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Instituce knihovny prošla v mnulosti významnými 
změnami. Zpočátku výjimečné budovy sloužící jako fyzická 
schránka pro nejvýznamnější písemné dokumenty 
využívané velice úzkou sortou vzdělanců postupně (s 
příchodem všeobecné školní docházky) prorostly do 
každodenního života aby s nástupem digitalizace opět 
ustoupily z centra zájmu.

 Extrémní dostupnost a množství informací, kterému 
je člověk dobrovolně i nuceně vystavován učinil z knihovny 
místo běžným člověkem zřídkakdy navštěvované. Diskuze 
o nutnosti knihoven ve třetím tisíciletí se však i přesto 
vedly k závěru, že je nezbytné kulturu knihy pěstovat a 
uchovávat.

 Zásadní rozdíl chápu mezi knihovnami univerzitními a 
knihovnami veřejnými. Zatímco vysokoškolská (nebo jinak 
odborně zaměřená) knihovna je principielně nenahraditelná 
pro exkluzivitu jinak nesehnatelných informací, veřejná 
městská knihovna neplní fuknci proudu dat (alespoň ne v 
prvním plánu), ale je spíše místem odpočinku, kontemplace 
a osobního rozvoje.

 Univerzitní knihovny proto mění svou podobu do 
formy co nejefetivnějších terminálů, prostředníků mezi 
skladem a uživatelem. Jejich architektura je neméně 
důležitá, ale směřuje jiným směrem. Soustředí se na 
informaci samotnou a ta je ze své podstay abstraktní 
hodnotou.

 Městským knihovnám je naopak věnována péče 
především ve vztahu k individuálnímu měřítku jendnot-
livce. Akcent je kladen na fyzickou stránku informací, tedy 
knihy a fyzickou stránku člověka, tedy prostředí ve 
kterém se v knihovně pohybuje.

 Hlavní kvalitou jež může poskytnout pouze knihovna je 
právě samotná materie knih. Jakýsi povznášející pocit z 
kontaktu s papírem, jeho specifická vůně a určitá záhad-
nost plných regálů neznámých knih. To jsou hlavní prvky 
atmosféry, která je digitálním médie nenahraditelná.

 Městská knihovna jak ji vidím já je místem, které 
akcentuje fyzickou povahu informací zde uložených. Je to 
prostor, který pracuje se smysly návštěvníka, tedy se 
soustředí na reálný dotyk a kontakt jako protiklad nebo 
spíše alternativa k informačním technologiím.

 Dokázat z návštěvy knihovny vytvořit specifický 
zážitek, docílit aby se návštěvníci procházeli mezi regály 
jen pro ten samotný pocit kontaktu s knihami je pro mě 
tématem jak přistoupit k dnešní městské knihovně. Kniha 
jako fyzický artefakt v abstraktním světě a knihovna jako 
adekvátní místo k jeho nahlížení.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Boskovice

 Boskovice jsou relativně malou obcí jež pro vzdálenost od ostatních velkých sídel supluje fukci centra pro okolní menší 
obce. Přes svou velikost se tedy jená o poměrně rušné město, které má potenciál pro další rozvoj ke kterému rozhodně patří 
funční městská knihovna.

 Specifikem Boskovic jsou pozůstatky židovského gheta, které zůstalo po druhé světové válce opuštěné. Ačkoliv ho 
samozřejmě nelze srovnávat s jeho protějšky ve větších městech i boskovické gheto dokáže navodit atmosféru typickou 
právě pro židovské čtvrti. Demolicí v jeho západní části a necitlivými menšími zásahy byl sice charakter narušen, nikoliv však 
nevratně.

Místo

 Parcela na "Koupadlech", kterou jsem pro projekt zvolil nám byla předložena zástupci radnice jako jedno z problémových 
míst Boskovic. Nachází se v oblasti židovského města právě v místech, kde proběhla demolice několika původních objektů za 
účelem výstavby bytových domů. Některé domy byly stženy aby uvolnily místo, jiné pouze pro svůj špatných technický stav.

 Židovská čtvrť tak byla na svém okraji otevřena mohutnou ránou, která byla zšásti zanesnea panelovými domy a zčásti 
zůstala prázdná, bez jakéhokoliv využití. Tento zásah narušil typickou atmosféru gheta, která těží právě z uzavřenosti a 
maximálního využití omezeného prostoru.

 Název místa je přenesen z (dnes již nefukčních) židovských lázní, stavby sousedící se zvolenou pracelou. Stejně jako v 
případě ostatních okloních staveb se jedná o několika-podlaží objekt, který ztratil kontext a měřítko poté, co byl obnažen 
ranou do organismu čtvrti. 

 Vzhledem k snadné pěší dostupnosti z centra města se jedná o vhodné místo pro stavbu veřejné knihovny, která by 
tak dokázala doplnit zástavbu, poskytnou účel jinak nevyužívané parcele a navrátit místu jeho charakter. Zvýšený pohyb 
obyvatel navštěvující knihovnu by pak dokázal oživit jinak spíše upadající stav bývalého gheta.

 Pozemek se nachází ve svahu a překonává úroveň čtyř výškových metrů. Z jižní strany ho ohraničujue ulice Bílkova, 
která je jednou z hlavních komunikací v místě. Ze západní a severní strany ho obíhá ulice U Koupadel, která v současnosti jen 
nezpevněnou provizrorní komunikací. Z východní strany přiléha k pozemku jeden z ešpalíků původní zástavby. Výšková úroveň 
okoních staveb se pohybuje okolo tří podlaží a jedná se tedy o městské měřítko zástavby.

 Bílkově ulici v současnosti schází protější hmota a objektu Koupadel výškově adekvátní stavba, která by zároveň 
zpátky uzavírala rynek na severní straně parcely a vytvářela adekvátní prostor okolo památkově chráněné kašny.

 Na pozemku se nachází strom, který lze podle archivních fotografií sledovat i na archivních fotografiích. Tvoří tedy 
součást místa již několik desetiletí.

Principy

 Parcela je v současnosti protnuta vyšlapanou pěšinou, kterou si obyvatelé krátí cestu do centra. Na tento fakt jsem se 
snažil navázat umístěním adekvátních vstpů ve směru z i do centra. Budova tak dává najevo svůj záměr stát se stejně 
přirozenou součástí dne jako přechod přes zatravněný plácek.

 Ve snaze navázat na smysla a charakter židovské čtvri jsem zvolil abstrahované formy domu s klasickou sedlovou 
střechou. Z rozporu pramenícího mezi snahou o doplnění tak organicky jednotné formy jakou gheto je, a zároveň potřeby 
dobově aktuálního vyjádření, vzešla forma archetypálních domů, které se srůstají v jeden. Tento princip srůstu je také 
obsažen v principech stavění v ghetu, kdy domy nejen, že rostou v těsné blízkosti, ale časem se dokonce prolínají. Příkladem 
mohou být "špalíčky", tedy jakési bloky zástavby tvořené menšími objekty typické právě pro židovskou čtvrť.

 Pozemek jsem uchopil jako celek v jeho maximální rozloze a vymezil tak pouze po jeho okrajích relativně úzké průchody, 
které mají navrátit místu jeho charakter. Blok hmoty zároveň dotváří Bílkovu ulici do dřívější podoby a zpátky uzavírá 
otevřenou ránu tím, že staví kompaktní hmotu proti výstavbě panelových bytovek. na sverní starně pak vzniká uzavřenější 
prostor, jakési malé náměstí, které je definováno Koupadly, objektem č.p. 4, novou knihovnou a historickou kašnou, která 
dodává místu charakter shodný s tezemi Camilla Sitte.

 Dvě podélné hmoty mezi sebou svírají trojúhleníkový prostor na jehož nejširším konci je ponechán původní strom jako 
spojující prvek s minulostí místa. Poté co se tento mezi prostor začíná zužovat je také zastřešen sedlovou střechou která se 
s ubývající šířkou noří do okolních hmot až s nimi splyne úplně. Z západní strany tak má budova tři štíty, z východní jen dva. 



Koncept

 Svažitost terénu je vyřešena pložením desky na úrovni jeho nejvyššího bodu. Celý pozemek je tak zakryt deskou, které 
leží na podélných zdech. Pod deskou se nachází všechny doplňkové funkce knihovny, jako je sál nebo kanceláské prostory a 
hlavně je zde umístěn sklad knih.

 Knihovna není zakopaná pod zemí, je jen skryta pod deskou, která je pouze prořezána aby umožnila kontakt s povrchem 
jako v místě schodiště nebo atria okolo stromu. Z desky pak vyrůstají dva hlavní obejmy knihovy v archtypálních formách a 
třetí sevřený mezi nimi, který se postupně ztácí. Objem který doplňuje Bílkovu ulici je proti druhému převýše aby navázal 
na výšku okolní zástavby.

 Knihy, které nejsou umístěny ve skaldu jsou pak umístěny ve stěnách stavby a několika doplňkových regálech. Prostor 
je podélný, málo členěný a poměrně převýšený. Seříznutou hranou střechy dovnitř proudí světlo přímo ze shora a 
umocňuje tak prostorový dojem, který si propůjčuje výtvarné prvky z klasických knihoven minulosti (např. návrhu É. L. 
Boullée nebo H. Labrouste), kdy vysoká hmota stěny kontrastuje s drobným měřítkem knih v regálech.

 Stavba je řešena v betonu, včetně střechy, protože právě tento materiál v sobě koncepčně nejlépe obsahuje organické 
splynutí objemů, které tak jsou opravdu srostlé. Aby byla docílena maximální čistota abstrahovaných tvarů a zůstal zacho-
ván smysl rostlé konstrukce je beton tepeně izolační a tudíž bez dalších esteticky nežádoucích úprav. Tato vlastnost s 
sebou sice nese relativně masivní tloušťku konstrukcí, to však není závadou. Smysl budovy jako prostoru pro kontak s 
hmotnou podobou informací je podpořen jasně viditelnou hmotou samotné konstrukce. Ta je tak adekvátním myšlenkovým 
a vizuálním doplňkem pro svou nápň. Nesnažím se o transparentnost a subtilní konstrukce, ale podporuji dojem hmotnosti 
cílenými zářezy oken, které tak odhalují skutečnou tloušťku zdí.

 Po vstupu do budovy se návštěvník nachází pod deskou, je zde umělé osvětlení a kontinuální strop. Prostor vstupu 
kulminuje sbíhajícími se rameny schodiště, které přirozeně vedou člověka vzhůru. Po vystoupání se ocitne v prostorných 
lodích , které jsou osvětleny přirozeným světlem proudícím přímo z oblohy dlouhými světlíky. Schodiště tak tvoří jakýsi 
přirozené rozhraní, místo napětí a následné katarze.

Program

 Program pro knihovnu byl boskovickou radnicí zadán velmi volně. Požadováno bylo dětské oddělení o přibližné rozloze 
500 m² a oddělení pro dospělé o výměře cca 700m², to včetně čítáren a studoven. Dále program vyžadoval multifunkční 
sál, kanceléřské prostory pro správu, sklad knih a garážová stání. Celkově měla být vytvořena budova pro uskladnění 80 
000 knihovních jednotek.

Provoz

 Vstup je možný z ulice U Teplu na kterou smyslově přímo navazuje nebo z ulice Bílkova, kde se také nachází vjezd do 
parkovacích stání. Při vstupu z ulice U Templu je umístěn víceúčelový sál se skladištěm, který je na zbytku knihovny 
provozně nezávislý. Z nově vzniklé uličky mezi na východní straně pozemku je situován vchod pro personál, který ústí na 
křižovatku chodeb vedoucích do kancelářsckých respektive techických provozů. U kanceláří je také umístěna zasedací 
místnost pro personál. U veřejně nepřístupného skladu se nachází i místnost pro manipulaci s knihovními jenotkami 
(katalogizace, označení, vyřazování). Vedle vchodu z náměstí u Koupadel se nachází malá kavárna, která je otevřená jak do 
veřejného prostoru před knihovnou, tak do knihovny samotné.

 Po vstupu do haly projde návštěvník kontrolním bodem, který slouží pro vracení i půjčování knih a po schodech, 
případně výtahem umísteným mezi rameny vystoupí do knihovních prostor. Výtah také po uzavření knihovny slouží 
personálu pro převoz knih ze skladu nebo vrácených výpůjček zpět do regálů. K tomuto účelu jsou také umístěny dveře ze 
skladu do haly k výtahu, které jsou pro veřejnost zavřené. Před kontrolním bodem se nachází i toalety.

 V horním patře se budova dělí na dvě ramena, nižší vlevo je dětské oddělení, vyšší v pravo je dospělé. Prostor mezi nimi 
vyplňují čítárny a počítačové terminály pro hledání v knihovně. Regály s knihami jsou umístěny přímo ve stěnách i 
samostatně mezi nimi. Knihy lze číst buď u pracovních stolků přímo v knihovně případně je pro soustředěnou práci určena 
studovna nacházející se mezi odděleními. V chodbě spojující oddělení jsou umítěny vstupy do studovny a na toalety a také 
dveře vedoucí do vekovního atria se stromem. Zde je možné za pěkného počasí nerušeně číst knihy na čerstvém vzduchu. 
Do atria také směřuje velké okno z víceúčelového sálu, který, tak získává světlo a klidný výhled. Oddělení pro dospělé má 
sobě vložené mezipatro, do kterého lze vystpoupat po rampě, která zároveň plní fukci dalších regálů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod
 Předmětem projektu je novostavba knihovny do Boskovic. Projekt je studií možného využití parcely "U Koupadel" pro potřeby 

nové městské knihovny.

Konstrukční řešení
 Projekt se sestává z jednoho samostatného objektu. Pozemek má rozlohu 1485m2, z toho je 1230m2 zastavěno. Půdorys 

kopíruje ve schematizovaných liniích tvar ulice Bílkova a U Koupadel.
 Výškově je členěn na část přízemní, která začíná na výškové úrovni ulice U Koupadel, a první podlaží, které se nalézá o 4 m výše, 

tedy na úrovni nejvyššího bodu pozemku u ulice Bílkova. Hřebeny střech dosahují výšky 12,5 a 14,5 m. Obě křídla se sedlovou 
střechou mají šířku 9 m a délku 45 a 47m což je způsobeno jejich vzájemným pootočením.

 Základové podmínky nejsou známy, ale je pravděbodobné, že se na pozemku nachází vrstva navážky vytvořená postupem času a 
demolicí předchozích objektů. Základy budou provedeny na pásově pod nosnými zdmi.

 Obě křídla jsou tvořeny podélným stěnovým systémem a mezi nimi je vloženo ztužující komunikační jádro schodiště a výtahu. 
Běžný osový rozpon stropní konstrukce je 9m, maximální 11,5m.

Nosné konstrukce
 Konstrukčně se jedná o podélný stěnový systém. Nosné stěny mají tlošťku 600 mm, stejně jako obvodové konstrukce a 

střecha. celá stavba je řešena v monolitickém betonu. Příčky, nedosahující potřebné tloušťky pro betonáž budou vyzděny z pórobe-
tonových tvárnic příslušné tloušťky.

 V betonové směsi je použito místo standartního kameniva lehčené umělé kamenivo liapor, které při dostatečné tloušťce zdi 
(600 mm) zajišťuje i tepelnou izolaci. Budova tedy není nijak dále zateplována. V směsi je nahrazen běžný portlandský cement jeho 
bílou variantou, která dodá konstrukci jasnější barvu. Pohledově jsou betonové stěny řešeny hladce bez oticků bednění. Konstrukce 
pod úrovní terénu budou zajištěny proti vlhkosti. Vzhledem k blízkosti kašny lze předpokládat existenci pramene spodní vody. Pro 
výztuž do betonových konstrukcí bude třeba zhotovit samostatnou dokumentaci.

Vedlejší konstrukce
 Ve vnitřních porstorech je na nosné konstrukci nanesena betonová samonivelační směs, která tvoří podlahu ve které jsou 

uloženy systémy podlahového vytápění.
 Velkoformátová okna nejsou pohyblivá a jsou uložena při vnitřním okraji stěny za betonovou konstrukcí, tak aby zvenku nebyl 

viditelný rám. Světlíky umístěné v průřezech střechy jsou zasklené a je třeba vyřešit jejich vytápění pro případ zapadání sněhem.
 V budově je betonová konstrukce ponechána v přirozeném stavu, příčky z tvárnic jsou bíle omítnuty. Na toaletách jsou použity 

sádrokartonové podhledy vizuálně snižující značnou výšku stropní konstrukce.

Akustika
 Ačkoliv stavba přímo sousedí s ulicí není, vzhledem k minimálnímu dopravnímu vytížení, důvod předpokládat rušení hlukem z 

dopravy. Betovová konstrukce navíc zajišťuje více než dostatečnou hlukovou bariéru.

Osvětlení
 Osvětelní je v přízemním podlaží řešeno vetšinou uměle. Výjimku představují kanceláře, které jsou nasvětleny okny se zvýšeným 

parapetem, tak aby zamezily nežádoucímu pohledu z ulice. Víceúčelový sál je doprovodně nasvětlen velkoplošným oknem z atria. V 
prvním nadzemním podlaží jsou po obvodu umístěny velkoformátová okna o rozměrech 2,4 * 3,8 m. Ve stropě je zavedena vodící 
drážka pro zavěšení zácvěsů poskytujících stínění proti přílišnému slunci. Další osvětlení je v prostorech volného výběru a studovny 
zajištěno světlíkem. Všechna pracovní místa budou mít zajištěno umělé osvětlení pro zajištění dostatečné světelné pohody pro čtení a 
práci.

Bezbariérové přístupy
 Vzhledem k plošnému charakteru stavby nebylo třeba vytvářet zvláštní bezbariérová opatření. Obě patra poskytují 

bezbariérové toalety a komunikace mezi patry je vyřešena výtahem.

Materiálové řešení

 Mimo betonovou konstrukci se v budově vyskytuje jen minimum dalších materiálů. Samostatně stojící regály, které nejsou vylity 
z betonu jsou řešeny jednoduchou, subtilní kovovou konstrukcí. Rámy oken viditelné z interíru jsou ponechány v přirozené povrchové 
úpravě kovu. Stejně jako madla, zábradlí a kliky.

 Dveře jsou kovové, natřené odstínem bílé barvy, která se nejvíce blíží barvě betonové konstrukce, tak aby ve stěně splývaly.
 Veškerý doprovodný nábytek je laděn do antracitové šedé, která je neutrální a poskytuje kontrast k betonové konstrukci. To se 

týká nábytku i závěsů.
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