledu nebyly pro České

Budějovic se datují i základy kostela svatého Mikuláše, který však dostal

Budějovice tak drastické jako např. pro nedaleký Písek, přesáhl počet

dnešní podobu teprve v 17. století. Kolem něho se prostíral městský

obyvatel města hranici 3 000 osob teprve v 70. letech 17. století. Pozvolný

hřbitov. Z 1327 pochází první zmínka o městském špitálu s kostelem svatého

vzestup nezastavila ani morová epidemie, která postihla město 1680, a po

Václava.Za husitské revoluce představovaly České Budějovice přední

celé 18. století pokračoval mírný přírůstek. Výraznější růst populace se

pevnost katolické strany v jižních Čechách. Jejich význam stoupl zvláště na

projevil až v 19. století. Podobný trend bylo možné sledovat i v počtech

přelomu let 1420 a 1421, kdy se ostatní jihočeská a pošumavská města

domů ve městě a na předměstích. Jestliže se 1579 napočítalo celkem 430

přidala na stranu revoluce a kdy vstoupil v platnost zákaz obchodovat

domů, po skončení války to bylo jen 330.K nejvíce postiženým patřilo město

s husity. Protože se toto omezení katolických Budějovic netýkalo, počaly na

Rudolfov, jehož stav kromě válečných důsledků nepříznivě ovlivnila

jihu Českého království zaujímat rozhodující postavení v obchodu se

i upadající těžba stříbra.Postupně se lepšící ekonomická situace Českých

zahraničím.Předsunutá pozice Budějovic měla spolu s Jihlavou a Znojmem

Budějovic však umožnila další rozšíření městského majetku, který v 2. pol.

chránit rakouské země před vpády husitů. Silná vojenská posádka poskytla

18. století zahrnoval 37 vesnic a dva statky.V pol. 18. století pracovalo

bezpečí kupcům z Norimberka, Lince, Salcburku, Cáhlova a dalších

v Českých Budějovicích více než 250 řemeslníků.Městem procházely

měst.Většina obyvatelstva hovořila česky i německy, město se okolo pol. 15.

především dvě důležité obchodní trasy: tzv. povinná Linecká silnice, spojující

století výrazně počeštilo: zesílil vliv české části měšťanů na městskou správu

Prahu s hlavním městem Horních Rakous, a Rybářská či Budějovická silnice,

a počalo se užívat jména České Budějovice. Přes nesouhlas měšťanů

vedoucí z Rakous přes jižní a západní Čechy do Bavorska.Nově založené

postoupil Ladislav Pohrobek (1440—1457) koncem 1453 Budějovice

obce Včelná, Nemanice a zejm. Dobrá Voda, hojně navštěvované poutní

doživotně Jindřichu IV. z Rožmberka († 1457).

a lázeňské místo,vznikly na základě dobře se rozvíjejícího města.

Historie města
České Budějovice
Město rostlo a bylo nutné zdokonalit městské opevnění.Celé město proto bylo
obehnáno novým příkopem a z něho vybíhajícími pětibokými baštami.Stavba měta
pokračovala v jemném barokním slohu, i Nový kostel sv.Mikuláše byl navržen s jemným
barokním výrazem.Nejvýznamnější světskou barokní stavbou se však stala budova
radnice, která byla dostavěna v roce 1730 spolu se slavnou Samsonovou kašnou.1716
byl zbudován mariánský sloup.V souvislosti s tereziánskými a josefínskými reformami
v zemi se České Budějovice staly v 2. pol. 18. století skutečným centrem civilní
i duchovní správy okolního regionu. Roku 1751 se město přeměnilo ve správní středisko
nově vytvořeného Budějovického kraje. Náboženské reformy Josefa II. (1741—1790)
vedly sice ke zrušení dominikánského i kapucínského konventu, ale zároveň úspěšně
završily více než stoleté úsilí o založení českobudějovického biskupství. Sídlem prvního
biskupa, jímž byl 1785 jmenován J. P. Schaaffgotsche, se stala nedávno vybudovaná
novostavba piaristické koleje.Ke konci 18. století měly České Budějovice více než 5 500
obyvatel.Po napoleonských válkách, které zbrzdily slibný rozvoj města, se rozvinul čilý
stavební ruch, který rozprodejem barokních hradeb a bašt od 1825 zasáhl i do
okrajových částí. Velkorysejší stavební činnost je spojena se jménem městského stavitele
J. Sandnera. Předpokladem hospodářského oživení byla výstavba komunikací. K císařské
silnici do Lince z 2. pol. 18. století přibyly další. Převratného významu dosáhla
koněspřežní železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem, na níž byla 1832 zahájena
nákladní a o čtyři roky později i osobní doprava. Souvisela s ní i průkopnická činnost
A. Lanny, podnikatele v oboru říční dopravy, vodních a železničních staveb. Obrat
směrem k rozsáhlejší výstavbě průmyslu předznamenali vídeňští bratři Ludwig (1800—
1861) a Carl (1804—1881) Hardtmuthové, kteří 1847 přeložili do Českých Budějovic svou
továrnu na tužky a kameninové zboží.
Na počátku 20. století jich zde žilo více než 37 000, z nichž přes 22 000 přiznávalo
obcovací řeč českou a necelých 15 000 německou. České Budějovice se dělily do 4
obvodů: vnitřní město, Pražské předměstí, Vídeňské předměstí a Linecké předměstí.Ke
konci 19. století vzniklo ve městě několik továren, které byly dílem českého kapitálu:
První českobudějovická smaltovna, Český akciový pivovar (Budějovický Budvar)
a tužkárna Národní podnik.
V dubnu 1942 odvezl transport do Terezína 909 židovských obyvatel města a okolí.
Téhož roku byla odstraněna i zdejší synagoga. Ke konci druhé světové války, 23. 3. 1945,
postihlo České Budějovice, které byly důležitým komunikačním uzlem, ničivé letecké
bombardování.Od 1. 1. 1949 se České Budějovice staly střediskem nově zřízeného
Českobudějovického kraje, později (1960) Jihočeského kraje.Panelová sídliště, stavěná
od pol. 60. let a v ještě větší míře v dalších dvou desetiletích, trpěla znečištěním
životního prostředí z průmyslových závodů a tepláren, zasahujícím i rozsáhlé okolí města,
nedostatečným vybavením službami a později i nedostatečnou údržbou.Od počátku 70.
let se na českobudějovickém Výstavišti každoročně pořádá zemědělská výstava Země
živitelka.
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1973-plechovkové pivo z Českých Budějovic

1930- v třicátých letech bylo pracováno na územním plánu města. Sokolský ostrov upraven na
sportovní středisko a postavena sokolovna podle plánů arch.K. Chocholy

1908- postavena budova nádraží

1895-založení českého akciového pivovaru

1893- byla otevřena nová budova městského muzea,
dílo architekta Viktora Schwerdnera

1871- postaven Německý dům (dnes Dům kultury Slavie)

1848-přesunuta výroba KOH-I-NOOR HARDTMUTH do ČB

1836- koněspřežka trasa České Budějovice – Linec – Gmunden

1872-vývoz českého piva do zahraničí

1785- při novém rozhraničení diecézi došlo k založení biskupství

1720- postavena na náměstí Samsonova kašna od Josefa Dietricha

1615- 1. června byl položen základní kámen v kapucínském kostele sv. Anny

1597- 4. června vypukl ve městě strašlivý požár, který zničil na 75 domů

1564- v této době provedena renesanční přestavba masných krámů

1549- zahájena stavba Černé věže, jež byla dokončena 1577

1521- řádil v jižních Čechách a v Českých Budějovicích mor.
V městě zemřelo prý 3000 lidí

1505-1506- došlo v Českých Budějovicích k pronásledování Židů

1495-založení prvního městského pivovaru

1470- dne 14. července vypukl velký požár v Židovské ulici

1364- Karel IV. pobýval od 21. do 24. Června v Českých Budějovicích.
Dne 19. července nařídil Budějovickým, aby zbořili na náměstí masné i pekařské krámy a
přestěhovali je jinam a aby náměstí a ulice vydláždili

1265-založení města Přemyslem Otakarem II

1263- založen klášter ve Zlaté Koruně

historická osa

Jihočeské divadlo

!
První německé městské divadlo pro 400 diváků vzniklo provizorně 1764 přestavbou skladu piva v ulici Dr. Stejskala, na místě nynější
divadelní budovy. Provizorní divadlo mělo řadu provozních a bezpečnostních nedostatků. Povolení ke stavbě nové budovy podle projektu
Martina Schmidtschlägera s hledištěm pro 800 diváků bylo vydáno 1818. Klasicistní průčelí do ulice Dr. Stejskala tvoří dvoupatrový mělce
odstupňovaný rizalit na trojité arkádě bosovaného přízemí zakončený trojúhelníkovým frontonem. Do obvodu divadelní budovy byla na
jihu pojata půlkruhová bašta opevnění města, z původní zástavby středověkých měšťanských domů se dochovaly klenuté sklepy. Divadelní
budova prošla mnoha úpravami, 1879 byl přikoupen sousední dům Josefa Hanzlíka. K 1940 bylo divadlo přestavěno a zahájena výstavba
hereckých domů pro ubytování divadelníků v Jirsíkově ulici, dokončená 1942. Při spojeneckém náletu 24. 3. 1945 byla budova městského
divadla náhodně bombardována a téměř zničena. Úvahy o náhradním divadle vyústily v rozhodnutí postavit provizorní dřevěnou budovu
na Senovážném náměstí v prostoru za Jihočeským muzeem podle návrhu architekta Jana Šestáka (1908—1987). Slavnost položení
základního kamene se konala 21. 10. 1945. Vybombardovaná budova byla obnovena a provoz byl symbolicky zahájen 26. 10. 1946
představením Chudého kejklíře J. K. Tyla. Roku 1956 byla provedena dostavba divadelní budovy a úpravy interiéru.
Koncem 1957 vzniklo Sdružení pro výstavbu nové budovy Jihočeského divadla. Výstavba měla být zahájena 1961 v prostoru
Mariánského náměstí. Staré objekty byly zbourány a staveniště připraveno k výstavbě, která se však neuskutečnila; na
nevyužitém prostoru bylo později zřízeno parkoviště. Roku 1962 byla plánovaná stavba nového divadla z ekonomických důvodů
odložena. Koncem 60. let se ocitla budova divadla v havarijním stavu. Roku 1970 se uskutečnil poslední, opět neúspěšný pokus
o vybudování nového divadla. Posledním představením uvedeným v historické budově 31. 1. 1972 bylo O myších a lidech J. Steinbecka
(premiéra 18. 9. 1971). Sezonu 1971—1972 dokončilo Jihočeské divadlo již v nové provozní budově Domu kultury ROH (Dům kultury
Metropol). Ta měla sloužit jako provizorium, stala se však domovskou scénou Jihočeského divadla na dalších 19 let.
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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

2

3
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

3

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

4
Otáčivé hlediště-Český Krumlov
Kapacita diváků……………..644 osob
Provoz………červen, červenec, srpen
Repertoár………. činohra, balet, opera, loutkohra

1

2

Mariánské náměstí

!
Z Mariánského náměstí vycházely dvě dálkové komunikace:
Pražská s odbočkou do Starého Města a Říšská k Plzni a dále
do Německa. Směrem na východ odbočovala tzv. Dlouhá
cesta, vedoucí podél vnějšího opevnění města k Svinenské
bráně.
V 16. století stál na Mariánském náměstí zájezdní hostinec,
podle majitele a současně poštmistra zvaný Na staré poště.
Roku 1716 bylo před Pražskou branou postaveno sousoší
Panny Marie Budějovické, obklopené sochami patronů města
a dalších světců, dílo místního sochaře J. Dietricha. Mělo
vyjadřovat vděčnost obyvatel města za přežití morové
epidemie 1713. V jeho blízkosti dal 1823 krajský hejtman
August Longin Josef Lobkowicz (1797—1842) postavit již
neexistující kašnu v podobě antického chrámku; nevelký
prostor kolem ní dostal jméno Lobkowiczovo náměstí.
Severní frontu Mariánského náměstí uzavírala od 1748
ohrazená střelnice měšťanských ostrostřelců, po jejím zrušení
1875 pivovarská pivnice se zahradou. Na rohu Husovy třídy
postavili českobudějovičtí právovárečníci 1843—1845
kasárny. Na východním nároží stojí původně nájemní dům
a později učitelský ústav, adaptovaný 1871 biskupem J. V.
Jirsíkem na ústav hluchoněmých. Největší změny postihly
Mariánské náměstí po 1949. Mariánské sousoší, překážející
dopravě, bylo odstraněno, hostinec Na staré poště zbořen
a na jeho místě postaven první výškový obytný dům ve
městě. Záměr vybudovat na Mariánském náměstí nové
divadlo vyvolal demolici restaurace Metropol a biografu
Grand. Z plánu nakonec sešlo; náměstí se zvětšilo, ale zůstalo
urbanisticky nedořešeno. Za počátek dotvoření tohoto
problematického prostoru lze považovat novostavbu České
pojišťovny, a. s., dokončenou 1997.
Po roce 1989 kasárny ztratily původní význam a začaly sloužit
civilním účelům. K 2005 byl objekt prohlášen nemovitou
kulturní památkou. Mariánské sousoší bylo po restauraci
znovu postaveno poblíž původního stanoviště.

Divadlo dnes

!
V současné době se na území Českých Budějovic nacházejí
celkem tři budovy obsahující prostory pro různé formy
divadelní tvorby. První z nich je historicky nejstarší Jihočeské
divadlo, jeho největším problémem je, že kapacita míst není
dostatečná proto je většina představení přesouvána do
divadla, které vzniklo přestavbou domu kultury. Provizorní
divadlo mělo sloužit několik let a později mělo být
vybudováno divadlo nové na Mariánském náměstí v Českých
Budějovicích, to však kvůli nedostatku peněz vybudováno
nebylo. Proto v současné době jako největší divadelní sál
stále slouží divadelní sál domu kultury. V průběhu několika
posledních let došlo několikrát k úpravě akustických
podmínek divadla, umělému vylepšování akustiky. Nedá se
však říct, že pro účely opery by tato vylepšení byla
dostačující.Dalším problémem myslím že obou dvou divadel
je značné popdimenzování prostorů kolem jeviště,
nedostatečné zkušebny,malé šatny, malé sklady kostýmů.
Většina materiálu je často uložena na chodbách v dřevěných
krabicích a snižuje tak jejich průchodnost. Jihočeské divadlo
bylo stavěné respektive rekonstruované jako divadlo, tudíž
může využívat věcí jako jsou točny, propadliště a podobné
výdobytky jevištní techniky, DK Metropol nebyl stavěn jako
divadlo tudíž mu všechna tato vybavení chybí. V tomto
kulturním domě je i nedostatečně vyřešené osvětlení, proto
se často stává že pokud navštíví divadlo jiný soubor je často
nucen dovážet si vlastní aparaturu.Další divadlo v městě je
M a l é d i v a d l o , t o t o d i v a d é l k o s l o u ž í p ro d ě t s k á
představení,loutkohry nebo činohry u kterých se
nepředpokládá takový zájem obecenstva. Všechna tři divadla
jsou umístěna v nejužším okolí centra města a jejich pěší
dostupnost je velice dobrá, Problém však nastává s
parkovacími místy pro návštěvníky divadla, často je nutné na
představení vyjet s velkým časovým předstihem, aby diváci
stihli najít volné místo a dojít velkou vzdálenost k divadlu.
Městská hromadná doprava je ve většině případů
nedostačující a diváci jsou nuceni si často zajišťovat odvoz od
svých blízkých. K účelům hudby je v Českých Budějovicích
ještě budova filharmonie, která je však také poměrně malá,
svým vybavením dá se říct, že zastaralá. V domě kultury je
ještě malý sálek pro koncerty zpěváků a prostor pro pořádání
konferencí, maturitních plesů a dalších plesů pořádaných
městem a firmami z jižních čech.

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

vymezená oblast:
plocha na které by se mělo nacházet nové divadlo je vmezena ulicemi Pražská,ulicí
28.října a ulicí Bedřicha Smetany, nachází se blízko historického jádra města a také
poblíž městského parku s Mlýnskou stokou. Nedaleko je nově zrekonstruovaný hotel
Clarion
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ANYLÝZA DOPRAVY
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Výkres hlavního členění

Výkres urbanistického členění

Regulační plán

Reference

Cergy-Pontoise
Théâtre 95
studio Gaëlle Péneau Architectes Associés

Wuxi Grand Theatre
v čínském městě Wuxi v provincii Ťiang-su
PES-Architects

Reference

Divadlo a koncertní hala Kilden
v norském městě Kristiansand
Finské studio ALA Architects

Elbphilharmonie
Hamburg
od Herzog & de Meuron

Autor:
Daniel Libeskind
Spolupráce: Arts Team (part of RHWL Architects),
ARUP Acoustics (UK), ARUP (Dublin), Billings Design
Associates, Bruce Shaw Partnership, McCauley Daye
O’Connell Architects, Michael Slattery & Associates,
Pritchard Themis
Adresa: Grand Canal Square, Docklands, Dublin, Irsko
| mapa
Web: www.grandcanaltheatre.ie
Investor: Ramford Limited
Realizace: 2010

www.archiweb.cz

UNStudio | Ben van Berkel
Tým: Gerard Loozekoot, Jacques van Wijk, Hans Kooij, Lars Nixdorff, Thomas Harms, Gustav
Fagerstrom, Ramon van der Heijden, Tatjana Gorbachewskaja, Jesca de Vries, Wesley Lanckriet, Maud
van Hees, Benjamin Moore, Henk van Schuppen, Philipp Mecke, Colette Parras, Daniela Hake, Mazin
Orfali, Selim Ahmad
Adresa: Theaterplein 1, Spijkenisse, Nizozemí | mapa
Web: www.theaterdestoep.nl
Investor: Municipality of Spijkenisse
Projekt: 2008

Realizace: 2014

Užitná plocha: 5800 m²

Plocha pozemku: 3600 m²

Obestavěný prostor: 42000 m³

Nové divadlo v nizozemském městě Spijkenisse se veřejnosti poprvé otevřelo 9. října 2014.
Projekt reaguje na aktuální kulturní rozkvět města propojením archetypálních funkcí divadla –
tedy vytvářením světa iluzí a kouzel – a specifických požadavků regionálního divadla, za
účelem zajištění různorodých potřeb místní komunity. Návrh proto klade důraz na dvě
skutečnosti: chimerickou povahu divadelní scény a sociální aspekty divadelního prožitku.
Ben van Berkel k projektu říká: “Na rozdíl od dnešní medializované kultury nabízí divadlo
zážitek sdílení události naživo. Kouzlo živého divadla je vnímáno jako zvláštní, prchavá energie
předávaná mezi obecenstvem a herci, jako společenství lidí přikovaných k sobě i chvilková
spolupráce vynucená živou událstí.”
Divadlo de Stoep je navrženo tak, aby tuto “živost” posilovalo a inspirovalo: ve stejném
okamžiku nabízí prostor pro performance, setkávání lidí i pro prožívání rozdílných skutečností.
V budově se kromě velkého a malého divadelního sálu nachází několik vzájemně propojených
vestibulů, kavárna a restaurace, menší kavárna pro umělce, VIP salonek, řada šaten,
multifunkčních prostor a kanceláří. Výsledkem umístění těchto rozličných vnitřních prostor je
budova ve tvaru květu, s rozlehlým centrálním foyer bez sloupů, jež tvoří srdce objektu.

!

Vertikální foyer — Ben van Berkel: “Vertikální foyer se stalo stěžejním prvkem sociální funkce
divadla, 'scénou' pro návštěvníky i dynamickým ústředním bodem obklopeným výhledy na
různých úrovních.”

!

Sály a akustika — Divadlo de Stoep hostí celou škálu představení, včetně divadelních her,
oper, kabaretů, muzikálů, koncertů, představení pro mládež či tance. Z tohoto důvodu je
prvořadá univerzálnost akustického vybavení. Nedávný rychlý vývoj v oblasti softwaru, jež se
používá ke kontrole akustiky, umožnil vyprojektovat a optimalizovat kvalitu zvuku v sálech.
Prvky vybavení stropu proto – když je třeba – mohou být snižovány a vyhýbány do stran, aby
se přizpůsobily hlasitosti; zatím co akustické panely na stěnách odrážejí a zvyšují kvalitu zvuku
každému ze sedadel v sále.

!

Světlo a barvy — Světlo a barva hrají v prožitku z divadla zásadní roli – a to nejen v sálech a
pro výpravu, ale také pro nastavení 'scény', atmosféru a náladu ve veřejných vestibulech.
Během dne umožňuje spodní prosklená část budovy pronikání denního světla přímo zepředu a
zezhora. Světlo tak dopadá hluboko do foyer a nad schody vedoucí do sálů. Večer pak je
vytvořena vřelá a vábivá atmosféra díky zapojení barvy a umělého osvětlení.
Nad spodní prosklenou úrovní fasády leží vrchní část, jež sestává ze dvou vrstev hliníku.
Záblesky purpurově zbarvené spodní vrstvy prosvítají skrze kruhové otvory na vrchních bílých
panelech. LED osvětlení, jež rozsvěcuje budovu večer, je vsazeno mezi tyto dvě fasádní vrstvy.

!

Integrace a prostředky — Co se týká lokace, je unikátní především vazba stavby na vodu a
pohled na blízký větrný mlýn Nooitgedacht.
Třebaže požadavků kladených na regionální divadlo je mnoho a jsou různorodé, musí být
nalzena cesta jak vyvážit ambice projektu s finanční dostupností. Jeden z prostředků, jenž
umožnil ušetřit podstatnou sumu peněz při stavbě, představoval systém Design Information
Modelling (DIM).

!

Kapacita velkého sálu: 656 (467 + 189 na balkonech)
Kapacita malého sálu: 200

Kráceno redakcí

Stavební program
provozní část

reprezentační část

další součásti divadla

sklad kulis, kostýmů

hlediště-přízemí, balkón, lodžie

divadelní byty

výroba kostýmů

foyer

baletní školička

vlásenkárna, garderóba

šatny

šatny, wc, sklad kostýmů

šatny -sólisté, sboristé, demisólisté, komparz, děti

wc-ženy, muži

kabinety učitelů

-šatna orchestr a dirigent

předprodej vstupenek

kavárna

-sprchy, wc

kavárna

!

bar

!

zkušebny-baletní sály 2x
-zkušebna sboru 2x

restaurace

-zkušebna orchestru

-zázemí kuchyně

-zkušebna činohry

-sklady potravin, odpadu

-malé zkušebny 4x

-denní místnost pro zaměstnance
-sprchy, wc, kuchyňka

administrativa, vedení
-ředitel divadla

!

-vedoucí opery, baletu, činohry

exteriér divadla

-dirigent, choreograf, asistent činohry

venkovní amfiteátr

jeviště a jeho součásti
-propadliště
-orchestřiště
-provaziště
-boční jeviště-kulisy
-zadní jeviště-točna
provozní výtah

venkovní kavárna
výstupy z podzemních garáží

Návrh

Inspirace

Koncept
ÚČINKUJÍCÍ

DIVÁCI

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

FOYER

JEVIŠTĚ

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

N

Výkres situace širších vztahů
M 2:000

Autorský text
Území Mariánského náměstí bylo historicky utvářeno jako bloková zástavba pro činžovní domy, v době kdy přestalo městu
dostačovat Jihočeské divadlo začalo se město zajímat o nový pozemek pro stavbu nového a většího divadla krajského významu.
Město si zvolilo stejně jako já prostor Mariánského náměstí, kde byla pozastavena další výstavba bloků. Na místo byl vypracován
návrh, ale poté se zjistilo že na výstavbu divadla nebylo dostatek finančních zdrojů a 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 několik ateliérů
navrhlo různé stavby jako obchodní domy, filharmonii, park, hokejový stadion nebo prostor pro trávení volného času. Myslím si
však, že je škoda poslední místo v blízkém okruhu historického centra města zastavit stavbou běžného charakteru. Proto bych
svou diplomovou prací ráda znovu rozpoutala debatu o znovuoživení myšlenky stavby velkého divadla v Českých Budějovicích.
Navrhuji savbu, která svým charakterem zapadne do svého okolí a současně se snažím vyřešit dostavbu již započaté výstavby
bloku. V blízkosti řešeného pozemku je městský park Sady, který považuji jako přínos, avšak velmi vytížená komunikace vedoucí
po západní straně pozemku je jednou velkou nevýhodou- přináší do města prašnost, ruch a potenciální nebezpečí. Z hlediska
současného stavu MHD a obchvatů v ČB nelze však s touto komunikací nic dělat a prozatím musí být v tomto stavu ponechána.
Pokud by se podařilo nějakým lepším způsobem vyřešit dopravní obslužnost města bylo by příjemné z centra města většinu
dopravy odvést a divadlu nechat nerušený prostor, který by mohli lépe využívat obyvatelé města na trávení volného času.

Urbanistické řešení
Urbanistickýcm řešením se snažím vyjádřit důležitost budovy divadla, před divadlem utvořit zpět náměstí , které bylo kvůli zvyšující
se dopravě odsunuto a doplnit stávající blokovou zástavbu.
Budova divadla stojí uprostřed náměstí a natáčí se směrem k historickému centru města, prostor před je možné využívat na akce
různého charakteru, divadelní představení pod širým nebem, trhy, nebo společné akce , divadelní dílny atd.
Na severní straně pozemku jsou umístěny dvě hmoty navazující na stávajícíc zástavbu, uvnitř jedné z nich je umístěn vjezd do
podzemních garáží. První budova by měla sloužit pro divadelní byty s parterem obsahujícím retail. Umožnit kolemjdoucím
možnost nákupu, nebo příjemného posezení směrem k budově divadla.Další budova směrem na východ by měla obsahovat
administrativní využití pro divadlo a ve zbytku volného místa zkušebnu kostýmů. Poslední budova na rohu ulice Šimona Baara by
měla obsahovat předprodej vstupenek, baletní školu a divadelní kavárnu s předprostorem. Mezi těmito budovami a budovou
divadla by měl vzniknout příjemný pobytový park. Naopak před budovou zpevněná plocha jako prostor pro setkávání lidí.
Všechny nově vzniklé budovy by svou výškou neměly rapidně přesahovat výšku stávající zástavby, budovy doplňující blok by měly
navazovat na římsy 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 budova divadla jsou umístěny administrativní činnosti, které nemají takové nároky na
oslunění.

Architektonické řešení
Hmota divadla je tvořena třemi částmi spodním podstavcem , který je mírně vyvýšen oproti okolnímu terénu a velkou plochou platformou, která
přikrývá 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 ploché platformy v úrovni jeviště.Spodní podstavec je rozdělen na dvě stejně velké části jednu tuhou a jednu transparentní,
skleněnou. Toto dělení 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 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 je tvořen nepravidelnou lomenou čárou, která připomíná diamant v krabičce, kterou tvoří prostor foyer obklopený
prosklenou fasádou. Foyer je řešen jako 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 ve foyer plynule rozptýlili. DIvadelní sál je navržen tak, aby kyždý divák měl volbu místa- balkón,
lodžie, přízemí. Jednotlivé řady mají mezi sebou větší rozestup než je obvyklé pro zvýšení pohodlí diváků. Celé řady jsem se snažila dělit do co
nejmenších celků opět proto bay vyprazdňování a naplňování 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 jeden umožňující příjemně trávit přestavku.
Část pro účinkující je řešena co nejpřehledněji . Šatny herců jsou co nejblíže jevišti. Jeviště má více variant využití- jednak se pomocí zdvihů dá
vytvářet nepravidelný terén na scéně a nebo přejetím točny ze zadního jeviště a snížením zdvihů se dá použít točna. jinak je prostor jeviště řešen
klasickýcm způsobem- má boční jeviště na zajíždění kulis, zadní jeviště pro dosažení nekonečného horizontu a provaziště na osvětlení a též i
kulisy. Horní část platformy obsahuje zkušebny-orchestru, sborů, baletu a činohry. Platforma je záměrně prosklena aby umožňovala lidem z okolí
sledovat co se při zkouškách děje a toršku je i nalákala na nějaké divadelní představení.
V horní části platforrmy je též zázemí kuchyně.
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.

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