
Hranice řešeného území

Diplomní práce je zaměřena na téma 
knihovny, konkrétně se jedná o návrh 
nové budovy Vědecké knihovny 
v Olomouci.

Tato instituce je druhou nejstarší (r. 
1556) a velikostí fondu třetí největší 
(více než 2,2 mil. jednotek) na našem 
území. Je jednou ze tří knihovem 
s právem povinného výtisku pro celé 
území České republiky. Nyní je její 
činnost rozdělena do tří různých budov 
a čtenáři jsou obsluhováni dokonce 
na sedmi pracovištích. Postavením 
depozitáře se teď dočasně vyřešil 
největší problém - skladování knižního 
fondu. Nicméně to neřeší problém 
stísněných prostorů - dle údaju ben-
charkingu (v roce 2015) knihoven je 
Vědecká knihovna Olomouc (dále VKOL) 
v ukazateli „plocha pro čtenáře na 1000 
obyvatel obce“ čtvrtá nejhorší z 325 
sledovaných českých a slovenských 
knihoven. V tomto údaji nejsou zahrnuti 
mimoolomoučtí studenti.

Je přitom zajímavé, že město Olomouc 
má největší  poměr vysokoškolsky vzdě-
laných obyvatel. Při pohledu na strate-
gický plán chce na tomto faktu stavět 
a podporovat vznik kreativního průmyslu 
a obecně kulturu a vzdělání. Z těchto 
důvodů si kladu za cíl navržení nové 
budovy, která bude obsahovat všechny 
provozy současné knihovny a stane se 
katalyzátorem zmíněných ideí. 

V současné době začátku 21. století 
díky internetu a globalizaci není pro-
blém rychle najít jakékoliv informace, 
zárověn s tím se však zhoršuje jejich 
spolehlivost. Knihovny a knihy obecně je 
možné brát jako spolehlivější zdroj, navíc 
tyto informace bývají velmi dobře zor-
ganizované. Internet a digitalizace není 
nutné chápat jako zkázu této instituce, 
naopak knihovny mohou pomocí těchto 
medií rozšířit svoji nabídku a tím oslovit 
širší veřejnost. To je jeden z důležitých 
prvků pro úspěšné fungování knihoven 
v tomto století.

Druhým, a řekl bych důležitějším prvkem 
je, že knihovny nelze chápat už jen 
pouze jako budovy obsahující knižní 
fond, ale jsou to instituce založené na 
budování služeb a hlavně budování 
komunity (viz citát). Jsou to instituce, 
které nijak neomezují, kdo je může 
navštívit - „od chudých po bohaté, 
vzdělaných i nevzdělaných“, jediným 
předpokladem je zájem. Jsou to stavby, 
které umožnují svobodu vědění a názorů 
nehledě na kulturní, náboženské a jiné 
názory. Jejich prostředí by mělo být 
pestré a bohaté, zároveň umožnovat 
prostory ke studiu, práci, inspiraci, 
společenské interakci, konání kulturních 
akcí a přednášek, možnost vzdělávání 
a kvalitního a funkčního prostředí pro 
zaměstnance.

Toto jsou hlavní body, na kterých chci 
svoji práci stavět, neboť si myslím, že to 
je budoucnost knihovnictví.
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1 - vymezení vnitrobloku

3 - jasný pohyb 4 - pobytový zelený svah (vlevo) a komunitní zahrada 
(vpravo)

5 - otvírání coworkingu a knihovny do prostoru 
zahrady

6 - sdílený prostor

2 - univerzální dlážděná plocha

Základní ideou bylo dokončit centrum 
jasnou a přehlednou zástavbou 
vycházející z kompaktní zástavby z okolí, 
čímž se docílí zpřehlednění celého 
prostoru a vytvoření plnohodnotného 
vstupu do historické části města. Tuto 
čitelnost navíc podporuje propojení 
Smetanových a Bezručových sadů 
a vytvoření přírodního prstence okolo 
centra.
Severní část od tř. Svobody zpracoval student 
Dominik Sláma jako svůj diplomový projekt. 

Uliční čáry radnice vycházejí z budovy bývalé 
tržnice. Ta bude sloužit znovu svému původ-
nímu účelu. Před oběma budovami vznikne 
nový veřejný prostor. Z důvodu nálezů archeo-
logických pozůstatků městských hradeb je 
parkování pro radnici řešeno v rámci parkování 
knihovny. 

Uliční čáry pozemku knihovny navazují z jižní 
a západní strany na okolní ulice. Ze severní 
strany budova kopíruje tvar tř. Svobody, čímž 
podporuje její význam a charakter městské 
třídy. Z východní strany je čára posunuta od 
ulice, aby umožnila vznik lineárního parku. Její 
natočení vzniká z tvaru této silnice a zárověň 
navazuje na plánovanou radnici. Tím je vyme-
zena jasná a přehledná hrana.

Špatné knihovny budují sbír-
ky, dobré knihovny budují služby, 
skvělé knihovny budují komunitu.

R. David Lankes, ředitel Školy knihovnické 
a informačních technologií v Jižní Carolině

Snad žádné místo v žádné komu-
nitě není tak demokratické jako 
městská knihovna. Jediným vstup-
ním požadavkem je zájem.

Lady Bird Johnson, první dáma USA

Městský dům
Architektonická koncepce z jedné strany vychází z urbanistické koncepce měst-
ského bloku, domu; na druhé straně na fasádu propisuje vnitřní koncept domu.
Prvním výrazným bodem je krytý vstup, ze kterého návštěvník plynule přechází 
dovnitř. Tento nástupní prostor je prosklený a tím je docíleno interakce s tř. Svo-
body. 

Této celkové koncepci napomáhá materiálové řešení fasády ve formě světlého rež-
ného zdiva. To symbolizuje městskost, důstojnost, odkazuje se na bohatou historii 
města, přesto si uchovává současný moderní vzhled. Keramika jakožto přírodní 
materiál umožňuje domu přirozeně stárnout a tím napomáhá integraci do okolí.

Vnitřní dvůr
Vnitroblok představuje přírodní složku návrhu. Zahrady vybízejí k intimnímu pose-
zení, relaxaci v obklopení přírodou nebo k možnosti posezení s přáteli či ostatními 
návštěvníky areálu.
Fasády domů navazují na měkčí charakter prostoru svým materiálovým řešením ve 
formě dřevěných vertikálních latí. Po těch je umožněn růst pnoucích rostlin, čímž 
dvůr získavá jednodný charakter a příjemné mikroklima.
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Obdélníková hala sdružující 
prostory konferencí, 
meetingů, vzdělávacích 
programů s prostory 
knihovníků.
Chodba spojující kanceláře knihov-
níků je navržena ve formě ochozu 
okolo prosvětleného atria. V místě 
předpokládaného největšího pohybu 
je tato chodba rozšířena a povýšena 

na funkci denní místnosti s čajovou 
kuchyňkou.

Ve spodní části hala prosvětluje 
prostory určené k týmovým 
a výukovým činnostem, vstup do 
konferenčního sálu a v přízemí 
vstup do digitální dílny ve stylu Fab 
lab. 

Tím dochází k vizuálnímu kontaktu 
knihovníků s návštěvníky.

Základem uspořádání vniřního 
prostředí bylo vytvoření 
několika prostorů s různou 
vnitřní identitou. Dohromady 
tvoří bohatou mozaiku 
nabízející různorodá využití.
Výchozím bodem je otevřený a ply-
nulý prostor. V  něm jsou umístěny 
čtyři haly; ty nemají formu pouze 
„díry“ v podlaze, ale každá má svoji 
vlastní identitu, svoji atmosféru 
a tím je jasně odlišena. To napo-
máhá v orientaci a celkové hiearchi-

zaci budovy. Koncept se neomezuje 
pouze na prostor haly, ale ovlivňuje 
i své okolí.

Jednotlivé prostory v detailu nabízejí 
další členění ve formě různých 
zákoutí a zálivů, jejichž výslednou 
kompozicí je vytvářen celkový obraz 
knihovny. 

Identita prostorů

Knihovna jako komunita

Amfiteátr Archa

Pantheon Agora

Hala plynule navazující na 
hlavní vstup jejímž hlavním 
motivem je pobytové 
schodiště. Podobně jako 
řecký amfiteátr umožňuje 
návštěvníkovi sledovat dění 
před sebou a tím podporuje 
sociální interakce.

Za pomoci velkorysého prosklení 
je chodec pohybující se po tř. 
Svobody vtahován očima dovnitř. 
Stejným způsobem je návštěvníkovi 
knihovny umožněn pohled na tuto 
třídu i historickou část města.

V prostoru amfiteátru jsou rozmís-
těny počítače na vyhledávání knih, 
samoobslužné výpůjční automaty 
včetně výdejny knih z archívu.

Oválný prostor obklopený 
knihami se stává srdcem 
knihovny. Umožňuje vertikální 
pohyb a umocňuje atmosféru 
knihovny při průchodu do 
dvora. 
Průchodem v přízemí se naskytne 
pohled na halu tvořenou regály 
knih. Jednoduchý motiv je doplněný 
schodišti a zenitálním osvětlením. 

Zevnitř ovál představuje střed 
knihovny, což je umocněno umís-
těním regálů s knihami do paprsků 
směřujících do středu. V detailu 
některé regály vytvářejí drobná 
zákoutí s možností nerušeně pobý-
vat v intimnější zóně.

Prostor slouží i k pohybu mezi jed-
notlivými patry. Odtud je možnost 
průchodu do dalších prostor. 

Název pocházející z latinského 
„arca“ tedy skříň, schránka 
– prostor slouží k uchování 
a zprostředkování informací. 
Je to místo k samostatnému 
studiu a vzdělávání. 
Vzhledem k tomu, že Vědecká 
knihovna v Olomouci má právo 
povinného výtisku, musí být značná 

část uložena v podzemním deposi-
táři a další díl je uložen v této části. 

Hlavním motivem návrhu archy jsou 
průběžné stoly okolo obdélníkové 
haly. Velikost tohoto prostoru napo-
máhá vytvářet intimnější charakter 
a tím podporuje studijní a pracovní 
atmosféru.

 

Základní myšlenkou je městský blok 
skládající se ze tří samostatných institucí 
propojených vnitřním dvorem. Vše tvoří 
jeden navzájem se podporující celek.

Tyto tři instituce - knihovna, coworking a spor-
tovní centrum mají na první pohled rozdílné 
fuknce, které však mají společné rozvoj člověka 
a vytváření komunity. 

Knihovna samotná je symbolem a katalyzátorem 
tohoto spojení. Nabízí možnosti studia, osobního 
rozvoje, je místem konání výstav, přednášek 
a kurzů, je zde umístěna digitální dílna Fab lab.

Coworking umožnuje a podporuje vznik drobných 
povolání, vytváří komunitu. Ta těží z přítomnosti 

knihovny, kde lidé mohou využívat jejích služeb 
včetně tiskových, mít k dispozici digitální dílnu či 
navštěvovat a pořádat kurzy.

Sportovní centrum nabízí hlavně možnost men-
tálního odpočinku a fyzického rozvoje. 

Vnitroblok - zelený dvůr je tmelícím a spojujícím 
prvkem mezi budovami. Umožňuje příjemný 
pobyt a relaxaci v osvěžujícím prostředí upro-
střed zeleně  s vyvýšenými záhony, stromy,  ven-
kovními pracovnami. Je to prostor k setkávání lidí. 
Celý prostor se v průběhu roku proměňuje a tím 
se mění i nálada celého dvora. 

01 vstupní hala
02 recepce
03 obchody
04 výlez z garáže
05 bezpečnostní velín
06 automat na vracení knih
07 vtsup pro zaměstnance
08 tiskové centrum
09 digitální dílna Fablab
10 konferenční sál
11 šatna
12 zpracování knižních fondů
13 kuchyně
14 restaurace
15 odpady
16 kolárna
17 vstupní hala
18 stolní tenis
19 squash
20 sál se zrcadlovou stěnou
21 hlavní hala
22 zasedací místnosti
23 malý kinosál
24 výukové místnosti
25 konferenční sál
26 výtah pro návštevníky
27 pobytové schodiště
28 výdejna knih
29 výtah pro knihy
30 stoly s pc
31 kancelář
32 fitness
33 kanceláře typu open space
34 kaneláře knihovny
35 denní místnost s kuchyňkou
36 samoobslužná kuchyňka
37 zásobovací výtah
38 multifunkční hřiště
39 terasa
40 hlavní zasedací místnost
41 uzavřené kanceláře
42 individuální studovny
43 výdej knih
44 vrátnice
45 hospodáčský dvůr
46  archív

hranice řešení této 
diplomové práce

hranice řešení diplomní 
práce Dominika Slámy
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