Městsk á knihovna Dačice

Základní údaje:
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Nadmořská výška: 483 m n.m.
Horopisná poloha: Českomoravská vrchovina
Protékající řeka: Moravská Dyje
Počet obyvatel včetně místních částí (31.12.2017): 7.365
Vzdálenosti: Praha - 154 km, Brno - 101 km, Plzeň - 193 km,
		
Ostrava - 260 km, Vídeň - 145 km, nejbližší hraniční
		
přechod Slavonice/Fratres - 13 km

Historie:
Dačice (německy Datschitz) je město 12 km jižně od Telče na Moravské Dyji v nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny.
První písemná zmínka o Dačicích pochází z roku 1183, kdy si nechal znojemský kníže a moravský markrabě Konrád Ota vysvětit v Dačicích kostel.
V 16. století přicházejí do města italští umělci, zvláště stavitelé. Gotické město se změnilo na město renesanční. Vznikla radnice, zámek, nový zámek, věž
kostela sv. Vavřince. Z původní vsi, soustředěné okolo kostela vzniklo město, jehož těžištěm se stalo velké trojúhelníkové náměstí s radnicí a ostatními
budovami.
V roku 1680 vylidnil Dačice mor, následně roku 1690 obrovský požár zničil na 80 domů. K nejvýznamnější barokní památce patří tzv. františkánský klášter
s kostelem sv. Antonína Paduánského na východní straně města.
V roku 1820 byla zřízena jedna z prvních lesnických škol. V roce 1841 J. K. Rad vyrobil první kostkový cukr na světě, patentován 1843.
V polovině 19. století se výrazně mění postavení města. Dačice se staly sídlem okresu, který zabíral jihozápadní cíp Moravy se 180 obcemi. až do roku
1960.
V letech 1939–1945 přišly Dačice o své židovské obyvatele, po roce 1945 došlo k odsunu několika německých rodin.
Dnes jsou moravské Dačice sídlem tzv. malého okresu v Jihočeském kraji.

Situace 1:10 000

Idea:
Město Dačice má dvě náměstí, dolní - Palackého - a horní - Havlíčkovo náměstí. Na hořejším náměstí stojí Dačický zámek se svým obrovským areálem.
Prostor před zámkem tvoří Havlíčkovo náměstí, na východním straně lemován parkovištěm a na západním straně ulicí Pantočkova. Kdysi toto náměstí byl
pevně definován se svýma nárožími ale po 70. letech budovy a hostinec na rohu ulicí Pantočkova a Hradecká byly odstraněny. A tak vznikl z jasně daného
náměstí jeden otevření, rozprostřeným, nedefinovaní prostor který slouží jako parkoviště.
Tento pozemek jakožto je součást horního náměstí je součástem centru města, na lukrativním místě. Pěšky dobře dostupný, i dostupnost parkování u objektu je vyřešen po odstranění stávájícího parkoviště - s místem na parkování před budovou a v jihozápadním rohu parcely.
Představa města byla , že pozemek by měl sloužit veřejnosti . Využití by zde měli najít jak místní obyvatelé, tak turisté. Nabízel se např. dětské zábavní
centrum s možností posezení rodičů u kávy, občerstvení dětí i dospělých. Další nevylučující aktivitou byla kavárna, příjemné posezení, večery s živou hudbou
nebo drobná divadla. Určitě by byla příjemná možnost posezení nad knihou, kterou by bylo možné si zde vypůjčit, je třeba však vzít v úvahu současný trend.
Stávající knihovna v Dačicích je nedostatečne kapacitní a provozovně nevyhovující. Vzhledem k tak dobré umístění parcely a z reálních požadavků se samo
nabízí pro doplnění náměstí a pro veřejní využití. Místo je dostatečné veliká na novostavbu i pro takovou knihovnu jako je regionální knihovna. Do nového
objektu vejde i maličká kavárna s info-centrem a jeden víceúčelový sály.

Návrh:
Úlohou byl navrhnout novou budovu spádové knihovny a citlivě rehabilitovat prostor před parcelou 488. Cílem byl vytvořit prostoru pro veřejnost a s tím
zlepšit veřejní život v starém reprezentativním centru města. Návrh zahrnuje novostavbu knihovny jak pro mládež a děti tak pro dospělé s přednáškovým
sálem a s kavárnou, která zároveň slouží jako info-centrum. Součást návrhu je i úprava okolí knihovny - jak prostor před kavárnou tak vnitřní dvorek.
Knihovna se svou formou chtěl napodobovat Sokratův dům, který je na jih úplně otevřen a na sever spíš uzavřen. Hlavní vstup do vnitřního dvorku byl
umístnění aby jsme do knihovny nevstupovali z rušivé uliční provozu ale zklidnění.
Novostavba obsahuje oddělení pro dospělé (včetně studovny a čítárny), oddělení pro děti mládež, sklad knihovny, provozní sklady objektu, prostory pro
regionální služby. Rozsah knihovních fondů 20.000 až 30.000 svazků. Většina knihovních jednotek je ve volném výběru, ve skladu jsou uloženy cca 10-20 %
knih a pouze vzácné staré regionální tituly a část regionální svazků. Knihovna dál obsahuje kavárnu při vstupu, která může fungovat nezávisle. Víceúčelový
sály je pro cca 90 lidi. Dále je vyhrazen prostor na bibliobox, který je umístěn ve zdivu kavárny směrem k náměstí. a Slouží pro vrácení knih, kdy samostatná
knihovna je zavřena.

Situace 1:2000

Situace 1:1000

Půdorys 1.n.p. 1:200

Vnitřní dvorek především slouží k příjemné posezení veřejnosti – zejména mladým lidem a rodinám s dětmi. Na terase se dá příjemně číst knihy nebo zapůjčené noviny. Dvorek slouží i jako klidní prostor před hlavním vstupem do objektu. V jihozápadní v cípu parcel je umístnění parkoviště. Pozemek nepotřebuje
žádnou zvláštní parkovou úpravu neboť město na hlavním náměstí má nový sad a v blízkosti se nachází anglický park zámku Dačice.

Půdorys 1.n.p. 1:200

Půdorys 1.NP. :
1.08

Vstup do knihovny je ze chráněného vnitrného dvora situován tak aby přímo
naváděl do knihovny, za vstupem se nachází malé zádveří. Po vstupu se ocitneme
v hale kde je hlavní recepce a cirkulační pult budovy. Hlavní recepce je Řešen jako
dvoupatrová pro její velkolepost, k tomu přispívají i symetricky uloženy schody a
výtahy. Jeden výtah slouží pro veřejnost druhý je provozní. V zadní levé části haly
je šatna pro návštěvníky.
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Nalevo od recepce je dětské oddělení, kam se dostaneme skrz skleněné chodby.
V oddělení dětí a mládeži jsou police na volný výběr kombinovanou výškou 4 až
7 polic to jest od 1450 mm do 2250 mm. Po vstupu narazíme ne interní cirkulační
aneb info pult. Nalevo je prostor pro nejmenší uprostřed je počítačoví kout a dále
dozadu je prostor pro mládež s počítače a s pódiem pro čtení nebo pro vystoupení
a na ne je dobrý dohled z info-pultu.
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Půdorys 2.NP. :

Za dětským oddělením je regionální knihovna zvlášť jako knihovna v knihovně
ze svou odbornou pracovištěm. Vedle regionálním oddělením je výtah sloužící k
přístupu do sklepa do skladu regionální knihovny. V nejzápadnější části je administrativa. se svou oddělenou zázemím a s dvěma kancelářemi, s ředitelnou a
se sekretariátem. Oddělení administrativy má svou zasedačku pro 8 lidí a malou
kuchyňku.
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Pro vstup do druhé nadzemní podlaží můžeme použít buď dvě centrální schodiště z recepce
nebo schody u regionální knihovny, anebo výtahy.
Když přijdeme tak se otevírá před námi pohled do dvora nebo do centrální haly. tento prostor
se dá uzavřít v případe že knihovna se zavře ale sál ještě stále funguje. Takto vzniklí prostor
můžeme pochopit i jako čtenářsky koutek nebo foyer k sálu.
Když se vydáme napravo tak se ocitneme ve oddělení pro dospělé. Tady taky nás přivítá info-pult. nalevo od pultu je uzavřená tichá studovna, napravo je volný výběr, uprostřed se studovnou s klidovou zónou a na konci taktéž s uzavřenou tichou studovnou. Na chodbě před výtahem je umístnění gauč s regálem což je taky čtenářský kout. Oddělení pro dospělé dosahuje i
počítačový kout.

U vstupů vpravo je zázemí knihovny, jako záchody pro veřejnost, sklady a záchody pro zaměstnance. Na fasádě do náměstí je dimenzována kavárna na maximálně 20 lidí to je 4 nebo 5 stolu ve větší míře by to už byla hospoda. kavárna má
svůj vlastní zázemí- maličký sklad a hygienické zázemí, kavárnu v dobrém počasí
zle rozšířit do náměstí, se se tak oživí. Kavárna s info-pultem je schopná bít v provozu nezávisle na knihovně.

1.14

V druhém straně je taktéž hygienické zázemí knihovny se záchodem pro muži, ženy, invalida a
pro personál. Po galerii dál na východ se dostaneme do sálu s kapacitou 70 až 100 lidí. Sál má
svůj sklad na židle. Vedle sálu je únikové schodiště pro případ požáru.
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Legenda místností 1.NP

1.01 Vstup
1.02 Recepce a cirkulace
1.03 šatna
1.04 Volný výběr děti
1.05 Volný výběr mládež
1.06Regionálna knihovna
1.07 Zázemí
1.08 Sklad
1.09 Zázemí zamestnanců

Sklep 1.pp 1:200
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1.10 Kavárna s info
1.11 Zázemí kavárny
1.12 Zázemí personálu
1.13 Kanceláře
1.14 Zasedačka s kuchynkou
1.15 Parkoviště
1.16 Terasa
1.17 Zahrada

Legenda místností 2.NP

1.02 Recepce a cirkulace v 1.NP
2.01 Volný výběr dospělé
2.02 Tichá studovna
2.03 Studovna
2.04 Čtenářský koutek
2.05 WC invalid
2.06 WC ženy a muži

řez příční a 02 1:200

řez podélní a 03 1:200

2.07 WC personál
2.08 Únikové schodiště
2.09 Víceúčelový sál
2.10 Sklad

řez příční a 01 1:200

Do sklepa se dostaneme dvěma směry, od recepce skrz schodů vedle personálního výtahu a ze zadního cípu knihovny nebo s personálními výtahy. Ve sklepě
se nachází 2 sklady na knihy, jeden je pro běžní chod knihovny a druhý slouží
pro vzácní staré regionální titulky. Sklady knih jsou hodně blízko výtahům, kvůli
jednoduchosti s manipulací. Jsou tady prostory pro protipožární techniku, pro
techniku vytápění, pro vzduchotechniku i pro ostatní technické zařízení budov.

Legenda místností

-1.01 Proti požárna technika
-1.02 Vytápění
-1.03 Vzduchotechnika
-1.04 Vodotechnika

pohled severní 1:200

-1.05 Skald
-1.06 Sklad knih
-1.07 sklad odpadků
-1.08 Chodba

pohled východní 1:200

pohled jižní 1:200

Koncepce fasád:
Uspořádaní fasády vychází z konceptu mít co nejotevřenější na
jih a uzavření na sever. Jižní fasáda je celoprosklená, její dolní část je
neprůhlední černí plech. Část u napojení na stropní desku je taky z
neprůhledné plechu, a slouží na ukrytí stínících prvků. Horní část je
konzolován do střešní konstrukci. Severní fasáda je co nejvíc uzavření, proto má nejmenší počet oken se šířkou 1 000 mm.
Barevně je řešen mezi bílou a šedou žlutou aby zapadal do okolní
zástavby. Sokl je vyskládán z kamenných obkladů. Nadpis nad průchodem je dřevěná imitace. Okna kavárny jsou co nejvíc prosklení
aby se lépe propojili do náměstí. Pro podpory dynamiky jsem použil
rohové okno v severovýchodním rohu kavárny.
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