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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY
AUTOR, DIPLOMANT:Radovan Záborský
AR 2018/2019, LS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:
 (ČJ) KONCERTNÁ SÁLA PRE KARLOVY VARY

(AJ) CONCERT HALL FOR CARLSBAD

JAZYK PRÁCE:ČESKÝ

Vedoucí práce:         

Oponent práce:

Ing.arch Boris Redčenkov             
Ústav nauky o budovách 15118
Prof. Akad. Arch. Imrich Vaško

Klíčová slova 
(česká): Hudba, koncertná sála, Karlovy Vary, Voda, Sklo, Vřídlovec

Anotace
(česká):

Karlovarskému symfonickému orchestru chýba koncerná sála. Téma o 
výstavbe nového sálu je otvorené už niekoľko rokov. Cieľom je preveriť 
možnosť výstavby novej sály na sútoku riek Ohře a Teplá.

Anotace (anglická):
Concert hall for Carlsbad symhonic orchester is missing. The discussion about 
concert hall is her efor several years. The aim is to examine the possibility of 
building this institution on rivers junction Ohre and Tepla

Prohlášení autora
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré 
použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských 
závěrečných prací.“

V Praze dne                                                                               podpis autora-diplomanta
 

                                                                                            
Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.
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Karlovarské mestské 
divadlo

Grandhotel Ambassador 
Národní dům

Windsor Carlsbad Lázně III

Grandhotel Pupp



13

nová 
sála

revitalizácia
sály

Problematika

Najstarší symfonický orchester v Českej 
republike sídli v Karlových Varoch. Karlovarský 
symfonický orchester (KSO), momentálne 
nemá vo vlastníctve žiadne priestory, sálu 
kde by mohol hrať, cvičiť či nahrávať. K týmto 
potrebám si prenajíma hotelové sály po meste. 
Neustále presúvanie, sťahovanie vybavenia je 
nákladné a nepohodlné. Táto téma vytvorenia 
vlastného sálu je v meste už niekoľko rokov. 
V zásade sa hovorí o zrevitalizovaní starých 
priestorov niekde v meste (napr. Císarské Lázne) 
alebo o vytvorení úplne nových preistorov. 

V mojom návrhu sa venujem vytvorení nových 
priestorov, pretože stavba takéhoto typu 
by mala mať adekvátne honosné priestory. 
Kultúrne inštitúcie spoluvytvárajú identitu 
mesta a spoločnosti, vlievajú novú energiu do 
centra alebo vytvárajú centrá nové. Inštitúcie 
svojou dôležitosťou prekračujú hranice štvrťí, 
miest a regiónov.
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Sumarizácia bodov z urbanistického 
hľadiska pre umiestnenie koncertnej 
sály:

- náväznosť na centrum

- dobré napojenie na infraštruktúru

- vytvorenie uzlového miesta

- umožnenie pohľadov na mesto/
  panorámy

- nadviazanie na ďalšie kultúrne inštitúcie

- vhodné spojenie s vodou

- doplnenie ďalšími potrebnými funkciami

Čo chcem vytvoriť, očakávania:

- architektonickú ikonu pre mesto, ktorá      
  nebude konfrontovať jeho historického    
  ducha

- vytvoriť prepojenie medzi roztrieštenými        
  časťami

- iniciovať oblasť pre budúci rozvoj

- znovu oživiť brehy rieky Ohře/Teplé
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Lokalita

GSEducationalVersion

Za týchto predpokladov som vytýčil 3 potencionálne vhodné oblasti pre vznik koncertnej 
sály. Môj výber miesta zahrňuje oblasť centra, kde podrobnejšie sledujem vzťahy a limity 
na sútoku riek Ohře a Teplá, v areáli Mattoni pri bývalej solivárne.
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Riešená parcela
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Hotel Thermal

Mestská tržnica

Solivárna
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Geoportál GEPRO Standard - tiskový výstup

Meritko 1:4000
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Mattoni areál

Pozemok, ktorý vyhovuje potrebám môjho 
návrhu sa nachádza na sútoku riek Ohře  
a Teplá. Toto miesto ponúka jedinečný prístup 
k vode. V rámci rekreačnej časti je toto miesto 
najbližšie pri mestskom centre. Vnímam túto 
oblasť ako prelínanie mestskej a prírodnej 
(rekreačnej) časti.

Aby bol plno naplnený potenciál tohoto 
miesta, sú potrebné dve hlavné úpravy  
v okolí. Celý areál spadá pod firmu Mattoni a 
je v súčastnosti nevyužívaný. Nachádza sa tú 
pár chátrajúcich objektov a budova bývalej 
Solivárny. Tá je momentálne využivaná 
ako sklad. Tento objekt by sa mal zachovať  
a pretvoriť na malý multifunkčný dom, ktorý 
by ponúkal možnosť bývania, práce a kultúry.  
V rámci môjho návrhu do Solivárny umiestňujem 
aj jedáleň a telocvičňu patriace navrhovanému 
konzervatóriu. Celý areál by sa následne mohol 
pretvoriť na nové kultúrne centrum Karlových 
Varov.

Druhá úprava v okolí spočíva v skultivovaní 
koryta rieky Teplá a rieky Ohře. Myslím, že 
každé lázeňské mesto by malo upevňovať vzťah  
k rieke, ktorá vytvára nové príležitosti a generuje 
energiu.

Rieka Teplá ponúka jedinečnú cestu 
medzi lázeňským a mestským centrom. Jej 
sprístupnenie, skultivovanie a doplnenie 
drobnou architektúrou celé mesto posilní  
a pridá mu prepojenie, ktoré mu tak chýba.
Rieka Ohře sa v minulosti vo veľkom využivala 
ako rekreačná časť s plaviarňami. Tento trend ale 
ustúpil a dnes je táto časť takmer nevyužívaná.
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GSEducationalVersion

Vybraná parcela je zovretá medzi dvoma 
komunikačnými ťahmi. ktoré ústia na známom 
kruhovom objazde. Navyše skrz pozemok 
prechádza železnica, ktorá znemožňuje 
priamy prístup k vode. Pozemok je v celku 
problematický, z východnej strany je 
ohraničený Ostrovským mostom, zo západnej 
strany budovou bývalej Solivárny.

Urbanistická štruktúra má takisto dve tváre. 
Na jednu stranu je to bloková zástavba  na 
východnej a južnej strane, vytvárajúca určitý 
potenciál pre vytvorenie mestských tried.  
A solitérna zástavba z východnej strany. 

Pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 
terminálu a je teda napojený na celú sieť 
MHD. Takisto jeho poloha k mestskému centru 
zaručuje, že pozemok má potencál na jeho 
priame napojenie a vytvorenie tak nového 
smeru rozširovania (doplňovania) urbanistickej 
štruktúry.

Však najvýznamnejším znakom je sútok riek 
Ohře a Teplá. Týmto riekam je potrebné vrátiť 

ich mestskotvorný charakter. Tento trojuholník 
spolu s budovou Stáčírny je ústiacim bodom 
na rekreačnej ose pozdĺž Ohře. Dnes sa na tejto 
ose bohužiaľ nachádza len pár voľno časových 
plôch, ktoré je vhodné doplňovať novými.

Druhá osa pozdĺž Teplej má charakter lázeňskej 
osy, keďže pretína lázeňské centrum a spája 
ho s mestskou časťou, dôležitejšou pre stálych 
obyvateľov mesta.
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HUDOBNÁ 
ŠKOLA

foyer

tech. zázemie

administratíva

vstup

kancelárie

správa rozvody

pokladňa

vestibul

toalety

sklady

šatne

bar

strojovne

klubovňa

NAHRÁVACIE
ROZHLASOVÉ

ŠTÚDIO

občerstvenie

terasa

toalety

KONCERTNÁ SÁLA

hľadisko

réžia

zákulisie

výťah

pódium

MÚZEUM
PARTER
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Stavebný program
sklady

skúšobne

šatne

toalety

ladiarne

toalety

údržba

hosťujúci
orchester

archív

dielne

výťah

muži
ženy

ladíarne

manipulácia

Pódium   150 m2

Techn. miestnosť  5 m2

Zvukár    5 m2

Zákulisie   50 m2

Foyer    x m2

Sklad provozu   30 m2

Skúšobňa komorná  100 m2

Tech. miestnosť  16 m2

Archiv    200 m2

Spoloč. miestnosť  50 m2

Ladiareň  1 trumpety a trombóny 18 m2 
Ladiareň  2 lesní rohy  14 m2

Ladiareň  3 fagoty a hoboje  12 m2

Ladiareň  4 klarinety a flétny  12 m2

Ladiareň  5 I. housle  14 m2

Ladiareň  6 II. housle  12 m2

Ladiareň  7 violy a kontrabasy 12 m2 
Ladiareň  8 bicí a tuba  16 m2

Ladiareň  9 flétny, hoboje a harfa 14 m2 
Ladiareň  10 I. housle a violy  16 m2

Ladiareň  11 II. housle  14 m2

Ladiareň  12 violy a violoncella 12 m2 

Šatňa hostia   30 m2

Šatňa dirigent   20 m2

Šatňa sólista   20 m2

Šatňa konc. majstri  2 x 8 m2

Soc. ženy   20 m2

Soc. muži   20 m2

Sprcha ženy   10 m2

Sprcha muži   10 m2

Kancelárie   6 x18 m2

Riaditeľ   30 m2

Komora   2 m2

Soc. zariadenie  25 m2

Parkovacích miest  20 x
Parkovacích miest autobus 1 x
Vstupná hala   x m2

Pokladňa so šatňou  250 m2

Občerstvenie   x m2

Soc. zariadenie  x m2

Komunikácie   x m2

                                                                             
    
          2 103 m2

Základný stavebný program si vytvorilo KSO. Požaduje kapacitu sálu 600 miest.

Program od KSO

Daný program som rozšíril o : 
konnzervatórium
rozhlasové štúdio
múzeum 
plochy pre voľnočasové aktivity

 
Celková plocha je     13 500 m2
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Akustika sálu a princípy navrhovania

Pre dosiahnutie najlepšieho zážitku je nutné použávať 
prirodzenú akustiku bez zosilovania. K tomu je potreba 
splniť niektoré podmienky pri tvorbe sálu. Doležité 
sú proporcie, aby bolo zabezpečené plné rozloženie 
vlastných kmitov. Ďalším hľadiskom je objem sálu. Ten 
je určený 10 až 11 m3 na diváka. Ideálny počet na sálu 
je 1500 ľuďí.

Najdoležitejšia veličina je doba dozvuku. Ideálna 
doba dozvuku sa pre jednotlivé druhy hudby líši, pre 
symfonický hudbu to je 1,8s.

Sál by nemal mať tvar gule alebo elipsy. Rozhodujúce 
sú jeho proporcie. Rozmery by nemali byť celočíselnými 
násobkami. Pre menšie sály je vhodné použiť Boltov 
diagram. Ten popisuje ideálny pomer medzi stranami 
kvádra sálu, aby bola zaistená najlepšia akustická 
pohoda.

SHOEBOX AKUSTIKA 
Shoebox predstavuje pôvodné a overené akustické 
schéma. Jedná sa jednoduché kvádrové sály  
v pomere 1:1:2, ale nie presne. V posledných rokoch sa 
objavujú realizácie sálov, ktoré rozširujú svoju variabilitu 

inštaláciou otočných dverí po obvode sálu, ktoré ústia 
do volného priestoru a umožňujú v prípade potreby 
regulovať dobu dozvuku.

VINEYARD AKUSTIKA
Toto schéma je mladšie. Jeho veľkým pozitívom je 
väčšia interakcia medzi divákom a interprétom, pretože 
sedadlá sú umiestnené aj za orchestrom.Jednotlivé 
zvukové odrazy sú tu distribuované od okolných teras 
k sedeniu. Dôležité je teda presné tvarovanie, aby boli 
zaistené potrebné odrazy pre všetky sedadlá v sále. 

Požiadavky na priestorovu akustiku sú sformulované v 
ČSN 73 0527 Akustika - Projektovanie v obore priestorovej 
akustiky - Priestory pre kultúrne účely - Priestory  
v školách - Priestory pre verejné účely.

Ozvučné komory sa používajú na upravenie doby 
dozvuku podľa požiadavok interpréta. Následne je 
nutné používanie difúzorov a reflektorov, ktoré doladia 
akustiku.
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Rešerše
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Harfa Koncertná sála v Reykjavík, Island KKL Kongresové a kultúrne centrum v Luzern, Švajčiarsko
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Casa de Música, PortoKKL Kongresové a kultúrne centrum v Luzern, Švajčiarsko
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DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Príjazd pre zásobovanie je vyriešený od 
kruhového objazdu smerom na Ostrovský 
most. Tu je umiestnený vjazd do podzemných 
garáží, ktoré majú adekvátnu konštrukčnú 
výšku na obsluhu kamiónov a autobusov. 
Podzemné parkovanie má kapacitu 62 miest 
a  možnosť odstaviť až 2 autobusy. Parkovacie 
miesta slúžia predovšetkým pre zabezpečenie 
plynulého provozu funkcií vo vnútry budovy. 
Koncertná sála je inštitúcia so špeciálnym 
provozom, kam by mal človek urobiť aspoň 
pár krokov. V blízkosti sa nachádza dostatočne 
veľké parkovisko vedľa mestskej tržnice. Hlavné 
dopravné ťahy lemujúce parcelu zužujem  
o jeden cestný pruh pre vytvorenie priaznivého 
prostredia pre chodcov smerujúcich na 
koncert.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Na danom mieste v minulosti stála strelnica 
a potom pár činžovných domov vytvárajúcich 
frontu oproti blokovej zastavbe zo západnej 
strany. Neskôr pribudla mestská tržnica, ktorá 
určila uličnú čiaru na spodnej ose pozemku. 
činžovné domy nahradila Solivárna, ktorá bola 
neskôr doplnená o administratívne stavby, ktoré 
dnes chátrajú. Pozemok je navyše ohraničený 
železnicou smerujúcou do Mariánskych lázní. 
Vychádzal som z tohoto ohraničujúceho 
tvaru, ktorý má podobu doplňujúcej blokovej 
štruktúry smerom k mestskému centru na 
východ a na juh. Z východnej strany tvaruje 
hmotu zakrivená budova Solivárny. Táto 
krivka tak vytvára priechod z mesta smerom k 
rieke. Toto prepojenie je doležité a tak je ešte 
vnútrom hmoty vedená diagonálna spojnica, 
ktorá ústi na brehu Ohře. Výškovou úrovňou 
hmota dopĺňa strešnú krajinu, a svojimi 
jednotlivými bodmi sa napája na výšku okolitej 
zástavby. Výšky sa pohybujú od 20 do 27 m. 
Vlnitý organický tvar zaručuje maximálne 
prispôsobenie do štruktúry mesta a zároveň aj 
ikonické (dominantné) stvárnenie budovy. Toto 
zvlnenie sa prejaví aj v úrovni parteru, ktorý 
reaguje na okolité cesty. Keďže zo severnej 
časti sa nachádza rieka, je vhodné pre túto 
kultúrnu funkciu zhotoviť náplavku. Navrhujem 
ju vo forme pobytových schodov. K rieke je 
potrebné podliezť železnicu. Tu je v celej šírke 

hmoty zriadený priechod, ktorý je zapustený 
tesne za budovou kolmo k rieke. Daný znížený 
priestor je hmotovo zvýraznený predĺžením 
strešnej hrany smerom k rieke, a vytvára tak 
predpriestor v podobe námestia s pobytovými 
schodami. Týmto priestorom prechádza 
novo vytvorená osa pozdĺž rieky Ohře, ktorá 
ústí pod Ostrovským mostom a napája sa na 
rieku Teplá. Funkčná náplň dopĺňa mestské 
potreby v podobe konzervatória, rozhlasových 
a nahrávacích priestorov a múzeom hudby. To 
všetko je nesené funkčným parterom.

KONCEPT
Koncertná sála je sedimentom usadeným 
v sútoku riek v Karlových Varoch. Sediment 
v podobe vřídlovca láka svojou farbou skrz 
priehľadný parter. Prevaľujúca sa reflexívna 
vlna nad ním upozorňuje svojím svetlým 
povrchom. Vlna je tvarovaná v úrovni parteru  
a v úrovni strechy.

NÁVRH
Vstupné podlažie do sálu sa nachádza  
v druhej časti budovy bližšie pri rieke, kde 
je umiestnená šatňa, pokladňa a kaviareň. 
Foyer je reprezentatívny priestor kde je 
kladený dôraz na vzdušnosť. Na boku sálu je 
vertikálna komunikácia spolu s výťahmi. Do 
sálu sa vstupuje z 2.NP, 3.NP a 4.NP. Účinkujúci 
vstupujú do sálu z 2.NP, ktoré je napojené na 
zázemie. Zázemie sálu je ako samostatná 
časť od garážovych priestorov až po strechu. 
V najvyšom podlaží zázemia sa nachádza aj 
nahrávacie a rozhlasové študio. Na hmotu 
zázemia sa napája múzeum, ktoré má vstup  
z 2.NP. Škola sa nachádza v južnom rohu a má 
4 podlažia. Jedáleň a telocvičňa sú umiestnené  
v budove Solivárny. Najvyššie podlažie 
všetkych častí okrem sálu sú prístupné. 
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Autorská správa
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Konstrukčné schéma fasády

Priestorová priehradová doska 
z oceľových prútov.

Priestorová priehradová doska 
z oceľových prútov.

Priestorový oceľový podporný 
systém.

Zrkadlový obal trojskla 
s povrchovou úpravou 
- postriebrovaním.

Priehľadné sklenené tabuľe 
osadenév oceľovom rastr.

Sklenený obal je kotvený
pomocou oceľových terčov.

Nosná konštrukcia obalu, 
tvorená triangulárnou sieťov 
z oceľových prútov
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Konstrukčné schéma interiéru

V okolí sálu sú vertikálne komunikácie 
sklenenými panoramatickými výťahmi 
a monolityckými železobetónovými 
schodami.

Sál je pokrytý šindlami so špeciálnou 
povrchovou úpravou.

Nosná konštrukcia je kombinácia
skeletu a stenového systému 
z monolitiého betónu.

škola zázemie sálu múzeum

Celopresklenná “vnútorná“ fasáda
osadená v oceľových rámoch.
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Situácia

vjazd do garáží
O

strovský m
ost

Mestská 
tržnica

Hotel
Thermal

Ohře

Tep
lá
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Pôdorys 1. podzemného podlažia

.01  sklad

.02  technická miestnosť

.03  podzemné garáže

.04  únikové schodisko a evakuačný výťah

.05  strojovňa vykurovania

.06  dielňa údržby

.07  sklad materiálov

.08  strojovňa vzduchotechniky

.09  rozvodňa elekt. náhradného zdroja

.10  sklad nábytku s výťahom

.11  únikové schodisko a evakuačný výťah

.12  chodba

.13  sprinklery, kabina hasičov

.14  miestnosť telekomunikácií, serverovna

.15  strojovňa vykurovania

.16  strojovňa vzduchotechniky

.17  sklad

.18  rozvodňa elekt. náhradného zdroja

.19  únikové schodisko a evakuačný výťah
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GSEducationalVersion

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.10

.11

.12

.13

.14

.15

1:500

.16

.17

.18

.19
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1.01  hala
1.02 pokladne so šatňami
1.03 zázemie
1.04 chodba
1.05 dielňa nástrojára
1.06 technická miestnosť s výťahom
1.07 sklad nástrojov a techniky
1.08 únikové schodisko
1.09 únikové schodisko
1.10  schodisko s výťahmi
1.11  toalety
1.12  únikové schodisko a evakuačný výťahom
1.13  chodba
1.14  technická miestnosť
1.15  sklad

1.16  malá skúšobňa
1.17  zádverie
1.18  skúšobňa
1.19  toalety
1.20 vstupná hala
1.21  zázemie recepcie
1.22  kaviareň so zázemím
1.23 bar
1.24 únikové schodisko a evakuačný výťah
1.25 toalety
1.26 sklad údržby
1.27 vstupná hala
1.28 aktívny parter
1.29 aktívny parter

Pôdorys 1. nadzemného podlažia
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GSEducationalVersion
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2.01 spoločenský prostor
2.02 koncertná sála s pódiom
2.03 bar so zázemím
2.04 zvukár
2.05 únikové schodisko
2.06 únikové schodisko
2.07 réžia pódia so zákulisím
2.08 toalety
2.09 únikové schodisko a evakuačný výťah
2.10 nástup filharmonikov
2.11  šatne hosťujúceho orchestru
2.12  šatne sólistov
2.13 šatne sólistov
2.14 šatne sólistov
2.15 šatne sólistov
2.16 sklad údržby

2.17 únikové schodisko a evakuačný výťah
2.18 toalety
2.19 klub filharmonikov
2.20 múzeum s recepciou
2.21  únikové schodisko a evakuačný výťah
2.22 toalety
2.23 sklad údržby
2.24 kancelária
2.25 zborovňa
2.26 recitálová miestnosť
2.27 recitálová miestnosť
2.28 učebňa
2.29 učebňa
2.30 učebňa
2.31 učebňa

Pôdorys 2. nadzemného podlažia
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GSEducationalVersion
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2.01 spoločenský prostor
3.02 1. balkón koncertného sálu
3.03 únikové schodisko
3.04 únikové schodisko
3.05 toalety
3.06 únikové schodisko a evakuačný výťah
3.07 chodba
3.08 šatne podľa nástrojov
3.09 šatne podľa nástrojov
3.10 šatne podľa nástrojov
3.11  šatne podľa nástrojov
3.12 ladiarne

3.13 únikové schodisko a evakuačný výťah
3.14 šatne podľa nástrojov
3.15 šatne podľa nástrojov
3.16 kuchyňka
3.17 toalety
3.18 múzeum s recepciou
3.19 únikové schodisko a evakuačný výťah
3.20 toalety
3.21 sklad
3.22 učebne

Pôdorys 3. nadzemného podlažia
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GSEducationalVersion
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4.01 spoločenský prostor
4.02 2. balkón koncertného sálu
4.03 únikové schodisko
4.04 únikové schodisko
4.05 únikové schodisko a evakuačný výťah
4.06 chodba
4.07 vestibul rozhlasu
4.08 nahrávacie a rozhlasové štúdio
4.09 toalety
4.10 sekretariát s kanceláriami
4.11  riaditeľ
4.12 zasadačka
4.13 toalety
4.14 únikové schodisko a evakuačný výťah
4.15 múzeum s recepciou
4.16 klubovňa

4.17 herňa
4.18 únikové schodisko a evakuačný výťah
4.19 toalety
4.20 sklad údržby
4.21 kancelária
4.22 chodba
4.23 zborovňa
2.24 recitálová miestnosť
4.25 učebňa
4.26 učebňa
4.27 učebňa
4.28 učebňa

Pôdorys 4. nadzemného podlažia
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Pôdorys 5. nadzemného podlažia

5.01 únikové schodisko a evakuačný výťah
5.02 herňa s oddychovou zónov
5.03 koncertná sála s pódiom
5.04 únikové schodisko a evakuačný výťah
5.05 kaviareň so zázemím
5.06 únikové schodisko a evakuačný výťah
5.07 toalety
5.08 reštaurácia so zázemím
5.09 spoločenský priestor



55

GSEducationalVersion

5.01

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

5.02

1:500



56

Priečny rez

+0,000

+5,400

+9,000

+12,600

+16,200

+27,500
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Javisko

Sklady nábytkov a rekvizít Technické zázemie

Podzemné garáže

Koncertná sála
Presklenné výťahy

Foyer

Šatne s pokladňami

Rez sálom
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Materiály

INTERIÉR SÁLU
Balkóny a steny sálu sú obložené trojuholníkovými 
odrazivými a difuznými plochami z dreva. Steny tvoria 
masívne otočné konkávne krídla, ktoré sú súčasťou 
dozvukových komôr. Difúzne plochy majú performáciu 
pre rôzne frekvencie zvuku.  

OBKLAD SÁLU
Obálka sálu je tvorená šindlami, ktoré sú obalené 
sedimentom vznikajúci zrážaním horúcej minerálnej 
vody, tzv, vřídlovcom. Daným minerálom je možné pokryť 
akýkoľvek pretmet ktorý príde do stýku s pramenitou 
vodou. Karlove Vary sú týmto materiálom priam 
nasiaknuté. 

NOSNÁ KONŠTRUKCIA OBALU
Konštrukcia je tvorená “škrupinou“ z oceľových prútov, 
ktoré tvoria trojuholníkovú sieť. V úrovni parteru je to 
radikálny raster vynášajúci vlnu. Tá sa podpiera 
o oceľové “stromové“ podpory.

EXTERIÉROVÝ OBAL 
Vonkajšia obálka pripomínajúca vlnu je tvorená 
reflexívnym a klasickým sklom. Priehľadné sklo je 
použité v úrovni parteru. Reflexivne sklo je opatrené 
striebristou fóliou, a ponúka rôzne interpretácie hmoty 
s ohľadom na počasie a svetlo. Sklo je typická súčasť 
Karlovarského tradičného remesla. 

PODHĽAD
Strecha je opatrená podhľadom v podobe hliníkových 
tanierov, ktoré majú nepravidelné romiestnenie 
a kopírujú vlnitý tvar. Zároveň je to aj tieniaci prvok, 
v miestach kde je presklenná strecha.
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Pohľady
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POČET DIVÁKOV               712
TYP SÁLU        shoebox
OBJEM SÁLU        8250 m3

OBJEM DOZVUKOVÝCH KOMOR      1575 m3

REGULOVATEĽNÁ DOBA DOZVUKU  1,6 - 2,1 s
OBJEMVZDUCHU NA DIVÁKA 1     12 m3

PÓDIOVÉ STOLY

PIÁNOVÝ VÝŤAH

REFLEXNÝ STROP SÁLU

1. BALKÓN - POČET MIEST 165
2. BALKÓN - POČET MIEST 165

DOZVUKOVÉ KOMORY

PRÍZEMIE - POČET MIEST 380

DIFÚZNY OBKLAD STIEN 

PERFORMÁCIA PRE RÔZNE FREKVENCIE

ODRAZIVOSŤ PLÔCH PODĽA TVARU

GEOMETRICKÉ RIEŠENIE BALKÓNOV

R1 - Priamy zvuk
R2 - Odraz od steny
R3 - Odraz od stropu
R4 - Odraz od stropu a steny
R5 - Odraz od pódia
R6 - Odraz späť k interprétovi
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Záver
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Zhodnotenie projektu

Analýzou a návrhom som preveril miesto 
areálu Mattoni na sútoku riek Teplá a Ohře, 
ako miesto pre novú koncertnú sálu pre 
Karlovy Vary. Lázeňské mesto by malo 
upevňovať vzťah k vode, preto je toto 
miesto podľa môjho názoru ideálne pre 
kultúrnu inštitúciu takéhoto charakteru. 
Zároveň je to miesto patriace do 
územných rezerv, súvisiace bezprostredne 
s mestským jadrom, rekreačnými cestami 
a výhľadovými osami. Návrh rieši nielen 

vybudovanie sálu pre najstarši orchester 
v Českej republike ale takisto rieši 
urbanistické problémy mesta. Mám za to, 
že spojenie špičkovej akustiky s najnovšími 
technológiami a postupmi v stavebníctve 
môžu zaručiť prínos adekvátnej dominanty 
na rieke Ohře. Karlovarský symfonický 
orchester požaduje sálu o objeme 600 ľuďí, 
táto jediná podmienka spolu s doloženým 
programom bola splnená. 
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ČSN 73 0526 - Akustika - Projektovanie v obore priestorovej akustiky - Studia a místnosti pro 
snímaní, zpracování a kontrolu zvuku

ČSN 73 0527 - Akustika - Projektovanie v obore priestorovej akustiky - Prostory pro kultúrni účely - 
Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
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Poďakovanie Petrovi Kroppovi a spoločnosti Soning za konzultácie a pripomienky.

PROGRAM
Zadanie vypracoval Karlovarský symfonický orchester

DÁTOVÉ PODKLADY
Kancelária architektúry mesta Karlovy Vary
Použité diagramy sú vybrané z literatúry o akustike.

KONZULTÁCIE
Vedúci projektu: Ing. arch. Boris Redčenkov
Asistent vedúceho: Ing. arch. Vítězslav Danda
Požiarna bezpečnosť: Ing. Daniela Bošová Ph.D.
Akustika: SONING Praha s.r.o.

Použité zdroje a poďakovanie




