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ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU



Knihovna není jen půjčovna knih! 

Knihovna je místem setkávání a místem vzdělávání, ale i místem zábavným
Knihovna je obývák pro všechny, když je vlastní obývák daleko
Knihovna hledá informace a učí hledání informací 

KNIHOVNA



Knihovna by měla být místem pro všechny generace tak, aby 
se potkávaly a přitom nestřetávaly. Měla by nabízet prostor pro 
malé děti na hraní, pro větší pak k odpočinku před kroužkem 
či přípravu do školy. Měla by poskytovat stejně tak prostor pro 
relaxaci (čtení, hraní deskových her), jako pro hry aktivnějších 
hry. Z toho plyne nutnost oddělení mladších a starších dět-
ských čtenářů, které současná knihovna neposkytuje. Pro stře-
doškolské studenty by zde měly být prostory k samostatnému 
studiu. Dospělým by knihovna měla být víc než jen místem, 
kde si vyzvednou knihy, měla by vyzývat k posezení a potká-
vání se. 

Knihovna často slouží jako místo přístupu na internet, který v 
současnou chvíli poskytuje v podstatě jako jediná ve městě, a 
to jak v podobě stacionárních počítačů, tak pomocí wifi. Při-
pojení k internetu je využívaná služba, kterou by bylo dobré 
rozšířit například tak, aby bylo možné vést vzdělávání v IT. 

Knihovny jsou nejen samy zdrojem informací, ale živým orga-
nismem aktivně se podílejícím na vzdělávání svých návštěvní-
ků. Jako takové hrají velmi významnou roli ve životech obyva-
tel města.

Spojení knihovny s rozšířením základní umělecké školy je in-
spirováno současným stavem, kdy jsou obě instituce v souse-
dících budovách. Přináší velký potenciál hlavně díky velkému 
multifunkčnímu sálu, který má celkově podopžit kulturní dění 
v obci.

Co dalšího má knihovna - poskytovat? 

-    Klubovnu pro akce s různými generacemi 
     (univerzita třetího věku; přednášky pro ženy na mateřské;   
      kroužky - deskové hry, šachy; komunitní škola)
-    Tichou studovnu (čtenářský kout)
-    Kavárnu
-    Taneční sál pro základní uměleckou školu, 
      vhodný k pořádání různých kulturních akcí (koncerty, 
      divadelní a taneční představení)
-     Třídy pro výuku hudebního oboru základní umělecké školy

Knihovna vytváří unikátní příležitost mezigenerační setkání 
generací, které se jinak jen těžko uskuteční.

Michal Špaček
(ředitel knihovny)

ZADÁNÍ

Tématem zadání je zpracování architektonického návrhu nové městské knihovny a základní umělecké školy ve městě Roztoky. 
Předmětem zadání je, mimo nalezení vhodného místa ve stávající struktuře dynamicky se rozvíjejícího města, návrh nového ob-
jektu nové městské knihovny a základní umělecké školy. Cílem je nalezení vhodné architektonické formy a prostorového kon-
ceptu uspořádání významného městského domu. Domu, jež má být místem, kde se setkávají generace a jež pulzuje životem. 

Radek Suchánek
(vedoucí práce)



Univerzitní knihovna, Tokio, Sou Fujimoto Městská knihovna Stockholm, Gunnar Asplund

Vzdělávací centrum EPFL, Lousanne, SANAA
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Roztoky jsou osmitisícové město na okraji pražské metropole. 
Blízkost Prahy ovlivňuje fungování Roztok, kterým hrozí stát se jen 
pouhou noclehárnou lidí, dojíždějících za prací, studiem i zábavou 
do hlavního města.  Tak malé město nedokáže téměř v ničem met-
ropoli konkurovat. Jsou zde ovšem jisté výhody malého měřítka, ze 
kterých mohou Roztoky a jim podobné obce těžit ve svůj prospěch. 
Je to zejména dostupnost - docházková vzdálenost, kterou i v dnešní 
automobilizované době stále někteří lidé ocení. Je to také spřízně-
nost se sousedy. Je zde daleko větší šance k náhodným setkáním na 
ulici, díky nimž vznikají důležité sociální vazby. 
V Roztokách tyto možnosti podporuje svou činností místní ovčanské 
sdružení Roztoč ale i městská knihovna. Svou celoroční aktivitou při-
spívají k rozvoji kulturního prostředí města i jeho okolí. Cestou tvoři-
vosti, vzájemného potkávání a kulturního vyžití se snaží o obohaco-
vání a zkvalitňování života místních obyvatel.

Roztoky



Roztoky se nachází ve Středočeském kraji v těsném sousedství Prahy.  
Větší část města leží v nadmořské výšce 237 metrů, na rozsáhlém ostro-
hu nad levým břehem řeky Vltavy. 
Urbanistická struktura je určena dějinným vývojem. Město vzniklo ze 
dvou vesnic Roztok a Žalova, ze kterých se teprve postupem času stal 
jeden celek. Dodnes je patrné rozhraní dvou sídel, propojených teprve 
ve 30. letech 20. století. 

Statut města získaly Roztoky až v roce 1968, což je poměrně nedávno 
vzhledem k urbánní historii území sahající 6000 let před Krista. 
Od našeho počátku tisíciletí Roztoky lákají nové obyvatele pro svůj cha-
rakter menšího zahradního města v dobré dostupnosti Prahy, a teprve v 
poslední době začíná vycházet najevo, že není zcela jasné, zda je rozvoj 
- růst města kontrolovaný.

Lokace

ROZTOKY

ŽALOV

V současnosti má obec ráz zahradního města, který vzešel z původní vesnické struk-
tury především na území Žalova. Největší rozvoj zaznamenalo město na území Roz-
tok v poměrně  krátkém časovém rozmezí první republiky. Z tohoto období je výraz-
ně patrná urbanistická koncepce hlavních tříd sbíhajících se k náměstí.
Ze všech stran je město obklopeno zelení, a zároveň s ním i výrazným morfologic-
kým zlomem. Hranice města - rozhraní mezi zástavbou a krajinou - je tedy poměr-
ně jasně patrná. Složitější otázkou je pro Roztoky definování centra. Dá se za něj 
považovat ono náměstí na průniku hlavních městských tříd - Tyršovo náměstí. Jako 
centrum však příliš dobře nefunguje. Není zde koncentrována nejdůležitější občan-
ská vybavenost a tak je, zejména pro obyvatele žalovské části Roztok, v podstatě 
bezvýznamné.



Morfologie krajiny je pro vývoj i součas-
nou podobu Roztok naprosto zásadní. 
Pro severní část aglomeračního pásu 
Prahy jsou typické menší obce, převáž-
ně okupující zářezy v krajinném masivu. 
Roztoky jsou ovšem jednou z výjimek. 
Největší část města se rozkládá na ostro-
hu, který je z východu a severu obepínán 
meandrem řeky Vltavy. Ta se v těchto 
místech zarývá hluboko do Kladenské 
tabule a vytváří tak strmé skalnaté srázy. 
Město je téměř ze všech stran  ohraniče-
no morfologickými hranami a údolími 
s potoky. Jediný prostor, kam se může 
z tohoto pohledu obec dále rozvíjet je 
zemědělská půda na jihovýchodě. Díky 
terénu nevhodnému k zástavbě se v 
bezprostřední blízkosti obce uchováva-
jí malé kousky přírody, které paradoxně 
přitahují nové obyvatele. V zastavitených 
částech pak probíhá výstavba většinou 
rodinných domků se zahradami, charak-
teristických pro většinu města.

Krajina

Roztocký háj
Holý vrch

Řivnáč

Levý 
hradec

Únětický
 potok

Vl
ta

va

Alšova vyhlídka



Roztocko - Klecanský přívoz Vrch Řivnáč nad řekou Vltavou

Levý HradecÚnětický rybník z Alšovy vyhlídkyÚdolí řeky Vltavy
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Městem prochází jediná hlavní sil-
nice II. třídy, spojující jej s okolím. 
Z jihu vede od Prahy a skrze cent-
rum obce pokračuje na západ, kde 
se rozděluje na silnice směr Úněti-
ce, Úholičky, Velké Přílepy a dál na 
Libčice a Kralupy.
Díky místní morfologii nemůže 
být přes město vedena význam-
nější komunikace a tak se do všech 
ostatních obcí obyvatelé dostávají 
z Prahy přes Suchdol.
Velmi důležité je pro Roztoky 
napojení na železnici Praha - 
Ústí  n.  L. (Děčín).
Za zmínku také stojí mezinárodně 
významná „Labská stezka“ z Prahy 
do Drážďan a místní cyklostezka  
vedoucí Tichým údolím do Únětic, 
již hojně využívají pražané jako  cíl 
nedělních výletů.
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Městem prochází jediná hlavní silnice II. 
třídy, spojující jej s okolím. Z jihu vede 
od Prahy a skrze centrum obce pokra-
čuje na západ, kde se rozděluje směrem 
na Únětice, Úholičky, Velké Přílepy a dále 
na Libčice a Kralupy. Díky rázné morfo-
logii nemůže být přes město vedena vý-
znamnější komunikace, a tak se do všech 
ostatních obcí jejich obyvatelé dostávají 
z hlavního města přes pražskou část Su-
chdol. 
Ač leží město v těsné blízkosti řeky, život 
na druhém břehu je jeho obyvatelům po-
měrně vzdálený. Nejdostupnější doprav-
ní most se totiž nachází v pražské Troji 
a druhý po proudu v 15 km vzdálených 
Kralupech nad Vltavou. Nejbližší lávka 
pro pěší je vzdálena 4 km chůze podél 
řeky v Řeži. 
Poblíž roztockého nádraží jsou břehy 
propojeny s obcí Klecany alespoň přívo-
zem pro pěší a cyklisty.
Velmi důležité je pro Roztoky napojení 
na železnici Praha - Ústí  nad Labem. 
Za zmínku také stojí mezinárodně vý-
znamná „Labská stezka“ z Prahy do Dráž-
ďan a místní cyklostezka vedoucí Tichým 
údolím do Únětic, již hojně využívají 
pražané jako  cíl nedělních výletů.

Infrastruktura

Legenda

železnice
silnice II. třídy
cyklosteska



Nádraží Roztoky Prvorepubliková vila Sakura Tyršovo náměstí

Kostel Narození sv. Jana KřtiteleKostel sv. Klimenta na Levém Hradci Roztocký zámeček



Město se v posledních letech -  v závis-
losti na intenzivní bytové výstavbě - po-
týká s nedostačující kapacitou občan-
ských staveb. Největší problém mají v 
tomto směru mateřské a základní školy, 
jejichž rozšiřování probíhá nekoncepčně 
formou mobilních tzv. kontejnerových 
domů.  V rámci stávající struktury dobře 
funguje alespoň rozdělení základní školy 
do dvou budov v různých částech města. 
V plánu je podpořit tento pricip třetí bu-
dovou  na území Žalova.
Většina významných veřejných budov 
se soustřeďuje kolem Jungmannovy uli-
ce v docházkové vzdálenosti od Tyršova 
náměstí, roztocké budovy ZŠ a MŠ. Sna-
ha o koncentraci veřejných budov došla 
až tak daleko, že jsou v jednom objektu 
(ještě navíc nevyhovujícím) umístěny 
dvě neslučitelné náplně ZUŠ a kanceláří 
Městského úřadu.
 

Občanská vybavenost

hřiště, sportoviště

městský úřad

Legenda

městská knihovna

základní umělecká škola

mateřská škola

základní škola



Městská knihovnaZákladní umělecká škola

Mateřská škola HavlíčkovaZákladní škola ŽalovZákladní škola Roztoky

Městský úřad se ZUŠ v pozadí



Roztoky mají poměrně velký potenciál 
pro další rozvoj. Vyznačené plochy jsou 
zahrnuty v územním plánu města jako 
zastavitelné. Problém obce je, že všechny 
tyto pozemky  jsou v soukromém vlast-
nictví. Většina má jednoho majitele - de-
velopera, který téměř odmítá vést s měs-
tem diskuzi o koncepci výstavby. Vedení 
města často řeší situaci na poslední chvíli 
regulačními plány, a pozemky vyčleně-
né pro občanskou vybavenost zejí tak 
prázdnotou.
Místa vytipovaná na stavbu knihovny vy-
chází z koncepce rozvoje města. Jedním 
z možných řešení je stavba nové budo-
vy na místě té dnešní (3), již dosluhující, 
a spojení tří funkcí - knihovny, ZUŠky a 
kanceláří městského úřadu do jediného 
objektu. Toto řešení není vhodné vzhle-
dem k prostorovým a provozním potře-
bám všech třech institucí. Pozemek je 
vhodnější spíše pro stavbu nové radnice 
adekvátní velikosti.
Varianta umístění v lokalitě Na Solníkách 
(1) je ideálním podpořením v současnos-
ti nefunkční Masarykovy třídy. Nachází se 
ve stejné vzdálenosti od obou základních 
škol a vytváří nové kulturní centrum měs-
ta. Knihovna by na tomto místě mohla 
fungovat v kooperaci s další občanskou 
vybaveností - novou ZUŠkou, domovem 
pro seniory atp. 
Další možnost umístění knihovny na Tyr-
šově náměstí (2) podporuje význam sou-
časného centra města. Dává knihovně 
význam důležité městské stavby. Knihov-
na zde spolufunguje s přilehlou sokolov-
nou, cílem mnoha roztockých obyvatel. 
Nevýhodou umístění knihovny na Tyršo-
vě náměstí je přilehlá ulice Lidická - hlav-
ní dopravní tepna a také zastavění jediné 
zelené plochy v centru. 
Nejvhodnější lokalitou se zdá být poze-
mek vedle staré budovy ZUŠky (4), který 
podporuje současný význam Jungman-
novy ulice a těží z blízkosti ZUŠ a ZŠ.

Plánovaná výstavba

plánovaná výstavba

možné umístění knihovny

Masarykova třída

1

2

3

4

Legenda



NÁVRH



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová

Průvodní zpráva

Na základě analýzy navrhuji knihovnu umístit pobíž 
současného centra a místa koncentrace většiny vý-
znamných veřejných budov města. Pozemek dnešní 
knihovny navrhuji ponechat pro stavbu nové radnice 
adekvátní pro stále se rozvíjející město.

Vybraný trojúhelnikovitý pozemek navazuje jedním 
svým cípem na osu Školního náměstí a dvěma další-
mi se otevírá na východ, kde se terén prudce svažuje 
směrem k řece. Z tvaru pozemku i charakteru místa 
vyplývá návrh nové knihovny.
Základním konceptem je rozdělení hmoty na dva 
„kvádry“ naznačující dvě náplně budovy.  Tyto „kvád-
ry“ se od sebe rozbíhají směrem na východ - otevírají 
se tak do krajiny a vytváří venkovní atrium částečně 
oddělené od všeobecného ruchu města. Naopak v zá-
padní - vstupní části se kvádry prolínají, vytváří kom-
paktní hmotu a tím i důstojný vstup významné měst-
ské budovy. Vstupní předprostor je pojatý vyloženě 
jako městský. Ze severu je oddělen od přilehlé ulice 
Nad Čakovem řadou stromů - javorů - navazujících na 
stromořadí na Školním náměstí. Vzniklé náměstíčko 
je definováno velkoformátovou dlažbou a může být 
využito jako venkovní posezení kavárny.

Jednoduchá horizontální hmota s jasným výrazně 
vertikálním členěním podlouhlých oken je v kontras-
tu s rozehraným interiérem. Vnitřní prostor je rozdě-
len pomocí vkládaných oblouků na jednotlivé funkční 
celky. Mezi oblouky pak vznikají propojené prostory 
otevřené přes dvě patra. V těchto „meziprostorech“ 
jsou umístěny komunikace, vstupní vestibul s kavár-
nou, předsálí a knihovní hala s volně navazujícím do-
spělým oddělením.

Jak bylo řečeno, dvě základní hmoty kvádrů definují 
dvě rozdílné funkce budovy. V jejich prolnutí vzniká 
společný vestibul, z nějž jsou přístupné všechny veřej-
né části. V úplném středu budovy se nachází nejdůle-
žitější místnost - čítárna. 
„V kvádru“ umístěném na severní straně pozemku je 
v přízemí společné zázemí (toalety, kuchyň kavárny 
s vlastním vstupem, šatna) a přes dvě patra otevřený 
multifunkční sál s vlastním zázemím. V patře nad to-
aletami a kuchyní jsou - stranou veřejných provozů - 
jedna velká a čtyři malé individuální hudební učebny 
ZUŠ.
V jižním „kvádru“ je situována knihovna. Hala s výpůjč-
ním pultem a volným výběrem literatury pro dospělé 
je definována jako meziprostor oblouků specializova-
ných částí knihovny.  Přímo na výpůjční pult přiléhá 
na jižní straně zázemí pro zaměstnance - kanceláře 
pro katalogizaci knih, archiv a čajová kuchyňka s vlast-
ním vstupem. Jihovýchodní konec kvádru je rozdělen 
dvěma menšími oblouky na dětské oddělení a hluč-
nou hernu pro nejmenší děti - tzv. indoor hřiště.
Patro knihovny je tvořeno z jednotlivých ostrůvků 
propojených jen lávkami, čímž vznikají rozmanitá čte-
nářská a pracovní místa.
Lávkou je patro knihovny propojeno i s částí ZUŠ, čímž 
je zajištěn přístup pro osoby s omezenou schopností 
orientace a pohybu. 

Technická zpráva

Konstrukční systém budovy je kombinací stěnového 
a sloupového systému. Základní rastr zděných obvo-
dových stěn a železobetonových sloupů, nesoucích 
železobetonový žebrový strop se zelenou střechou, je 
doplněn o vložené oblouky mezipatra. 
Železobetonové desky pater jsou zčásti vetknuté do 
obvodových stěn, zčásti uloženy na vnitřní nosné za-
oblené stěny a některé také na železobetonové slou-
py. 
Ochoz čítárny je po jedné straně vetknut do zaoblené 
stěny a směrem do prostoru je zavěšen na ocelových 
lankách ze stropní žebrové konstrukce.

Celou část fasády směrem do dvora a část západní 
stěny vestibulu tvoří větší prosklené plochy, které jsou 
navrženy jako samonosný lehký obvodový plášť. Fa-
sáda je tvořena hliníkovou nasazoovací konstrukcí na 
nosném dřevěném rámu ze sloupků s rozestupy 1,5 
m a průběžného příčníku ve výšce patra. Příčník je vy-
soký 30 cm, tedy tak, že je zs ním stropní konstrukce 
patra ním při pohledu zvenku úplně skryta. Z příční-
ku je přes isonosník vykonzolována terasa přístupná z 
ochozu čítárny.
Všechny prosklené plochy je možno stínit exteriero-
vými sreenovými roletami, které zabraňují přehřívání 
budovy.
Celá stavba je založena na železobetonové základové 
desce, takže není nutné dělat složité výkopy pro jed-
notlivé základy  zaoblených stěn.



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová

10 min

situace širších vztahů   1 : 5 000

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová situace  legenda

GSEducationalVersion

trávník

zámková dlažba

dlaždice prorůstající trávou

plocha pro stavbu radnice



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová
GSEducationalVersion

situace 1 : 750

GSEducationalVersion

Ju
ng

m
an

no
va

Vošahlíkova

Školní náměstí

Nad Čakovem



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová
GSEducationalVersion

107

109

112

108

101

110

103

104

102

111

100

106

105

±0,000

A

A

C

C

B

B

BIBLIO
BOX

GSEducationalVersion

Legenda místností

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

ZÁDVEŘÍ

FOYER, KAVÁRNA

KNIHOVNÍ HALA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

HERNA

NOUZOVÉ WC

SKLAD NÁBYTKU

ZÁZEMÍ KNIHOVNY

ZÁZEMÍ KAVÁRNY

TOALETY, ŠATNA, ÚKLID

ČÍTÁRNA

TANEČNÍ SÁL

ZÁZEMÍ SÁLU

11,76

179,84

124,24

48,44

32,49

4,14

5,68

83,19

29,05

69,87

95,77

118,75

64,69

867,91 m²

G
S

E
d
u
c
a
ti
o
n
a
lV

e
rs

io
n

půdorys 1.NP 1 : 200



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová
GSEducationalVersion

206

207

202

203

201

201

208

209

205

A

A

C

C

B

+3,000

±0,000

+3,000

±0,000

+3,000

±0,000

±0,000

±0,000

+3,000

+3,000

GSEducationalVersion

Legenda místností

201

202

203

205

206

207

208

209

KOMUNIKACE

MALÉ UČEBNY ZUŠ

VELKÁ UČEBNA ZUŠ

TOALETY, ÚKLID

PC PRACOVNA

STUDOVNA

ČÍTÁRNA

KOTELNA

STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

55,09

47,10

42,35

17,22

94,15

81,53

50,31

29,74

20,25

437,73 m²

G
S

E
d
u
c
a
ti
o
n
a
lV

e
rs

io
n

půdorys 2.NP 1 : 200



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová řezopohled 1 : 400



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová řezy 1 : 200



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová pohledy 1 : 200



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová pohledy 1 : 200



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová konstrukční schéma



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová vizualizace exteriéru 

M  Ě  S  T  S  K  Á     K  N  I  H  O  V  N  AM  Ě  S  T  S  K  Á     K  N  I  H  O  V  N  AM  Ě  S  T  S  K  Á     K  N  I  H  O  V  N  A



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová knihovní hala 



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová vestibul s kavárnou 



Městská knihovna a ZUŠ Roztoky / Tereza Klinkerová čítárna


