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B

ZADÁNÍ:

Tématem zadání je knihovna v bývalém židovském ghettu města Boskovice, v místě 
zvaném U Koupadel. Zástavba ghetta přirozeným způsobem a velmi vynalézavě 
využívá terénní konfigurace, která vytváří řadu situačních efektů. Ghetto je 
příkladem, kdy za nepříznivých terénních podmínek v úvozu je každá plocha 
maximálně exploatována až do krajních možností. V tomto morfologickém terénu 
je budova nové knihovny objektem reagujícím na kontext zástavby jakož i na 
požadavky vlastní typologie knihovny.
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B

BOSKOVICE

Boskovice jsou malým městem na střední Moravě v okrese Blansko, Jihomoravském kraji. V 
roce 2011 čítaly 11 505 obyvatel. Nachází se 33 km severně od Brna na hranicích Dra-
hanské vrchoviny. Severozápadně od města leží vodní nádrž Boskovice a Přírodní park 
Řehorkovo Kořenecko. Jižní částí města protéká potok Bělá. Historické jádro města včetně 
ghetta je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Celé okolí města má letoviskový 
charakter. Město se nacházejí v severní části Moravského krasu se Sloupsko- Šošůvskými 
jeskyněmi a dalšími lokalitami krasového území.

HISTORIE MĚSTA:

Historické město bylo založeno ve 13. stol. jako podhradí. Jižně na návrší stál hrad ze 13. 
stol., po poškození za bojů mezi moravskými markrabaty koncem 14. stol. byla  na jeho místě 
vybudována jen předsunutá strážní Bašta. Vlastní hrad byl nově postaven východněji na 
bezpečnějším místě, po výstavbě tzv. rezidence v podhradí. Roku 1729 byl hrad opuštěn a 
rozebírán na stavební materiál. Dnes je to veřejně přístupná zřícenina.
 
Na počátku 19.století byl přestavěn zrušený klášter dominikánek z let 1682-1694 na 
čtyřkřídlý empírový zámek. Při něm se nachází empírový skleník s prosklenými arkádami a 
novogotická jízdárna. V rezidenci nyní sídlí Muzeum Boskovicka.
Na hlavním Masarykově náměstí najdeme goticko-renesanční radnici z r. 1567 v podobě z r. 
1859 s charakteristickou maurskou věží se zkosenými nárožími.
Na náměstí se nalézá také dominantní gotický kostel sv. Jakuba Většího ze 14. stol. 
přestavěn pozdně goticky kolem r. 1500 a novogoticky v letech 1845-1847.

Po roce 1454, kdy vydal král Ladislav Pohrobek zákon o vyhnání Židů z královských měst 
přichází do města veké množství Židů z Brna. Uzavřené ghetto oddělené od města dvěma 
branami vzniklo v roce 1727. V roce 1930 se k židovské národnosti hlásilo 318 boskovických 
obyvatel. Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů depor-
továno 458 židovských obyvatel, z nichž se vrátila jen hrstka.

Použité zdroje:

- BRÁNSKÝ, Jaroslav.Boskovice v proměnách času. Brno, Městský národní výbor v Boskovicích. 
1990. S. 14. 
- oficiální stránky města Boskovice. http://www.boskovice.cz/
- Wikipedia, otevřená encyklopedie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovice

Praha

Brno 

Boskovice

Ostrava

1826

1953

2012



Marta Chaloupková , bakalářská práce MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOSKOVICE, LS, FUA, TUL 2012, vedoucí práce : Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, asistent : Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. 5

B

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ V BOSKOVICÍCH

Ghetto v Boskovicích tvoří rozsáhlý soubor budov mezi zámeckým areálem a historickým 
jádrem. Rozprostírá se na ploše cca 5 ha a sestává ze 13 ulic a ze 79 dochovaných domů z 
původních 138 domů. Z toho je jich 20 památkově chráněno. 

Ghetto lemovalo křesťanské město po jeho jižním obvodě. Hlavní tepna celého areálu byla 
trasa dálkové tzv. Doubravické stezky. Tu obklopovaly domy z obou stran. 

Uzavřené ghetto vzniklo v Boskovicích až po r. 1727. Bylo odděleno 2 branami z pol. 18.st. 
Třetí brána vznikla po r. 1823. Dále bylo město v době křesťanských svátků uzavíráno řetězy 
nataženými přes ulice. Dodnes se dochovaly dvě brány. Jedna z nich je ale zazděná, druhá 
stále funguje  (viz obr. )

Požár v r. 1823 výrazně ovlivnil tvář celého města, ale i židovské čtvrti. Shořely při něm dvě 
třetiny města. Chátrající ghetto po druhé světové válce pak ještě postihly rozsáhlé demolice v 
60. a 80. letech 20.st.

Plocha daná k dispozici ghettu se nemohla dále zvětšovat, tedy se drolila stále na menší 
parcely. Půdorysná struktura čtvrtě je velmi členitá, nestejně velké a rozdílně tvarované bloky, 
či dokonce samostatné domy oddělují křivolaké uličky. 
Narazíme zde i na tzv. soutky, úzké spojovací uličky. Typický jev moravských židovských čtvrtí.

Zástavba židovské čtvrti má drobnější měřítko než u městského jádra. Domy jsou většinou 
dvoupodlažní s podklepením. Ačkoliv bylo jejich původní architektonické ztvárnění jednoduché, 
tak postupem času bylo postupně komplikováno řadou přistavků, nástaveb, přílepků a kolen. 

Častým jevem je tu tzv. kondominium. Tedy dům, který byl rozdělen na 2-6, někdy také až na 
12 vlastnických dílů. To bylo způsobeno zákazem rozšiřování čtvrti za své dané hranice. A tak 
vznikly domy mající několik samostantých vstupů vedoucích do přízemí, nebo patra budovy. 

V roce 1957 bylo konstatováno, že při celkové rozloze židovské čtvrti 49.623 m2 tvořily 
zastavěné plochy 23.055 m2, komunikace 14.728 m2 a zahrádky 8.327 m2. Pouze u 30 
domů existovaly malé zahrádky, ostatní byly s malým dvorkem, nebo bez něj.

Ve čtvrti najdeme také synagogu maior, ritální židovské lázně Mikve ve sklepení domu U Tem-
plu č. 3/5 a západně od čtvrti se nachází židovský hřbitov.

použitá literatura :
- KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovská čtvrť v Boskovicích. 3. přeprac. vydání. Boskovice, Klub 
přátel Boskovic. 2004. 71 stran

- VEČEŘOVÁ, Petra. Židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha. Olympia. 
2009. 293 stran. ISBN 8073761424

- BRÁNSKÝ, Jaroslav. Židé v Boskovicích. Boskovice, Albert. 1999. 348 stran. ISBN: 80-85834-
64-2
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C

Charakter místa

„Okouzlení Prahou pramení především z naléhavého pocitu tajemna.
Máte zde dojem, že je možné pronikat stále hlouběji do vnitřku věcí. 
Ulice, vchody, dvory, schodiště vás vedou do nekonečného “nitra“. “

                                             Christian Norberg-Schulz, Genius loci

Místo U Koupadel , ale i celá židovská čtvrť mají různorodý charakter, který ale 
spojuje jistá tajemnost a tím pádem i lákavost. Spousta úzkých spojujíccíh uliček láká 
k objevení utajených dvorů a málo který domek je kolmý, pravidelný. Jsou vedle sebe 
poskládané, opírají se jeden o druhý. 



Marta Chaloupková , bakalářská práce MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOSKOVICE, LS, FUA, TUL 2012, vedoucí práce : Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, asistent : Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. 8

C

Zadaný pozemek U Koupadel:

Tento pozemek se nachází na samém kraji židovského města a zároveň i konce městské 
památkové zóny. Je vymezen ulicemi Bílkova a U Koupadel. Jméno této ulice i místní název 
místa je odvozen od bývalých židovských lázní , které se zde nacházely v dodnes existujícím 
domě č.p. 12.
Místo, které bylo dříve až do 50.let minulého století maximálně zastavěno se najednou ocitlo 
prázdné. Důvodem tomu bylo opuštění židovských obyvatel během druhé světové války 
a následné chátrání a nucené bourání. Okolní domy, které byly postaveny nepravidelně s 
různou orientací hlavních fasád se najednou ocitly na prázdném místě. Vznikl nezastavěný 
prostor, s velkým terénním rozdílem, který není ani parkem, ani náměstím. Navíc se v tomto 
místě jinak hustě zastavěné a “uzavřené“ židovské ghetto otevírá i do okolní “novodobé“ 
zástavby.

Na východě daného pozemku se nachází kamenná Kašna smrti. Název pochází 
pravděpodobně z doby, kdy voda z kašny byla příčinou morové epidemie místního obyvatel-
stva. Na západě pozemku je dominantou vzrostlý javor. 

Pozemkem prochází také oblíbená pěšina spojující centrum města a přes úzkou uličku 
pokračuje na jih k části města zvané “zahrádky“.

Na západě je pak pozemek ohraničen garážemi , které se ale nachází o úroveň níže s 
přístup z ulice Otakara Chlupa. 
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  schéma konceptu                                                                               

1- Současný stav
prázdná parcela se vzrostlým stromem při svém západním okraji

2 - Uzavření parcely a čtvrti
návrh uzavření čtvrti a parcely obytným objektem nad současnými 
garážemi

3 - Analýza místa
Pozemek je vymezen pěší cestičkou a stávající komunikací, která 
ale není frekventovaná a počítá se, že bude sloužit jen pro obsluhu 
a zásobování přilehlých objektů

4 - Vymezení parcely
Parcela je tedy vymezena těmito vlivy a její velikost připomíná 
velikost okolních “špalíčků”

5 - Objem návrhu
Navrhuji objem knihovny coby nový špalíček, respektující měřítko 
okolní zástavby

6 - Vnitřní dvůr
Centrálním prostorem je venkovní dvůr, ze kterého se vstupuje 
hlavními vchody do objektu dětské knihovny, nebo knihovny pro 
dospělé.

6 - Okolní chodník a vstupy
Přijdeme-li k objektu, tak chodník ze stejného materiálu jako je 
fasáda nás navede pokračovat dále podél objektu až k místu, kde 
narazíme na jeden ze čtyř vchodů do centrálního dvoru.

6 - Otevření objektů vzhůru
Objemy dětské knihovny, ale i knihovny pro dospělé se ve svých 
podkrovních patrech otevírají a vytváří tak venkovní terasy a pod-
krovní meditační prostory osvětlené střešními světlíky. 
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2. podzemní podlaží - 2 PP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2PP

0.1. sklad židlí pro přednáškový sál
0.2. technická místnost- servovna
0.3. technická místnost- strojovna vzduchotechniky
0.4. technická místnost- elektrokotelna
0.5. sklad knih - 35.100 svazků
0.6. místnost skladníka
0.7. šatna zaměstnanci- muži
0.8. sociální zažízení zaměstnanci- muži
0.9. sociální zařízení zaměstnanci- muži 
0.10. toalety veejnost- muži
0.11. toalety veřejnost- ženy
0.12. úklidová místnost- výlevka
0.13. toaleta- vozíčkáři + přebalovací pult
0.14. úklidová místnost
0.15. sociální zařízení zaměstnanci- ženy
0.16. šatna zaměstnanci- ženy
0.17. sklad knih- dětské oddělení - 4.950 svazků
0.18. předsálí a šatna pro věřejnost
0.19. přednáškový sál (kapacita 90-100 osob) 
0.20. “hlediště“ - možné propojení se sálem

0.1. 0.2. 0.3. 0.4.

0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

0.9.
0.10.

0.11.

0.12.

0.13.

0.14.

0.15.0.16.0.17.

0.18.

0.19.
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1. podzemní podlaží - 1PP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP

1.1. kavárna
1.2. zázemí kavárny
1.3. úklidová místnost- výlevka
1.4. toalety veřejnost- muži
1.5. toaleta veřenost- vozíčkáři a ženy
1.6. půjčovna dospělé oddělení - 10.140 svazků
1.7. studijní “boxy“- 5 míst
1.8. půjčovna dospělé oddělení - 6.840 svazků
1.9. místnost pro úpravu, označování knih
1.10. toalety veřejnost- muži
1.11. toalety veřejnost- ženy
1.12. úklidová místnost- výlevka
1.13. toaleta- vozíčkáři + přebalovací pult
1.14. úklidová místnost
1.15. sociální zařízení zaměstnanci
1.16. kancelář vedení knihovny
1.17. kancelář- sekretářky vedení
1.18. kuchyňka pro zaměstnance

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.1.16.

1.17.

1.18.
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1. nadzemní podlaží - 1 NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

2.1. půjčovna a studovna dětské oddělení - 5.640 
svazků
2.2. půjčovna a studovna dospělé oddělení
      - periodika, PC - 6.210 svazků
2.3. vstupní prostor dospělé oddělení- informační 
kiosky, recepce
2.4. místnost zásobovnání knihovny
2.5. kancelář 
2.6. úklidová místnost- výlevka
2.7. toalety veřejnost- ženy
2.8. toalety veřejnost- muži
2.9. toaleta- zaměstnanci
2.10. vstupní prostor dětské oddělení- informační 
kiosky, recepce, PC
2.11. úklidová místnost- výlevka
2.12. toalety veřejnost- ženy
2.13. toalety veřejnost- muži
2.14. toaleta- zaměstnanci
2.15. kancelář
2.16. kancelář

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.2.16.
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2. nadzemní podlaží - 2 NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

3.1. studovna dětské oddělení - 960 svazků
3.2. terasa dětské oddělení
3.3. studovna a půjčovna dospělé oddělení - 5.550 
svazků
3.4. půjčovna dospělé oddělení - 13.500 svazků
3.5. kancelář 
3.6. toaleta- vozíčkáři + přebalovací pult
3.7. toaleta zaměstnanci
3.8. úklidová místnost- výlevka
3.9. toalety veřejnost- ženy
3.10. toalety veřejnost- muži
3.11. úklidová místnost
3.12. půjčovna a studovna dětské oddělení - 5.880 
svazků
3.13. toalety veřejnost- muži
3.14. úklidová místnost- výlevka
3.15. toaleta zaměstnanci
3.16. toaleta- ženy, vozíčkáři + přebalovací pult

3.1. 3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
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3. nadzemní podlaží - 3 NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3NP

4.1. studovna dospělé oddělení
4.2. terasa dospělé oddělení
4.3. výstavní prostor/klubovna
4.4. senior klub, kuchyňka
4.5. úklidová místnost- výlevka
4.6. toalety veřejnost- muži
4.7. toaleta- ženy, vozíčkáři + přebalovací pult
4.8. herna, studovna dětského oddělení
4.9. servisní místnost, sklad

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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Pohled jižní (M 1:500) , pohled severní 
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Pohled západní, východní
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vizualizace- pohled od severozápadu



Marta Chaloupková , bakalářská práce MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOSKOVICE, LS, FUA, TUL 2012, vedoucí práce : Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, asistent : Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. 22

E

vizualizace vnitřního dvoru
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vizualizace vnitřního dvoru
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podkroví knihovny pro dospělé

podkroví dětské knihovny

terasa knihovny pro dospělé

terasa dětské knihovny
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Průvodní zpráva:

Místo:

Projekt probíhal ve spolupráci s městem Boskovice. Zadaných míst k návrhu knihovny v Bosko-
vicích bylo ze strany města více. Jedno se nachází na hlavní ulici Kapitána Jaroše v budově 
bývalé pojišťovny. Ulice Kapitána Jaroše je opravdu velmi frekventovaná silnice - jediný tah 
městem směrem na východ na Valchov a dále. Umístění knihovny, důležité veřejné budovy, 
na takto rušnou třídu se mi zdá nevhodné. Hlavně i dostupnost z centra a hlavních obytných 
čtvrtí by byla komplikovaná. 

Druhým místem byla dostavba “špalíčku“ v židovské čtvrti v ulici Plačkova. Tento pozemek je 
velmi omezen velikostí parcely s přilehlými domy. Je to svým způsobem zástavba v proluce. 
Program knihovny by byl touto velikostí značně omezen a proto jsem se rozhodla pro návrh 
knihovny na místě zvaném U Koupadel.

U Koupadel:

Tento pozemek se nachází na samém kraji židovského města a zároveň i konce městské 
památkové zóny. Je vymezen ulicemi Bílkova a U Koupadel. Jméno této ulice i místní název 
místa je odvozen od bývalých židovských lázní , které se zde nacházely v dodnes existujícím 
domě č.p. 12.
Místo, které bylo dříve až do 50.let minulého století maximálně zastavěno se najednou ocitlo 
prázdné. Důvodem tomu bylo opuštění židovských obyvatel během druhé světové války 
a následné chátrání a nucené bourání. Okolní domy, které byly postaveny nepravidelně s 
různou orientací hlavních fasád se najednou ocitly na prázdném místě. Vznikl nezastavěný 
prostor, s velkým terénním rozdílem, který není ani parkem, ani náměstím. Navíc se v tomto 
místě jinak hustě zastavěné a “uzavřené“ židovské ghetto otevírá i do okolní “novodobé“ 
zástavby. 

Urbanismus:

Proto se domnívám, že co se týká urbanistického hlediska, tak opětovné zastavění by 
tomuto pozemku rozhodně prospělo. Navíc výstavba veřejné budovy oživí celé okolí a do 
židovského ghetta se navrátí ruch a život, který nebude omezen pouze na turistickou sezónu. 
Památková zóna nebude jen “kulisou“ pro turisty, ale živoucím městem.

V rámci urbanistické koncepce tohoto místa a širšího okolí také navrhuji zastavění místa 
dnešních garáží náležících k bytovým domům v ulici Otakara Chlupa. Pokud by nad 
garážemi vznikl objekt, například s obytnou funkcí, napomohl by k uzavření celé čtvrti a 
jejímu oddělení od zástavby vzniklé převážně v druhé polovině minulého století. 

Architektonické řešení:
Novostavba v historické zástavbě je vždy  složitým úkolem. Existuje mnoho přístupů. Od 
totálního se odproštění od minulosti a snaha se vůči ní nějak razantně vymezit až po snahu 
absolutního napodobování historických forem a technik.
Mně je blízké něco mezi. Chci respektovat okolní historickou zástavbu, inspirovat se jí, ale ne 
ji doslovně napodobovat. Proto vznikl objekt, který se svým měřítkem a částečně i formou 
přizpůsobuje okolí, ale dále si žije vlastním životem 21.století.

Za cíl jsem si dala navrhnout budovu, která zapadne do okolního prostředí, ale přesto 
bude jiná. V rámci rešerše židovské architektury a historie židovských čtvrtí v Čechách se 
ukázalo, že podobný princip se uplatňoval i u staveb synagog. Židovská ghetta podléhala 
hlavně do 19.století nařízením, které zamezovalo jejich další růst. Určitým pravidlům musela 
podléhat i budova synagogy. Nesměla být vyšší, než křesťanský kostel, měla být nenápadná 
a razantně nevybočovat od okolní zástavby. Proto to jsou stavby často nenápadné, bez 
zdobení vnějších fasád jen někdy s historizujícími prvky oken, říms a portálů. To je patrné i na  
obou Boskovických synagogách.

Synagoga je vlastně jediná veřejná stavba, která se snažila v židovských čtvrtích i přes 
omezení nějak vymykat. Objekt synagogy nemá žádnou jasnou typologii. Ale určitá pravidla 
tam zůstávají. Například natočení na východ, podlaha hlavního prostoru je snížena vůči okolí 
(podle tradice toto symbolické zahloubení modlitebního prostoru vychází ze slov 130. žalmu: 
“Z hlubin volám Tě, Pane...”). A oddělení modlitebního prostoru pro ženy a muže, kdy proto 
často vznikaly tzv “ženské galerie“ v patře se samostaným vstupem.

Koncept:

Knihovna v sobě ponese skoro 100 tisíc knih.  To samo o sobě vylučuje, aby to byla stavba 
“vznášející se” nebo nějak jinak odlehčená. Tíha ji pevně usazuje do země, spojuje jí se 
zemí a prorůstá jí. Je to taková pevnost, která nese a hlídá nashromážděné vědomosti ve 
svých knihách. Pevnost, která se ale v denní době otevírá lidem a nabádá je ke studiu a 
soustředění. Knihovna je vyspělá, seriózní dáma. Nemá rádá výstřelky. Funguje na arche-
typech, které jí dávají řád a nadčasovost.

Vždyť i kniha sama o sobě je nadčasová. Její forma se již po staletí nijak zásadně nemění.  
Je pravidelná, hranatá a předem pevně daný řád. 
I přes všechny skeptické názory, že kniha s rozvojem výpočetní techniky zanikne se stále kni-
hy a knihovny těší velké oblibě. Stejně jako lidé budou stále rádi chodit do přírody, ačkoliv 
město jim může dnestoho nabídnout celou řadu, tak doufám, že lidé stále budou chodit do 
knihoven a číst knihy, ačkoliv internet a nová výpočetní technika by jim to mohli nahradit.

“Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.” Jorge Luis Borges
“Kniha je zahrada do kapsy.” arabské přísloví

Dispoziční řešení:
Objekt je rozdělen do tří částí. Je to dospělé oddělení umístěné ve dvou spojených objetech 
vytvářejících jedno “elko“. Dále druhé “elko“ dětské knihovny. Obě tyto části jsou tvořeny 
dvěma spojenými objekty v principu objektu čítárny a objektu půjčovny. Ačkoliv se tyto dvě 
funkce vzájemně prolínají. Hlavní objekt čítárny dospělé knihovny je orientován na sever, 
kvůli stálému, nepřímému osvětlení, vhodnému ke četní.  Dětská čítárna je pak obrácena na 
severozápad. 
Mezi objekty dětské a dospělé knihovny vzniká nezastřešený dvůr, do kterého se dá vejít 
čtyřmi různými vchody. Dva větší prolukou mezi domy a dva tzv. “myší dírou“, které jsou úzké 
a prochází pod domy a pak následně stoupají po schodech do dvoru.

Z tohoto dvoru se vstupujeme hlavními vchody buď do dětského, nebo dospělého oddělení. 
  
Obě dospělé a dětské části jsou pak propojeny třetí částí v podobě dvou podzemních 
podlaží z nichž jedno je jen částečně zapuštěno v terénu. V těchto podlažích se nachází 
kavárna se samostatným vstupem a možným odděleným fungováním, půjčovna dospělého 
oddělení, několik studijních míst, zázemí pro zaměstnance s kancelářemi a centrálním pros-
torem, který přes “stupňovité hlediště“ prostupuje do druhého podzemního podlaží, kde je 
možné ho propojit s přednáškovým sálem. Tento cetrální prostor je osvětlen světlíky vedoucí-
mi ze dvoru se zesíleným účinkem pomocí světlovodů. V druhém podzemním podlaží se pak 
nalézá ještě sklad dospělé i dětské knihovny, technické místnosti a šatny pro zaměstnance.

 

Materiál:

Byly volené hlavně přírodní materiály, které umí stárnout. 
Fasáda je tvořena obkladními deskami z přírodního kamene čediče, stejně tak i 
střecha a přilehlé chodníky a mobiliář v západní části u stromu.

Povrch venkovního dvoru je z betonové stěrky.

V interiéru jsou dominantní hlavně dřevěné regály na knihy vsazené do stěn, nebo 
umístěné v prostoru. Stěny jsou pak z bílé omítky, někdy v kombinaci s imitací pohle-
dového betonu.
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Technická zpráva

Stavební program a a kapacita:
- Knihovna pro dospělé- kapacita osob, počet svazků
- Dětská knihovna -  kapacita osob, počet svazků
- Přednáškový sál - kapacita osob
- Kavárna - kapacita osob
- Kanceláře - kapacita osob
- Sklady- počet svazků

Konstrukční systém:

Budova je navržena jako monolitický stěnový systém a stropy systému COBIAX. Krov je oce-
lový.

Konstrukční výška stropu : 0,4 m v 1NP, 2NP, 3NP (maximální rozpon 11m)- strop systému 
COBIAX a dále strop v 1PP a 2PP O,5 m (maximální rozpon 12m), taktéž strop systému 
COBIAX.

Základy:

Budova je uložena na betonových základových pasech.
Spodní izolace bude splňovat potřebnou ochranu proti radonu a vlhkosti.

Skladba stěn:

Jsou navrženy stěny o tloušťce 0,7m. Z interiérové strany jsou do nich vloženy dřevěné regály 
na knihy, následuje nosné zdivo/skelet, tepelná izolace a vnější provětrávaná fasáda s ob-
kladem z přírodního kamene.

 
Osvětlení:

Budova je ve všech veřejně přístupných místech, kromě sociálního zařízení osvětlena denním 
světlem. Centrální prostor prostupující přes 1. a 2. podzemním podlaží je zeshora osvětlen 
světlíky umístěnými v “centrálním dvoře“. Účinek těchto světlíků je ještě zvýšen světlovody 
umístěnými po obvody konstrukce světlíku.
Ve dvoře slouží obvod světlíků i jako místo k sezení.

Pohyb po budově:

Vstupní dveře:

Vstupní dveře budou vybaveny vzduchovou clonou s nuceným prouděním vzdu-
chu.

Schodiště:

Schodiště jsou prefabrikované, železobetonové, většinou vetknuté ze všech stran 
do okolních stěn a stropů.

Výtah: 

Budova je vybavena dvěma výtahy typu Schindler 5300 bez strojovny s tichým 
chodem.
Výtah na knihy:
Dále tu jsou pak dva výtahy na knihy v dospělé a dětském oddělení.

Bezbariérový provoz:

V budově je umožněn pohyb osobám s tělesným postižením. Lidem na invalidním 
vozíku je umožněn přístup do všech částí budovy. Bezbariérový vstup do budovy 
vede z ulice Bílkova do vniřního dvoru a odtud hlavními vstupy do dětské kni-
hovny, nebo knihovny pro dospělé. Odtud se výtahy dostanou do všech pater bu-
dovy. Na úrovních 1PP, 2PP a 2NP, 3NP v dospělém oddělení a ve 2NP dětského 
oddělení jsou umístěny bezbariérové záchody. Stejně tak i kavárna s možným 
samostatným provozem disponuje toaletou pro hendikepované.

Před budovou v ulici Bílkova jsou vyhrazeny dvě parkovací stání pro tělesně 
postižené. Chodník okolo budovy je proveden se sníženými nájezdy pro 
vozíčkáře a varovnými pruhy pro nevidomé.

Přístup pro zrakově a sluchově postižené:

V chodníku a podlaze bude umístěna umělá vodící linie navádějící k hlavním 
vstupům do budovy, informačnímu kiosku a recepci. Hlavní vstupy budou vybave-
ny orientačně informačním majáčkem s informací o vstupu do budovy. 

Nad klikami k sociálním zařízení a dalším vstupům budou umístěny štítky s in-
formacemi v braillovu písmu. Podobné štítku budou umístěny i z vnitřní strany na 
začátku schodišťovích madel s informací o počtu schodišťových stupňů a patra 
kam schodiště vede.

Technické zařízení budovy:

Teplo, teplá voda:

Budova je vytápěna elektrickou energií. Elektrokotel zajišťuje i ohřev teplé vody. Kotelna je 
umístěna v prvním podzemním podlaží budovy se samostatným vstupem v oddělené tech-
nické části budovy. 
Rozvod tepla po budově je pak zajištěn podlahovými konvektory umístěnými převážně kolem 
obvodových stěn budovy, pod okny a podlahovým topením, které zajištuje teplotní komfort v 
ostatních částech budovy

Vzduchotechnika:

Strojovna vzduchotechniky je také umístěna v technické části budovy ve druhém podzemním 
podlaží, vedle kotelny se samostaným vstupem. V budově je tří okruhová vzduchotechnika 
- 1.okruh sklad knih (trvalé větrání), 2.okruh přednáškový sál (nárazové větrání v případě 
konání akce) a 3.okruh provoz knihovny (v závislosti na otevírací době knihovny).
Vzduchotechnika nasává vzduch skrze anglický dvorek v ulici u Koupadel. Tento anglický 
dvorek slouží i jako přístup k vsazení strojových jednotek do budovy a nebo k jejich výměně.

Vzduchotechnika je po budově rozváděna v horní části stěn (je tak několikrát využita větší 
tloušťka stěn, kde v dolní části jsou vsazeny do stěny dřevěné regály na knihy a u stropu je 
pak ve zdech umístěna vzduchotechnika.)

Záložní zdroj energie:

V místnosti strojovny vzduchotechniky by byl umístěna i záložní zdroj energie pro osvětlení 
označující nouzové východy v případě výpadku proudu.

Dešťová voda:

Dešťová voda ze střech je okapním žlabem odvedena do vniřních svodů, které vedou 
“skryté“ ve stěně budovy a pak samospádem do místní kanalizace. Tyto svody jsou přístupné 
z interiéru budovy přes ve zdi schované revizní otvory.

Odvodnění dvoru a teras:

Dvůr i terasy jsou vyspádovány a odvodněny do kanalizace.

Podzemní voda:

Kvůli podzemním podlaží by muselo pravděpodobně dojít ke snižení hladiny podzemní 
vody systémem drenáží se svodem do podzemní stanice, odkud by se voda přečerpávala a 
odváděla do nejbližšího potoku. Tím by se předešlo finančně náročné realizaci bílé vany. 
Muselo by být ale provedeno i posouzení dopadu snížení HPV na okolí.

 


