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The subject of the masterthesis is a design of a new theater in Hradec
Králové. The plan is to give the theater groups of the city new opportunities
for alternative interpretation of the plays and deliver them to more people
at the same time. The building can also be used for other events such as
exhibitions, balls, conferences etc. The space that was chosen for the
building (located between the city centre and orchards) is now unused,
except for a few pavements, and is in bad estate. This design intends to
improve the potential of the location. The nontransparent facade with
minimum of openings stands between two worlds, while protecting one
from the other – the world of reality and the world of stories and fantasy.
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Předmětem diplomové práce je návrh nové divadelní scény v Hradci Králové.
Cílem je dát do rukou hradeckých divadelních souborů nové nástroje
umožňující alternativní ztvárnění svých inscenací a zároveň je dostat k více
lidem. Zároveň má umožňovat konání nejrůznějších kulturních akcí jako
výstavy, bály, konference apod. Pro budovu byl vybrán dosud nevyužitý
pozemek mezi centrem a sady, kterým prochází důležité pěší trasy, ale je
v jinak špatném stavu. Stavba má ambici tento stav zlepšit a rozvinout
potenciál místa. Netransparentní fasáda s minimem otvorů od sebe odděluje
a chrání dva světy – ten skutečný od světa příběhů a fantazie.
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ANALÝZA

Hradec Králové

Historie města
Město Hradec Králové, přirozená krajská
metropole, se nachází pouhých sto kilometrů
východně od Prahy. Statisícové město plné zeleně
leží na soutoku řek Labe a Orlice. Bohatá historie
města sahá hluboko do minulosti, jak dokládá první
dochovaná písemná zmínka z roku 1225.
Archeologické naleziště na okraji města v
Plotištích nad Labem vykazuje několikanásobné
osídlení jak z období pravěku, tak z doby římské.
Kumulace pravěkých kultur na jednom místě v
blízkosti brodu přes Labe a charakter nálezů dokazují, že po celé dlouhé úseky svého osídlení měla
tato významná lokalita ráz obchodního střediska.
Již v 10. století zde vzniklo slovanské hradiště rodu
Slavníkovců s rušným tržištěm, ovládající starou obchodní stezku od Krakova přes Náchod k Praze.
Od 14. století se stálo město s kompaktním

renesančním historickým jádrem - přirozeným, vojensky a politicky vlivným centrem regionu s vysokou úrovní vzdělanosti a kultury.
Město pod Bílou věží, jednou z nejvýraznějších dominant východočeské metropole, se
pyšní i dalšími gotickými, renesančními a barokními stavbami (G. Santini, C. Lurago). Zbrouráním
barokních staveb roku 1894 se uvolnil kolem historického jádra prostor pro rozvoj, díky kterému se
město pyšní mnoha stavbami proslulých architektů
profesora Jana Kotěry a jeho žáka Josefa Gočára,
jehož pozoruhodná urbanistická koncepce vzbuzuje dodnes obdiv a byla inspirací pro několik dalších
generací architektů. Stala se podnětem k tomu, že
je Hradec Králové nazýván „Salónem republiky“.
Hradec Králové je důležitým dopravním uzlem,
sídlem mnoha úřadů, státních institucí, bank a významných průmyslových podniků. S městem je spjata i existence tří vysokých škol, které každoročně

poskytují tisícům studentů příležitost ke vzdělání v
řadě oborů. Studenti život ve městě obohacují o
mnoho kulturních projektů a aktivit.
[2,3,4]

Demografie Hradce a spádových oblastí
Město Hradec králové:
rozloha:
počet obyvatel:
Okres Hradec Králové:
rozloha:
počet obyvatel:
Královéhradecký kraj:
rozloha:
počet obyvatel:

model barokní pevnosti
[5]

105,69 km2
93 000
891,62 km2
164 000
4 759 km2
550 000

Ke spádové oblasti lze přidat i blízké Pardubice se
zhruba 90 000 obyvatel.
model původního hradiště
[6]

Základní morfologie

[7]

[8]

[9]

Hradec Králové se rozkládá
na soutoku řek Labe a Orlice v Polabské nížině. Reliéf je rovinatý,
na jediné vyvýšenině je situováno
původní hradiště.
Ochrany řeky tak využívala až
barokní pevnost, s jejíž výstavbou se
začalo roku 1766.
Centrum Hradce je pak definováno silničním okruhem, který díky
své intenzitě tvoří významnou bariéru
pro přirozené členění částí města.

+ 16 m
+/- 0 = 235,000 m n. m.
-5m

Divadla v Hradci

Vybavenost

kulturní stavby
sportovní stavby
vzdělávání

Kongresové centrum Aldis
Klicperovo Divadlo

Plavecký bazén

kapacita sálu je 400 míst. Divadlo je respektovanou profesionální činoherní  scénou. V roce 2015
oslavilo 130. výročí svého založení. Profesionální soubor zde působí od roku 1949, největších
úspěchů pak divadlo dosáhlo po roce 1989.
Čtyřikrát získalo ocenění Divadlo roku České republiky, a to na základě prestižní ankety Nadace
Alfréda Radoka. Pořádá dva divácky atraktivní
divadelní festivaly – Čekání na Václava a Divadlo evropských regionů.

Magistrát města

[10]

Univerzita Hradec Králové
Filharmonie
Gymnázium J.K.Tyla
Muzeum vodní
elektrárny hučák
Krajský soud
Galerie Koruna

Studio Beseda

Galerie Rondo

kapacita sálu je 130 míst. Beseda je další
scénou sboru Klicperova divadla. Jedná se o
komorní scénu vzniklou v 80. letech 20. století ze
skladu kulis a zkušebny.

Katedrála sv. Ducha
ČPP aréna
Univerzita Hradec Králové
Okresní soud
Nemocnice Hradec Králové

[11]

Arcibiskupské gymnázium
Divadlo Drak
Loutkové divadlo se dvěma sály o kapacitě 160
a cca 80 míst. Zaměřuje se na propojení umění
a vzdělávání. bylo založeno v roce 1958 a bylo
mnohokrát oceňované především za tvorbu pro
děti a skoly.

Studijní a vědecká
knihovna
Věznice
Letní kino
Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Všesportovní stadion

[12]

Koupaliště

státní správa
nemocniční stavby
sakrální stavby

Doprava

směr Trutnov

Městský okruh v
současnosti slouží i pro
tranzitní dopravu přes
město a generuje tak
nadměrnou intenzitu
dopravy po okruhu
Autobusové nádraží

Hlavní Nádraží

směr Praha
Plánovaná dostavba silnice
R35 pravděpodobně značně
sníží intenzitu dopravy ve
městě

směr Olomouc

Vymezení

Pro umístění divadelní budovy je třeba hledat významný prostor v rámci centra města. Zároveň by mělo
být umístěno vně historického jádra.
Výhodná může být i blízkost ke stávajícím inscenacím, působící synergicky
pro jednotlivé sbory nekotvené ke
konkrétní budově.

Prostranství u kongresového centra
+ dostatek prostoru vhodného k zastavění
+ v těsné blízkosti řeky
-  příliš daleko od centra
-  absence bližších vazeb, nutno řešit jako
celý blok

Kavčí plácek

+ romantické místo v srdci města
+ vybízí k zastavění
- místo je součástí historického jádra
- parcela je velmi malá

Proluka v ulici Komenského

+ místo vybízí k zastavění
+ vhodná pozice s vazbou na centrum
+ v těsné blízkosti řeky
- příliš malá parcela pro divadelní budovu
- obtížné zajištění potřebných rozptylových ploch

Orlické nábřeží

+ vazba na vodu i protější břeh
+ dobrá vazba na MHD
+ možnost rozptylu lidí v rámci náměstí
- horší vazba na centrum

Prostranství u Jiráskových sadů

+ ideální návaznost na centrum
+ sousedství sadů i jiných rozptylových ploch
+ synergie se sportovní halou ČPP Arény
+ dobrá pěší i silniční dostupnost

Letní kino

+ areál kina chátrá a zasloužil by si revitalizaci
+ synergie kina a divadla
+ blízkost vody
-  špatná návaznost na centrum

Uvažovaná místa

Určení
9. 12. 2018
anonymous

Výběr této lokality je nejen výhodný
z hlediska vztahu k centru města
a
Jiráskovým
sadům,
zároveň
nabízí řešení neutišeného stavu
významného městského prostoru s
velkým potenciálem.

Územní plán

Vymezení ÚSES

Malé náměstí

Velké náměstí

pozice barokních
hradeb - zbouraných
r. 1894

hradba starého
města

Náměstí Svobody

Ulrichovo náměstí

Gočárova třída

Náměstí 28. října

Riegrovo náměstí

Veřejná prostranství
22 700 m2

7 091 m

Městská zeleň

6 733 m2

14 708 m2
180 000 m2

2

Šimkovy sady

17 022 m2
34 864 m2

5 320 m2
[13]

Žižkovy sady

52 683 m2

[14]

Jiráskovy sady

[15]

Souvislosti

Problémy místa

BUS
400m

463 stání
jasné kompozici z jedné
strany chybí protiváha
v podobě důstojného
vyústění ulic
popelnice v pohledově
exponovaném místě

64 stání

Hotel
***
72 míst

ČPP aréna
zimní stadion
kapacita: 6890 diváků

84 stání
BUS
300m

současná alej stromů
neodpovídá dané ulici

neurčité plochy bez jasného vymezení působí neutěšeně

ulice pozvolna přechází do
neurčitého prostranství

takto umístěné parkování je
chybou i bez nové zástavby

KONCEPT

Základní mechanismy

zachování průhledů na Jiráskovy sady

a

hmot

r

prosto

Hradec Králové je divadelní město
s vysokým podílem vzdělaných lidí.
Divadla zde mají velkou tradici a
lidé je rádi a ochodně navštěvují.
Nicméně jsou zde pouze tři divadla
s nízkou kapacitou a Hradec je
tak hluboko pod průměrem měst
západního světa v počtu divadel i
kapacity na jednoho obyvatele. Z
rozborů vyplývá, že nová scéna by
mohla umožnit současným hereckým
sborům
obohatit
svou
aktivitu
a působit tak více na své okolí,
popřípadě by mohla přilákat sbory
nové a pomoci tak kulturně obohatit
toto krásné město.

jádrem u ČPP arény, která postrádá
řád a určení. Hmotové řešení jasně
rozčleňuje a definuje okolní prostor.
Využívá předprostor hokejové arény
pro své vlastní potřeby, ale zároveň
z něj vytváří plnohodnotné náměstí,
kterému může spojení obou funkcní
vepsat svůj vlastní, osobitý, charakter.
Zároveň svou východní fasádou jasně
definuje konec zástavby a začátek
městského parku. V místě si přirozeně
konkuruje
s
hokejovou
arénou.
Zatímco aréna je plochou i kapacitou
výrazně větší, divadelní budova je zase
vyšší. Obě stavby se tedy o slovo hlásí
jiným způsobem, a tak mohou stát
vedle sebe bez vzájemné nevraživosti.
Projekt sám se snaží řešit lokalitu Zkosení hmoty domu emuluje umístění
mezi Jiráskovými sady a historickým hlavní římsy, zároveň vytváří výškové

hmota domu vytváří náměstí

2

1
3

vazby na sady (1) historické jádro (2) a sportovní halu (3)

základní koncept hmoty

napojení k okolní zástavbě. V přidané
hmotě na vrchu východní fasády se
nachází kavárna s výhledem na zeleň
Jiráskových sadů i dále.
Lokalita je také velmi důležitou
pěchotně dopravní tepnou. Doposud
nejasný průchod místem u arény
bude novým divadlem usměrněn a  
definován. Hmota divadla se otevírá
tak, aby umožnila přirozený pěší tok.
Budova propouští chodce přes pasáž
sloužící zároveň jako hlavní vstup do
divadla. Divadlo tak do svých útrob
láká i mnohé chodce mající jiný cíl
a umožňuje tak bližší interakci okolí
s kulturní náplní stavby. Vnáší rovněž
chodce blíže dějům na náměstí.

Stavba samotná nabízí velkorysé
prostory pro různorodé kulturní akce,
především vstupní pasáž s galeriemi a
foyer. Ve spojení s prostorem náměstí
tak vytváří široké možnosti využití.
Sál je koncipován jako multifunkční
inscenační prostor s variabilním
uspořádáním jeviště i hlediště. Dává
tak do rukou umělcům více možností,
jak předat své myšlenky divákovi,
ale zároveň může posloužit pro jiný
typ akce, jako je například i taneční
bál. V objektu jsou dvě kavárny,
jedna s vazbou na náměstí a druhá
s výhledem na Jiráskovy sady, dále
zde najdeme zkušebny pro účinkující
a kurzy pro veřejnost. V horním patře
je i prostorná terasa. Samozřejmostí je
zázemí pro účinkující a administrativu

Reference inscenačního prostoru

Divadlo Archa

Taneční divadlo Ponec

La Fabrika

Laterna Magika

[16]

[18]

[20]

[22]

[17]

[19]

[21]

[23]

venkovní inscenace

výstavy

vodní prvek

dopravní řešení

Autobusové zastávky:
Univerzitní kampus vyžaduje velkou dopravní dostupnost. V
současnosti se o dostupnost MHD stará zastávka Heyrovského
na kraji lokality a zastávka Zimní stadion. Obě jsou vzdáleny
od centra lokality. Proto navrhuji přesunout zastávku Zimní
stadion přes řeku ke Studijní vědecké knihovně, což by mělo
za následek zefektivnění návaznosti univerzitního kampusu na
město.
Dále se umístí nová zastávka na nově vzniklém náměstí. Díky
změnám v řešené lokalitě si místo vyslouží tuto zastávku kvůli
obsluze náměstí, divadla a stávající hokejové aréně a v neposlední řadě Jiráskovým sadům.
Jedná se o návrh, který se předloží městu, a finální řešení záleží
na rozhodnutí a politice města.

9. 12. 2018
anonymous

Autobusové situace

Adalbertinum

Zimní stadion

Heyrovského

Zásobování:
Zásobování divadla je obslouženo na
východní fasádě. Ustoupení budovy
vytváří dostatek místa na vytočení
automobílů. Využívá se již existující
nájezd. Zásobování divadla bude
prováděno nákladními automobily s
maximální velikostí nákladu 6x2x2 m.

Parkování:
Parkovací stání obsluhující provoz divadla se
nacházejí mimo parkovací budovu. Zároveň
je třeba zrušit nevhodně umístěná venkovní
parkoviště. Na místo jednoho z nich navrhuji
automatickou parkovací budovu. Na klasickou
parkovací budovu zde není dostatek místa a je
třeba zajistit dostatečný odstup od fasády hotelu.
Nevýhodou mohou být vyšší investiční náklady,
ty je však nutno porovnávat s alternativou. Tou
by bylo v tomto případě parkování pod zemí
a pod hladinou podzemní vody. Jedná se o
komplikovanější a dražší variantu než návrh
parkovací budovy a ta může zároveň sloužit i pro
širší veřejnost.

NÁVRH

Situace širších vztahů
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1.01 | vstupní pasáž
1.02 | foyer
1.03 | kavárna
1.04 | šatna
1.05 | sklad

1.06 | wc muži
1.07 | wc ženy
1.08 | wc invalidé
1.09 | recepce
1.10 | sklad
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2.NP

2.01 | galerie
2.02 | sál
2.03 | wc muži
2.04 | wc invalidé
2.05 | wc ženy
2.06 | šatny sólisté

2.07 | maskérna
2.08 | rekvizity
2.09 | šatny sólisté
2.10 | wc ženy
2.11 | wc invalidé
2.12 | wc muži
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3.07 | zázemí pro personál
3.08 | zázemí pro personál
3.09 | šatny
3.10 | wc ženy
3.11 | wc invalidé
3.12 | wc muži
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3.NP

3.01 | galerie
3.02 | balkón
3.03 | wc muži
3.04 | wc invalidé
3.05 | wc ženy
3.06 | šatny
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4.07 | zázemí pro personál
4.08 | zázemí pro personál
4.09 | šatny
4.10 | wc ženy
4.11 | wc invalidé
4.12 | wc muži
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4.NP

4.01 | galerie
4.02 | režie a technici
4.03 | wc muži
4.04 | wc invalidé
4.05 | wc ženy
4.06 | šatny

0

20 m

4.01

5.02
5.03
5.04

5.01
5.05

5.08

5.06

5.07

5.09

5.13
5.12

5.11
5.10

5.NP

5.01 | kavárna
5.02 | kancelář ředitele
5.03 | kancelář uměleckého vedení
5.04 | kancelář obchodního oddělení
5.05 | zázemí kavárny
5.06 | zkušebna/studio
5.07 | administrativa

5.08 | zkušebna/studio
5.09 | zkušebna/studio
5.10 | terasa
5.11 | wc invalidé
5.12 | wc ženy
5.13 | wc muži

0

20 m

0

20 m

GSPublisherEngine 0.0.100.100

+ 24 m

+ 18 m

+/- 0 m

ŘEZ PŘÍČNÝ

0

20 m

GSPublisherEngine 0.0.100.100

+ 24 m

+ 18 m

+/- 0 m

ŘEZ PODÉLNÝ

0

GSPublisherEngine 0.0.100.100

POHLED VÝCHODNÍ

20 m

0

20 m

GSPublisherEngine 0.0.100.100

POHLED SEVERNÍ

0

GSPublisherEngine 0.0.100.100

POHLED ZÁPADNÍ

20 m

0

GSPublisherEngine 0.0.100.100

POHLED JIŽNÍ

20 m

SÁL A JEHO MOŽNOSTI

Základním materiálem je pohledový,
tmavě
probarvený,
beton.
Ten
figuruje v exteriéru i v interiéru a je tak
sjednocujícím prvkem.
Z vnějšku je dům obložen fasádními
deskami ze světlého děrovaného
plechu. Základní rozměry desek je 4 x
1,5 m.
V podobném duchu je obložen i
interiér sálu. Děrované desky tu mají
barvu černou a jejich perforování
pomáhá vytvářet akustiku sálu. Barvy
obkladových desek tak tvoří protiklad,
který reflektuje rozdílnost dějů, jichž jsou
svědky.
Podlahy
jsou
z
probarveného betonu.

specifikace materiálů a barevnosti

šedomodře

detail ukotvení fasádních desek

PERSPEKTIVNÍ ZOBRAZENÍ PASÁŽE

PERSPEKTIVNÍ ZOBRAZENÍ VÝHLEDU Z KAVÁRNY

ZDROJE
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