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Nové kulturní centrum utváří živý veřejný prostor ve městě. Pilové střechy kulturního centra doplňují silnou městskou identitu.
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Konverzí továrny vznikne v Česku unikátní kulturní 
centrum s výraznou architekturou. Areál bude otevřen 
a zpřístupněn veřejnosti. Na styku s parkem vzniknou 
nové veřejné prostory, umožňující konání venkovních 
akcí. Jednotlivé části centra jsou uspořádány jako díly 
stavebnice tak, aby byla možná jejich postupná výstavba 
a doplňování. Do zachované tovární haly bude vestavěn 
multifunkční sál a kinosál se zázemím. Velký sál lze 
prostorově propojit s foyer a s přísálím. V nezastřešené 
části haly vznikne urbánní zahrada. Knihovna je umístěna 
v budově bývalé strojovny. Obě stavby propojuje kavárna. 
Halu na severu doplní depozitář a ateliérové byty podél 
ulice. Obnovený komín bude sloužit jako nádrž na 
dešťovou vodu. Záchytné parkoviště v areálu je určeno 
pro kulturní akce. 

Dopravní napojení aut je uvažováno jak z ulice Jiráskovy, 
tak z ulice J.K. Tyla. Koncepce počítá s řízeným vjezdem 
pomocí zápustných sloupků nebo závory tak, aby bylo 
možné v čase měnit zatížení přilehlých ulic podle typu 
akce. Obě napojení mohou sloužit jako vjezd i jako výjezd, 
aniž by bylo potřeba zásadně měnit dopravní režim v 
okolí. 

K obrazu Moravské Třebové patří 
pilovité střechy textilních továren. 
Spolu se středověkým jádrem 
města, renesančním zámkem 
a egyptologickou sbírkou tvoří 
industriální dědictví cennou kulturní 
vrstvu, stojící za zachování. 

Situace širších vztahů 
1:1500
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Otevření areálu a zřízení zahrady v místech styku s parkem umožní vytvoření nových veřejných prostor.

A kulturní centrum
B kavárna a vstup
C knihovna
D depozitář
E byty

Situace 1:500

a zahrada
b piazzetta
c nádrž na dešťovou vodu
d sklad venkovních potřeb
e dvůr
f záchytné parkoviště
g venkovní učebna
 

1 vjezd do areálu
2 veřejné parkoviště
3 zásobování
4 alternativní vjezd
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Areál kulturního centra ve své konečné podobě sestává 
z několika samostatných funkčních celků, které lze 
jako skládačku postupně doplňovat a zvyšovat jejich 
vzájemnou provázanost.

Půdorys 
1.NP M 1:250

Půdorys kinosálu, depozitáře a bytů 
2.NP M 1:250

Půdorys knihovny 
2.NP M 1:250

Půdorys knihovny
1.PP M 1:250
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A Multifunkční sál
B Kinosál
C Kavárna 
D Knihovna 
E  Depozitář
F Bydlení 
G  Toalety 
H  Sklad 
I  Komín - vodojem

Řez příčný 
M 1:250

Předprostor kavárny utváří plochu pro venkovní posezení. Lze jej využít i pro umístění venkovní stage a pořádání koncertů. Do zahrady je přístup z lučních lázní.

knihovna kavárna multifunkční 
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1 vstup
2 kavárna
3 knihovna
4 vedení knihovny
5 region
6 foyer
7 multifunkční sál
8 ideaspace
9 bar
10 zahrada
11 venkovní učebna
12 šatny účinkujících
13 backstage
14 sklad
15 wc návštěvníci
16 kinosál
17 úklid
18 vedení kc
19 badatelna
20 depozitář
21 digitalizace
22 byty
a piazzetta - venkovní stage
b parkování zaměstnanci
c dvůr
d záchytné parkoviště
e vjezd 
f zásobování 
g komín

1 knihovna
2 edukační prostor

1 wc veřejnost
2 wc zaměstnanci
3 archiv
4 technická místnost
5 depozitář knih

1 restaurátoři
2 kuchyňka
3 depozitář
4 technická místnost
5 byty 
6 promítací kabina

5

31 2

1

1 2 3

4

5

2

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17 16

18

19

a

b

c

e

f

d

20

21

22

3

4 5

g



Kulturní centrum Moravská Třebová
P4

Pohled východní M 1:250

Řez podélný M 1:250

Multifunkční sál lze propojit s foyer a s ideaspace pomocí posuvných akustických příček.
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V nezastřešené části haly vznikne veřejně přístupná zahrada. Do ní se otevírá foyer, bar a ideaspace. Bývalá kotelna se promění v městskou knihovnu.

Prostor foyer lze využít i pro pořádání výstav.

Etapizace 

Princip stavebnice umožňuje 
více možných způsobů 
postupné výstavby centra. 
V každém kroku mohou 
jednotlivé části fungovat 
samostatně, aniž by to omezilo 
možnost jejich následného 
propojení do jednoho 
funkčního celku.

Fáze očištění 
Odstranění střechy haly,  
přístaveb a vnitřku kotelny. 
Vzniká prostor pro trávení 
volného času venku a 
případné kulturní akce pod 
širým nebem. Lze provizorně 
využívat i očištěnou kotelnu.

Kavárna s 
předprostorem

Kavárna utváří první zázemí 
kulturního centra a stává se 
důležitým prvkem uprostřed 
veřejného prostoru. Upraví 
se  její předprostor a vznikne 
městská zahrada.

Sály 
Do haly jsou vestaveny velký 
sál a kinosál se zázemím. 
Vzniká záchytné parkoviště 
pro kulturní akce.

Bydlení 
Ubytování v lince podél 
Jiráskovy ulice lze využívat 
například jako bydlení pro 
rezidenční umělce či jako 
městské startovací byty.

Knihovna  a depozitář 
Knihovna  využívá prostor bývalé kotelny a je 
přímo navázána na novou kavárnu.  Depozitář 
umístěný podél  severní hrany objektu funguje  
nezávisle na veřejném prostoru.
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Pohled jižní 
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