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KONVERZE BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY NA KULTURNÍ CENTRUM V KONTEXTU MALÉHO MĚSTA 
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Axonometrie

Současný stav areálu

Areál Mayerovy továrny je v současnosti nevyužit 
a chátrá. V kontextu města se chová jako bariéra 
v území, kdy není možné areálem volně prostoupit. 
Skládá se z různých stavebních vrstev odrážejících 
změny majitele a účelů užívání. Nejcennějším ob-
jektem je třípodlažní etážovka, která v okolí vytváří 
výškovou dominantu. Zbytek objektů je navržen k 
demolici. Nemají funkční, ani architektonickou hod-
notu, navíc se neslučují se stavebním programem.

Doplnění vhodných objemů

Díky demolici nevhodných objektů se z areá-
lu stává přehledná lokalita. Místo nich tu vznikají 
kapacitně vhodné objemy pro naplnění stavebního 
programu. Nejdominantnější hmotou bude multi-
funkční sál, který je umístěn tak, aby komunikoval 
s okolním veřejným prostorem a kolemjdoucími.  
Doplňuje ho hmota menšího, loutkové sálu a ad-
ministrativa s bytem. Všechny navržené hmoty 
se soustředí kolem nově vzniklého atria, prosto-
ru pro venkovní kulturní dění. Skrz atrium navíc 
vede propojení náměstí Republiky s ulicí Tylovou. 
Na severní straně areálu návrh počítá s doplněním 
proluky.

Propojení funkcí

Pro zachování pospolitého charakteru areálu a 
propojení původní zástavby s novou objemy pro-
tíná, zahaluje či obchází dřevěná konstrukce. Vy-
chází z původní etážovky odkud se vine kolem 
kulturních sálů a kancelářských prostor. Areál 
zakončuje v podobě venkovního schodiště 
zpřístupňující střechu etážovky. Tam je ještě na-
posledy zrcadlena ve formě střešní restaurace. 
 
Přesahy dřevěné střechy navíc stíní z velké části 
prosklenou fasádu prvního nadzemního podlaží.

Výsledné řešení

Areál Mayerovy továrny je transformován do kul-
turního centra. Řešení si hraje s kontrastem be-
tonové, mohutné etážovky, kterou zrcadlí nové 
objemy a dřevěným vetřelcem, propojující všechny 
funkce. Vznikají díky tomu prostory se silným char-
akterem - venkovní atrium, foyer, která se do něj 
obrací nebo střešní nástavba a zpřístupnění střechy 
s velkým rozhledem. Urbanisticky návrh odráží 
původní otisk komplexu.
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Předmětem diplomové práce je návrh konverze areálu Mayer-
ovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Areál se nachází v 
těsné blízkosti historického centra a má tak potenciál začlenit 
se do dění nejen Dvora Králové, ale i širšího okolí. V současnos-
ti areál chátrá a v kontextu veřejného prostoru se chová jako 
bariéra.
 
Návrh počítá s konverzí areálu na kulturní centrum s multi-
funkčním sálem, který městu chybí. Kulturní centrum, které 
bude požadavky na instituci tohoto druhu naplňovat celou svou 
filosofií - architekturou, materiálovým řešením i urbanistickým 
začleněním se do okolí. 

Architektonicky vzniká propojený komplex kulturních funkcí li-
noucí se z původní industriální budovy. Té je ponechán její oso-
bitý ráz a železobetonový rastr využit k vytvoření prostorných 
výstavních ploch. Novostavba se s původním objektem potkává 
ve vstupním foyer, které se volně přelévá do dalších provozů. 
Tvaroslovím novostavby a jejím vztahem k původní zástavbě 
vzniká atrium - centrální prostor areálu. To je propojeno se 
současnou knihovnou a stává se tak jádrem dění celého areálu.
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