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Kongresové centrum Zlín - bylo postaveno jako domovská scéna Filharmonie Bohuslava Martinů .
Skládá se ze dvou objektů. Tím prvním je výhradně prosklená vstupní část se šatnami, pokladnami,
informačním střediskem a restaurací s terasou v prvním patře. Druhý, dvoupatrový objekt tvoří dva
víceúčelové sály – jeden větší a jeden menší - s akustickými obklady a podhledy. Oba sály propojují
výtahy se sklady v prvním a druhém podzemním podlaží. Prostor pod hledištěm velkého sálu zabírají
strojovny vzduchotechniky a chlazení, předávací stanice a výměník. Kolem hlavního sálu je umístěn
třípodlažní prstenec obslužných prostor. Jsou v něm ladírny a zkušebny, administrativní a sociální
zázemí. Pod střechou našlo místo nahrávací studio.
Nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Vertikální nosný systém hlavní části budovy
tvoří vnitřní stěna kolem velkého sálu tloušťky 550 mm, dělící stěny, obvodové stěny a
železobetonové sloupy. Tyto prvky podporují železobetonové monolitické stropy suterénu, stropy
pater a železobetonové mezistropy, konzolovitě vyložené hlediště, skořepinu střechy a ocelové
střechy. Sloupy po obvodě jsou uspořádány v modulu 5,5 m a navazují na obvodovou stěnu v
suterénu. Stropy jsou navrženy ve více výškových úrovních, část svislých nosných konstrukcí je po
patrech vynášena na stropech nižších pater. Tyto přechodové konstrukce tvoří zesílené desky nebo
trámy. Do spodního líce skořepiny nad velkým sálem a stropní desky nad malým sálem se kotví
ocelové obslužné lávky a divadelní technika.
K nejsložitějším stavebně konstrukčním problémům při budování Kongresového centra Zlín patřilo
řešení střechy, na níž jsou umístěny motory klimatizace, vzduchotechniky, měření a regulace. Aby
mohla být nevzhledná technika opticky zakryta, hledala architektka inspiraci v přírodě. Vybrala si
miniaturního mořského živočicha, který se jmenuje diatom a jenž má uprostřed dvě tepny, a z nich
vedou ke krajům malá žebírka. Při pohledu z ptačí perspektivy střešní nosníky připomínají právě tyto
dvě tepny.
Fasádu je navržena jako zdvojená. Ta předsazená je zcela v jejím charakteristickém stylu: prosklená,
připevněná na subtilních ocelových konstrukcích. Je tvořena luxferovými panely v ocelovém rámu o
rozměrech 2,7x2,7 m. (www.zlin.eu [1])
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