PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20’ STOLETÍ
NA KOMUNITNÍ CENTRUM STOLETÍ 21’
KULTURNÍ DŮM V PŘIBYSLAVI

KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV / DEFINICE ZADÁNÍ

KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV / HISTORIE

Stavební program komunitního centra není obecně definován. Typologie budovy se v současné době
proměňuje v závislosti na potřebách řešené lokality. Komunitní centrum je sociální instituce, která
poskytuje služby v oblasti volného času, vzdělávání, kultury, sportu, náboženství či v problematice
sociálně vyloučených skupin lidí.

V roce 1959 začalo přibyslavské zastupitelstvo uvažovat o vybudování nového kina. To mělo v té době
spolu s ochotnickým divadlem svoje zázemí v místní sokolovně, kam se v roce 1936 přestěhovaly po
její dostavbě z Hotelu Klusáček na náměstí. Budova z poloviny 30. let 20. století však převážně sloužila
TJ Sokol ke cvičení. Mnohé neshody, kdo, kdy a jak může tyto prostory využívat pro svoji zájmovou
činnost, příliš rozvoji amatérských kroužků nepřály. Dokonce měly za následek přerušení činnosti
divadelních ochotníků.

DIPLOMNÍ PROJEKT

Zájmové kluby (kroužky) hrají důležitou roli při vytvoření pevných přátelských vazeb. Umístění
takových klubů v komunitních centrech poskytuje návštěvníkům užší interakci. Je velmi důležité
vytvořit pocit osobního prostoru, známého a útulného, prostřednictvím architektury a dobře
postaveného stavebního programu.
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Z výše uvedeného vyplývá základní role komunitního centra, která spočívá nejen v poskytování
prostoru pro trávení času, jak to ve většině případů bývá v případě polyfunkčních domů. Role
současného kulturního centra je ve vytvoření jednoty (objektu), který se bude identifikovat s
obyvateli, bude místem, kde anonymita mizí v pozadí a do popředí se dostává komunikace mezi
lidmi. Komunitní centrum je v těchto vztazích prostředníkem a poskytuje nejen místo, ale také
příležitost k vytvoření těchto vazeb, bez ohledu na to, na čem jsou založeny: vzdělání, zájmové kluby,
co-working, hudební nebo taneční studio, rodinné centrum aj.
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Na dnešní poměry však stavba probíhala hlemýždím tempem. Město se snažilo stavbu příliš
neprodražovat a plně využívalo skoro na všechny práce dobrovolníky. Byly dány přesné rozpisy,
kolik pracovníků který podnik nebo úřad sídlící ve městě i okolí v určitý den dodá. Mechanizace bylo
žalostně málo... Stavba byla zkolaudována a slavnostně předána přibyslavské veřejnosti na jaře roku
1969.
V současné době slouží kulturní dům k pořádání nejrůznějších kulturních i společenských akcí, promítá
se zde kino. Své zázemí zde nalezli divadelní ochotníci, loutkové divadlo, letní kino, filmový klub i
hudební skupiny. Pracovníci KZM Přibyslav v současnosti usilují o vybudování mini amfiteátru právě
pro promítání letního kina.

Takový dům je místem, které přivítá velké množství návštěvníků a členů spolků a družstev města
Přibyslav, nabídne pomoc při vytváření nových vztahů uvnitř rozdílných skupin obyvatel. Umožňuje
poznání o tom, čím se zabývají lidé v okolí, představuje a identifikuje, eliminuje anonymitu.
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Přibyslavský zámek / hasičské muzeum

03

Sokol Přibyslav
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parking / 12 míst+1 imob
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parking / 27 míst
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TERENNÍ ÚPRAVY PARTERU
Koncepce terénních úprav parteru vychází z původního stavu velkého předprostoru
Kulturního domu. Základem je rozdělena na zpevnenou část a trávník plocha skoro v
poměru 50/50. Princip rozdělení se zůstal stejný: otevřená plocha bývalého parkoviště
má praktické víceúčelové využití pro provedení trhu, výstav, koncertů a venkovního kina.
Druhá část zelená, tvořena pobytovým travnikem a různumi drůhý intimnějsich zón pro
sezení a odpočinek. Komunikační osa parteru navazuje na budovu muzea a pokračuje dál
parkovou zonou. Součástí terénních úprav je integrovaná do terénu obousměrná rampa,
která dovoluje bezbariérový přístup do budovy a zároveň propojuje parter Komunitního
centra se sportovním areálem sokolovny.
Dominantu parteru tvoří pergola v charakteru roštove struktury střechy. Konstrukce
pergoly je jevištěm pro promítání kin a provedení koncertů. Nově vysazené stromy
oddělují příjezdovou komunikaci od pobytových prostorů a od zahrad okolní zástavby.
Součástí terénních úprav je zvýšení terénu u severovýchodní a jihovýchodní fasády
kvůli dispozičním změnám uvnitř objektu. Severovýchodní fasáda doplněna komunitní
zahrádkou která sousedi se zahradami rodinným domů.

vstupní hala / výstavní prostor
sklad venkovního nábytku
zahradnická dílna
oranžerie
komunitní zahradka
zákulisní prostor / dekorace
hlavní sal
promítací místnost / řežie
šatna pro návštěvníky
úklid
WC imobilní
WC dámy
WC pání
kavárna sal
venkovní terasa
strojovna vzt
odpadky
kavárna bar
recepce / prodej vstupenek
sklad nábytku
knihovna
zásobování
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URBANISTICKÁ SCHÉMA

NOVÉ PROSTORY POD NOVOU STŘECHOU

STŘEŠNÍ KRAJINA

ROZŠÍŘENÍ FUNKČNÍ SCHÉMY

EXTERIER vs. INTERIER

VOLNÁ DISPOZICE

Urbanistická koncepce spočívá ve formování nového
ohniska pro rozvoj města. Ohnisko tvoří komunitní
centrum společně s muzeem, sokolovnou a sportovním
areálem. Nové „kulturní centrum“ v pěší dostupnosti
historického jádra města tak tvoří složitější polycentrickou
kompozici města.

Objem původního kulturního domu je jednolitý a uzavírá
jednotlivé funkce těsně vedle sebe. Nové řešení umisťuje
pod jednou spojující strukturou střešního pláště jednotlivé
funkce odděleně při zachování provozních vazeb.

Tvarování nového střešního pláště odpovídá charakteru
a členění okolní zástavby a zároveň reaguje na dispoziční
změny komunitního centra. Střecha mění průběh a sklon
po celé délce budovy. Směrem ke stávající zástavbě se
zklidňuje svým klasickým sedlovým tvarem.

Dostavba nových objemů po stranách původního
objektu zjemňuje původní objem kulturního domu,
tvoří postupnou výškovou gradaci. Nová terasa ve 2 NP
odlehčuje hmotu fasády ustoupením do hloubky objemu.

Proměna KD reaguje na vysoké požadavky propojení
vnitřního uspořádání s venkovním prostorem jak vizuálně
tak i fyzicky. Pomocí teras, průhledů, velkých prosklení,
světlíků a použití jednotného principu zastřešení jak
venku tak i uvnitř budovy se této dva prostory potkají a
návštěvník je v kontaktu s každým skoro v každé části
budovy.

Rekonstrukce zahrnuje otevření více možností pohybu
v budově, než nabízel chodbový systém původního
kulturního domu. Vybourání průchodů, dostavba nového
schodiště, výšková změna stropních konstrukcí
a propojení nových míst skrz původní stěny vytváří nové
komunikační uspořádání budovy. V návaznosti na novou
komunikaci byl posunout i hlavní vstup.

DVOREK S KAVÁRNOU A KNIHOVNOU

KAVÁRNA

HLAVNÍ SAL S NOVOU KLUBOVNOU

terasa
společná kuchyňka
úklid
sklad nábytku
klubovna
klubovna 1+1
WC/sprcha pro zaměstnance
kancelář 1
kancelář 2
kancelář 3
ředitel / zasedací místnost
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