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Špatné knihovny budují sbírky, 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 komunitě není tak demokra-
tické jako městská knihovna. Jediným vstupním požadav-
kem je zájem.

Lady Bird Johnson, první dáma USA
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A_1 Předmluva

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 kniho-
vem s právem povinného výtisku pro celé území 
České republiky. Nyní je její činost 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 stís-
něných prostorů - dle údaju bencharkingu (v roce 
2015) knihoven je Vědecká knihovna Olomouc 
(dále VKOL) v ukazateli „plocha pro čtenáře na 
1000 obyvatel obce“ čtvrtá nejhorší z 325 sledo-
vaných českých a slovenských knihoven. V tomto 
údaji nejsou zahrnuti mimoolomoučtí studenti.

Je přitom zajímavé, že město Olomouc má největší  
poměr vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Při 
pohledu na strategický 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 problém 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 zorganizované. Internet a digi-
talizace není nutné chápat jako zkázu této insti-
tuce, naopak knihovny mohou pomocí těchto medií 
rozšířit svoji nabídku a tím oslovit širší veřejnost. 
To je jeden z důležitých prvků pro úspěšné fungo-
vání knihoven v tomto století.

Druhým, a řekl bych důležitějším prvkem, je (jak 
jsem se snažil v úvodním citátu naznačit), že 
knihovny nelze chápat už jen pouze jako budovy 
obsahující knižní fond, ale jsou to instituce 
založené na budování služeb a hlavně budování 
komunity. 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 zaměst-
nance.

Toto jsou hlavní body, na kterých chci svoji práci 
stavět, neboť si myslím, že to je budoucnost 
knihovnictví.
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ANALYTICKÁ 
ČÁST

V kapitole uvádím souhr 
nejdůležitějších analýz, ze 
kterých návrh vychází - jedná 
se hlavně o analýzu dané 
parcely a jejího kontextu.

Stavebním programem 
a obecně typologií knihoven 
jsem se zabýval ve svém 
předdiplomním semináři: 
Olomouc knihovny, a tudíž ji 
zde neopakuji. 

B_1 Vědecká knihovna v Olomouci
B_2 Kontext místa
B_3 Tř. Svobody, brána do města
B_4 Fotodokumentace
B_5 Strategický plán B
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B_2 Kontext místa

Území na místě původních hradeb 
v blízkosti hranice městské památkové 
zóny. Místo má tvar obdélníku a je 
jasně vymezeno kompaktní zástavbou 
z přelomu 19. a 20. století.

Dříve se zde nacházelo autobusové nádraží, to 
prakticky přestalo fungovat v roce 1981, kdy se 
autobusy přesunuly na nádraží v městské části 
Hodolany. Nyní se využívá pouze k několika 
příměstským spojům. Značná část plochy funguje 
jako parkoviště. V roce 2006 se město snažilo najít 
investora, který by pozemek odkoupil a postavil 
zde kvalitní stavbu a vybudoval podzemní parko-
vání pro návštěvníky centra města. 

Prochází zde významná městská třída - tř. Svo-
body, která je jednou ze spojnic mezi nádražím 
a centrem města. Tato významná osa přechází 
z podoby sídlištní zástavby a areálů vybavenosti 
do podoby kompaktního města v místě pozemku, 
který je předmětem návrhu této práce. Toto místo 
funguje jako brána do města. Na třídě se nachází 
řada významných městských budov: Poliklinika 
Olomouc, budova Filozofické fakulty UPOL, 
Okresní soud v Olomouci aj. 

Na druhé straně od tř. Svobody stojí budova 
bývalého tržiště a předprostor s pozůstatky po 
betonových stolech.  Významným prvkem je lávka 
spojující centrum s Galerií Šantovka. 

V okolí se je pás tří významných parků: Čechovy 
sady, Smetanovy sady a Bezručovy sady. Všechny 
tři parky jsou vyhlášeny kulturní památkou a jsou 
každoročně využívány pro pořádání mezinárodní 
zahradnické výstavy Flora. Tyto parky tvoří skoro 
souvislý pás lemující ze tří stran historické cen-
trum města – to je důvodem, proč se Olomouci 
někdy přezdívá „perla uprostřed zeleně“. Propojení 
těchto parků je částečně přerušeno navrhovaným 
pozemkem a prostorem po bývalé tržnici.

2_Smetanovy sady, výstava Flora

vymezení pozemku

tř. Svobody

prostup parků

1_tř.Svobody, červený kostel

Legenda:
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B_3 Tř.Svobody, brána do města

Pozemek leží na rozhraní starého 
a nového města. Jím procházející 
tř. Svobody vytváří v tomto místě 
pomyslnou „bránu do města“.

Toto exponované specifické místo, navíc vlastněné 
městem Olomouc, přímo vybízí k využití novou 
veřejnou budovou či budovami.

Území dokonce tvoří jakýsi pomyslný přechod mezi 
prstencem parků, navrhovaná budova by proto 
neměla vytvářet bariéru, ale měla by toto spojení 
podpořit a dotvořit přírodní prstenec okolo centra.

Území plán Olomouce tuto plochu definuje 
pro účely veřejné vybavenosti. Celé území má 
definovanou výškovou hladinu, která odpovídá 
okolní zástavbě 17/21 m (hl. římsa/max. výška) 
s možným připuštěním zdůvodněného akcentu na 
30 m, max. na ploše 200 m2. Pozemek je limitován 
vypsáním architektonické soutěže a počítá se 
s vybudováním parkoviště i pro veřejnost. Plocha 
u tržnice má podobné parametry, počítá se zde 
s umístěním veřejného prostranství, které by 
navazovalo na síť náměstí a tříd v historickém 
centru.

Lokalita je velmi dobře obsloužena dopravně, 
nachází se zde zastávka tramvaje, kterou projíždí 
značná část významných spojů. Staví tu i auto-
busové linky, které nabízejí spojení s periferními 
částmi města.

Z hlediska cyklo dopravy, která je v Olomouci 
celkem významná, prochází pozemkem několik 
důležitých cyklostezek. Dochází zde hlavně ke 
křížení stezky procházející prstencem parků 
a stezky vedoucí tř. Svobody.

Díky umístění jádra města na kopci je možné při 
vhodném postavení vidět některé kostelní věže 
již ze země. V případě pohledu z vyšších podlaží 
se v severní části nabízejí výhledy na historické 
centrum a při dobrém počasí pravděpodobně i na 
Svatý kopeček.

3_Autobusové nádraží a budova třžnice

4_Historický snímek 
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B_4 Fotodokumentace
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B_5 Strategický plán

ROZVÍJÍME OLOMOUC
Dr�íte v rukou prezenta�ní verzi Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce. Dokumentu, 
který ví, jak rozvíjet na�e m�sto v p�í�tích letech. Plnou verzi najdete na webových stránkách 
menimeolomouc.eu/strategickyplan

VIZE
OLOMOUC 2030: HISTORICKÁ PERLA MORAVY 
hr�� a vz���an� ����o � ���o��no��í 

 Konkurenceschopné a kreativní centrum s atraktivním podnikatelským prost�edím, 

odpovídající nabídkou pracovních p�íle�itostí a rostoucí ekonomikou, stavící na 

vzd�lanosti a inovacích. 

 St�edoevropské duchovní, kulturní a sportovní centrum s bohatou nabídkou pro 

p�íjemný �ivot. 

 P�ív�tivé m�stské prost�edí s mo�nostmi odpo�inku v zeleni park� i na b�ezích �ek. 

 �ezpe�né a dopravn� dostupné místo pro �ivot bez bariér, m�sto s rozvinutou sítí 

sociálních a zdravotních slu�eb a p�átelské rodinám. 

 Sebev�domé centrum regionu aktivn� prosazující zájmy Olomou�an�.

1 vize

� pi�í�e

23 �í��

87 opa��ení

Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2023 (komunikační verze) (str.3) Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2023 (komunikační verze) (str.27)

M�N�ME OLOMOUC 
www.menimeolomouc.eu

KDO SE ZAPOJIL 
DO TVORBY PLÁNU
 1010 ob��n�  se z��astnilo dotazníkového �et�ení, kde vyjad�ovali své 

názory na stávající stav i budoucí rozvoj m�sta

 2110 lidí se zapojilo do tvorby pocitových map, b�hem kterých bylo 

zaznamenáno více ne� 2� ��0 pocit� na ur�itá témata s vazbou na konkrétní 

m�stské lokality 

 1�0 ob��n� m�sta a zástupc� z �ad podnikatelské ve�ejnosti se z��astnilo 

ve�ejných projednání, debat a diskuzí nad hlavními problémy a pot�ebami m�sta 

stejn� jako nad rozvojovými cíli a aktivitami do roku 2023

 100 odborník�  se zapojilo do práce odborných pracovních skupin 

 14 osobností m�sta se z��astnilo �ízených rozhovor� 

��pov��nost �a pr�b�h� koor�inaci a ���en� procesu tvorby Strategického plánu ro�vo�e m�sta �lomouce 

m�la ���lenná �omise pro strategické ���en� v �ele s p�e�se�ou nám�stkem primátora �le�em Jakubcem.

Slo�en� komise: 

 volení ve�ejní �initelé ��lenové stran zastoupených v Zastupitelstvu m�sta �lomouce�

 vedoucí pracovníci klí�ových odbor� Magistrátu m�sta �lomouce

 zástupci partnerských organizací podílejících se na regionálním rozvoji m�sta. © Magistrát m�sta �lomouce | Vydal: Eufour PR, s. r. o.  | Layout - Radim M�síc | �oto � Jan Andreá�
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KONCEPT
NÁVRHU

V této kapitole navazuji na 
základní myšlenky uvedené 
v předmluvě a na podněty 
vzniklé z analýz z předchozí 
kapitoly a z diplomního 
semináře.

Cílem je již konkrétní 
představení hlavních 
myšlenek projektu v několika 
bodech, které jsou řazeny 
od největšího měřítka - 
urbanistické koncepce až po 
detail. 

C_1 Masterplan
C_2 Knihovna jako komunita
C_3 Vnitřní dvůr
C_4 Identita prostorů
         Amfiteátr
         Pantheon
         Archa
         Agora
C_5 Coworking
C_6 Sportovní centrum
C_7 Cirkulace
C_8 Udržitelná budova C



C_1 Masterplan

Pozemek býválé tržnice nacházející se 
na severní straně tř. Svobody zpracovává 
student Dominik Sláma jako svůj 
diplomní projekt. Z toho důvodu bylo 
potřeba udělat jednoduchý masterplan, 
abychom se domluvili na kontextu 
a navázali na sebe.

Zpočátku každý z nás zpracoval svoji část území 
a následně jsme společně v detailu doladili 
návaznosti. To bylo předpokladem pro další práci.

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 podpo-
ruje propojení Smetanových a Bezručových sadů 
a vytvoření přírodního prstence okolo centra.

Na severu od tř. Svobody počítám se vznikem 
budovy radnice, jejíž uliční čáry vycházejí z budovy 
bývalé tržnice. Ta bude sloužit znovu svému 
původnímu účelu. Před oběma budovami vznikne 
nový veřejný prostor, do kterého se budovy 
orientují. Na části tohoto pozemku jsou archeolo-
gické pozůstatky městských hradeb, což omezuje 
výstavbu podzemních prostorů. Z tohoto důvodu 
jsme se i s vedoucími diplomní práce dohodli, že 
parkování pro radnici bude řešeno v rámci parko-
vání 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 vymezena jasná a přehledná hrana.

knihovna

radnice

hranice řešení této 
diplomové práce

hranice řešení diplomní 
práce Dominika Slámy
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C_2 Knihovna jako komunita

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 sportovní 
centrum mají na první pohled rozdílné fuknce, 
které však mají společné rozvoj člověka a vytváření 
komunity. 

Samotná knihovna 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 
mentálního odpočinku a fyzického rozvoje. 

Všechny tři provozy jsou propojeny vnitřním 
dvorem, který svým návrhem vybízí k pobytu, a tím 
podporuje prolínání těchto provozů.

Tento vztah se projevuje i na koncepci fasády 
návrhu. Směrem do veřejného prostranství 
je použito světlé režné zdivo symbolizující 
„městskost“, důstojnost, a díky své textuře přináší 
i příjemný detail.

Do dvora je naopak zvolena jemnější fasáda 
složená z vertikálních dřevěných latí, které 
více reagují na atmosféru tohoto prostředí. 
Přitom stále umožňují vizuální kontakt interiéru 
s exteriérem. Tyto fasády budou částečně porostlé 
pnoucími rostlinami, což pomáhá propojení budov 
s dvorem a vytvoří příjemné mikroklima. 

1 - knihovna - orientovaná do tř. Svobody 
fungující jako symbol a katalyzátor 
celého návrhu

2 - dvůr - prostor spojující jednotlivé 
budovy přírodním prostředím

3 - sportovní centrum a coworking

Knihovna

sportovní 
centrum

coworking

vnitroblok

setkávání

setkávání

flexibilita

spolupráce

setkávání

kulturainspirace

inspirace

zázemí

zázemí

zázemí

psychický 
rozvoj

fyzický 
rozvoj

pracovní 
rozvoj

kreativní 
prostředí

duševní 
hygiena

komunita
vědění

svoboda 
informací

svoboda 
vědění

společenský 
život

komunita

komunita

28 29



C_3 Vnitřní dvůr

Společný vnitroblok spojující jednotlivé 
budovy zeleným dvorem umožňující 
příjemný pobyt a relaxaci.

Základ dvora tvoří zpevněná multifunkční plocha 
nacházející se na středu. Do ní se orientují vstupy 
z jednotlivých budov, plocha slouží k setkávání lidí, 
pořádání výstav či k umístění uměleckých děl.

Touto plochou prochází křížení dvou hlavních prů-
chodů, čímž je docíleno jasné a snadné orientace.

Zbylé plochy jsou tvořeny zelení. Na západní 
straně se nachází svah pokrytý pobytovým trávní-
kem, který se orientuje jihovýchodně, směrem do 
zbylé části dvora. 

Druhá strana nabízí mnohem bohatší zeleň ve 
formě různých druhů travin, vyvýšených záhonů 
a květinových boxů s okrasnými rostlinami. V celé 
části jsou vysázeny nízké stromy či vícekmeny. 
Cílem je vytvořit intimější rozmanité svěží pro-
středí, které bude vypadat přirozeně a uvolněně, 
přesto bude dobře udržované. 

V tomto prostoru si vytváří svoji plochu ve formě 
paluby jak kavárna umístěná v budově knihovny, 
tak samotný coworking. 

Součástí návrhu je umístění několika paravanů 
a drobných venkovních pracoven pro studium či 
práci návštěvníků knihovny a coworkingu.

Celý prostor se bude v průběhu roku proměnovat, 
tím se bude měnit i nálada celého dvora. 

Dvůr je na východní straně ukončen budovou 
k uložení kol, čímž je celý prostor vyhrazen a je 
jasně definovaná hranice mezi dvorem a parkem. 

Celý dvůr je možné přes noc uzavřít. Díky tomu 
je umožněna jeho perfektní údržba s možností 
nechávat venku volný mobiliář. 

5_knihovna Delft 1 - budovy

3 - jasný pohyb 4 - zeleň

5 - otevření do prostoru 6 - sdílený prostor

2 - univerzální prostor

6_Beiqijia Technology Business district

7_Pracovna v parku
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C_4 Identita vnitřních prostorů

Základem uspořádání vniřního prostředí 
bylo vytvoření několika prostorů s různou 
vnitřní identitou. Dohromady tvoří 
bohatou mozaiku nabízející různorodá 
využití.

Výchozím bodem je otevřený a plynulý 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 napomáhá v orientaci a celkové hiearchizaci 
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 výsled-
nou kompozicí je vytvářen celkový obraz knihovny. 

pantheonagora

amfiteátr

archa 
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Amfiteátr

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 na severový-
chodní fasádě je umožněn výhled na tř. Svobody 
– hlavní tepnu této lokality. Velkou předností je 
umožnění výhledu na historickou část města. 
Tento prosklený prostor je dobře viditelný očima 
chodce, pohybujícího se po tř. Svobody. Je zároveň 
tím prvním, co upoutá při vstupu do budovy. 

V prostoru amfiteátru jsou rozmístěny počítače na 
vyhledávání knih, samoobslužné výpůjční auto-
maty včetně výdejny knih z archívu.
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Pantheon

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

Zevnitř ovál představuje střed knihovny, což je 
umocněno umístěním regálů s knihami do paprsků 
směřujících do středu. V detailu některé regály 
vytvářejí drobná zákoutí, ve kterých je umožněno 
návštěvníkovi nerušeně pobývat v intimnější zóně.

Prostor slouží i k pohybu mezi jednotlivými patry. 
Odtud je možnost průchodu do dalších pro-
stor. 
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Archa

Název pocházející z latinského „arca“ 
tedy skříň, schránka – prostor slouží 
k uchování a zprostředkování informací. 
Je to místo k samostatnému studiu 
a vzdělávání. 
Vědecká knihovna v Olomouci je jedna ze tří 
knihoven v ČR s právem povinného výtisku, tzn. 
zároveň i s povinností uchování výtisku. Značná 
část je uložena v podzemním depositáři a další 
díl je uložen v této části. Tyto svazky jsou určeny 
pouze prezenčnímu studiu.

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

Fasáda do vnitrobloku je prolamovaná za účelem 
vytvoření několika zálivů, z exteriéru tyto prostory 
slouží k umístění zeleně. Ta je důležitým prvkem 
k příjemnému pocitu návštěvníka.

V nejvyšším podlaží se nachází individuální stu-
dovny a je zde i pult na vypůjčení knih z depozitáře.
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Agora

Obdélníková hala sdružující prostory 
konferencí, meetingů, vzdělávacích 
programů s prostory knihovníků.

Chodba spojující kanceláře knihovníků 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.
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C_5 Coworking C_6 Sportovní centrum

Budova coworkingu je založená na hlavní 
hale – open space, která je v každém 
patře obsloužena traktem zasedacích 
místností a zázemí. Hale dominuje 
schodiště, které ukončuje tento živoucí 
prostor.

Koncepce je inspirována pobočkami Impact HUB, 
které jsem v letošním roce měl možnost několikrát 
navštívit. 

Základem je otevřený prostor nabízející různé 
druhy pracovního prostředí od pracovních stolů 
po křesla až posezení u kuchyňky. Ve 2.NP se do 
prostoru orientuje balkón umožňující posezení. 
Tento prostor je živoucím srdcem celé budovy 
a podporuje komunitní život, který je pro podobné 
instituce důležitý. 

Na jižní straně se nachází trakt, ve kterém jsou 
různé velikosti zasedacích místností a veškeré 
zázemí budovy. 

V 3.NP jsou uzavíratelné kanceláře a hlavní konfe-
renční místnost orientující se na terasu. Jedna část 
má charakter dřevěné paluby s možností umístit 
mobiliář, druhá část má formu pobytové zahrady – 
různé druhy travin, keřů a okrasných rostlin.  

Hlavní náplní sportovního centra je 
fitness, univerzální sál se zrcadlovou 
stěnou, dva kurty na squash, zázemí, 
střecha je využita pro multifunkční hřiště.

Budova je koncipovaná jako jednoduchý trojtrakt, 
chodba na středu obsluhuje prostory okolo. V pří-
zemí je umístěna recepce, dva kurty na squash, 
multifunkční sál se zrcadlovou stěnou, stoly na 
stolní tenis a šatny se sprchami a zázemím.

V druhém podlaží je fitness se zázemím a kancelář. 

Prostor střechy je využit pro venkovní multifunkční 
hřiště, to svým umístěním umožňuje zajímavé 
výhledy na Smetanovy sady a budovu knihovny. 

8_Impact HUB Brno 10_sportovní centrum Fala Park9_Impact HUB Brno 11_sportovní centrum Fala Park
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C_7 Cirkulace

pohyb návštěvníka nadzemí / podzemí

pohyb zaměstnance nadzemí / podzemí

pohyb knihy nadzemí / podzemí

požární únik nadzemí / podzemí

zásobování nadzemí / podzemí

 výlez z garáže

Legenda:

V knihovně je nejdůležitější vnímat pohyb 
ve třech podobách – pohyb návštěvníka, 
pohyb zaměstnance a pohyb knihy.

Hlavní vstup do budovy se nachází na severním 
nároží. Budova je zde v parteru uskočená, čímž 
dochází k jasnému označení vchodu a poskytuje 
zároveň ochranu před vlivem počasí. Odtud 
návštěvník může pokračovat po schodech do 
2.NP do samotného prostoru knihovny. V tomto 
místě středové atrium umožňuje vertikální pohyb. 
Druhou možností je projít skrze halu v 1.NP, která 
návštěvníka navede směrem do vnitřního dvora. 
Zde je komunikace ve formě kříže, čímž napomáhá 
orientaci.

Zaměstnanci knihovny mají vstup opět ze sever-
ního nároží, mají zde svůj vyhrazený vstup a ver-
tikální komunikaci, která je zavede do prostoru 
kanceláří.

Archivovaný knižní fond je umístěn v podzemních 
podlažích na východním nároží. K pohybu knih 
dochází robotizovaným systémem. Ten umožňuje 
velmi rychlý pohyb, který nevyžaduje přesun 
zaměstnance. 

Zásobování je umožněno navržením hospodář-
ského dvora v 1.PP a nákladního výtahu.

Pohyb v coworkingu a ve sportovním centru je 
možný pomocí haly se schodištěm.

Požární úniky jsou navrženy na požadované 
délky NÚC a bez přerušení vedou do venkovního 
prostoru. 
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C_8 Udržitelná budova

Svým jednoduchým a kompaktním 
tvarem, bohatými vnitřními i venkovními 
prostory a technologiemi se návrh snaží 
minimalizovat investiční a provozní 
náklady budovy.

Nosný systém
Konstrukce budovy je železobetonový monolitický 
skelet se stužujícími vertikálními jádry a desky 
se skrytými průvlaky. Tuto konstrukci ztužuje 
i obvodová stěna s meziokenními pilíři a parapet-
ními trámy. Modul je založen na síti 8 x 8 m, který 
odpovídá vhodnému členění umísťování regálů 
s knihami a zároveň umožňuje efektivní rozmístění 
parkovacích stání v suterénu. Tento systém 
umožňuje vysokou flexibilitu návrhu.

Spodní stavba se předpokládá jako železobetonová 
monolitická, provedena jako bílá vana. Podzemní 
archív je uvnitř této konstrukce a je tvořen druhou 
železobetonovou konstrukcí, která je dodatečně 
zaizolována, aby bylo dosaženo vysoké ochrany 
archiválií.

Vytápění a chlazení
Návrh předpokládá za hlavní zdroj tepelná čerpa-
dla země voda. Ta budou navržena tak, aby pokryla 
energetickou potřebu pro vytápění objektu během 
zimních měsíců. K chlazení objektu v letních měsí-
cích je potřeba více energie, k tomu bude pomáhat 
chladící věž umístěna na střeše budovy. Objekt 
bude vytápěn na požadovanou teplotu 22 °C, 
garáže budou temperovány na 10 °C a depozitář 
bude udržován tak, aby teplota nepřesáhla 15 °C.

Distribuce tepla bude za pomocí rozvodů aktivace 
betonového jádra. V místech potřeby rychlejších 
změn bude systém doplněn o sálavé stropní 
panely.

Pro zmenšení nákladů na chlazení návrh disponuje 
venkovními pasivními stínícími prvky. Těmi jsou 
perforovaná fasáda z režného zdiva doplněná 
o venkovní žaluzie. Fasádu ve vnitřním dvoře 
doplňují vertikální dřevěné lamely, které budou 
popnuty pnoucími rostlinami. Ty vytvářejí příjemné 
mikroklima a v zimních měsících, kdy není nutnost 
chránit před ziskem tepla, listy opadají a umožní 
prostup většího množství světla do interiéru.

Větrání
V objektu je navrženo řízené větrání s rekuperací 
tepla a regenerací vlhkosti. To je objektem vedeno 
ve zdvojené podlaze a následně distribuováno 
v parapetu po obvodu objektu, v případě nutnosti 
je možné využít spodní části regálů na knihy. 
Odvod je poté vertikálními komunikacemi uvnitř 
dispozice. V objektu bude umožněno hybridní 
větrání za pomocí otvíravých částí oken. Strojovna 
vzduchotechniky se nachází v suterénu budovy.

Příprava teplé vody
Ohřev teplé vody pro potřeby kuchyněk a umyva-
del na toaletách bude řešeno za pomocí průtoko-
vých ohřívačů přímo v místě potřeby. Teplá voda 
pro potřebu kavárny bude získávána z tepelného 
čerpadla.

Náhradní zdroj Elektrické energie
V objektu je navržen dieselagregát se zásobníkem 
paliva, který pokryje potřeby energie v případě 
výpadku elektrické energie. Zařízení je uloženo 
v suterénu budovy.

Stabilní hasící zařízení
Z důvodu požární bezpečnosti je zde navrženo 
stabilní hasící zařízení ve formě vysokotlakého 
mlhového zařízení. Strojovna a zásobník vody je 
uložen v suterénu. 

Podzemní archív je možné hasit pomocí plynového 
SHZ, jelikož celý prostor je robotizován a nebude 
zde výskyt člověka. To umožňuje efektivní hašení 
požáru, aniž by byly poničeny archiválie.

Zelené střechy
Návrh počítá s využitím nepřístupných a pohledo-
vých částí střech jako s extenzivní a bezúdržbovou 
střechou.

Vzhledem ke změnám v podnebí navrhuji využití 
mokřadní střechy na střeše knihovny. Jedná se 
o cca 15 cm tlusté souvrství nasáklé vodou, ve 
kterém je umožněn růst mokřadním rostlinám. 
Výhoda je využití hydroponického růstům s mož-
ností využít střechu jako kořenovou čističku. Může 
docházet k přečištění šedé vody, která se následně 
využije pro účely zalévání zelených fasád či dvora. 
Výhodou je i zlepšení chlazení střechy v letních 
měsících. 
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DOKUMENTACE
NÁVRHUD

Tato kapitola obsahuje 
výkresovou dokumentaci mé 
diplomní práce.

Širší vztahy
Situace
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
1.PP
2.-3.PP
1. NP axonometrie
2. NP axonometrie
3. NP axonometrie
4. NP axonometrie
Řezy
Pohled severovýchodní
Pohled jihozápadní - vnitroblok
Pohled jihovýchodní, severozápadní
Pohled jihozápadní, severovýchodní - vnitroblok
Pohled jihovýchodní - vnitronblok,  
severozápadní - vnitroblok







Širší vztahy
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Hranice řešeného území

Situace

5756 1:1000



1. NP

1 vstupní hala
2 obchody
3 výlez z garáže
4 bezpečnostní velín
5 automat na vracení knih
6 vtsup pro zaměstnance
7 tiskové centrum
8 digitální dílna Fablab
9 konferenční sál
10 šatna
11 zpracování knižních fondů
12 kuchyně
13 restaurace
14 odpady
15 kolárna
16 vstupní hala
17 stolní tenis
18 squash
19 sál se zrcadlovou stěnou
20 hlavní hala
21 zasedací místnosti
22 malý kinosál
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2. NP

1 výukové místnosti
2 konferenční sál
3 výtah pro návštevníky
4 pobytové schodiště
5 výdejna knih
6 výtah pro knihy
7 stoly s pc
8 kancelář
9 fitness
10 zasedací místnosti

4 

5

7
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8
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3. NP

1 kanceláře typu open space
2 kaneláře knihovny
3 denní místnost s kuchyňkou
4 samoobslužná kuchyňka
5 zásobovací výtah
6 multifunkční hřiště
7 terasa
8 hlavní zasedací místnost
9 uzavřené kanceláře

4
1

3

6 7

9

8

5

2
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4. NP

1 kanceláře typu open space
2 kaneláře knihovny
3 denní místnost s kuchyňkou
4 individuální studovny
5 výdej knih

4

1

3

5

2
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1. PP 2.-3. PP

v budoucnu možnost 
rozšíření depositáře

v budoucnu možnost 
rozšíření depositáře

671:8000 5 10 2066



1. NP axonometrie 2. NP axonometrie

hala

šatny

squash
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dílna Fablab

odpad

kancelář
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sál
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vstup pro 
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automat na 
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bezpečnostní 
velín

výlez z garáže

recepce
tiskové 
centrum

schodiště 
do knihovny

pobytové 
schodiště

výdejna 
knih

„pantheon“

výtah pro 
návštěvníky

komerční 
prostory

kavárna

prostory zpracování 
knižních fondů

výtah na knihy

výtah na knihy
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toalety
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hala
vnitřní dvůr
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fitness
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3. NP axonometrie 4. NP axonometrie

denní místnost 
s čajovou kuchyňkou

denní místnost 
s čajovou kuchyňkou

kaceláře knihovny kaceláře knihovny

multifunkční hřiště multifunkční hřištěsamoobslužná 
kuchyňka

samoobslužná 
kuchyňka

pobytové 
schodiště

pobytové 
schodiště

výtah pro 
návštěvníky

výtah pro 
návštěvníky

open space open space

zásobovací výtah zásobovací výtah

průběžné stoly průběžné stoly

výtah pro knihy výtah pro knihy

uzavíratelné 
kanceláře

terasa terasa

zasedací 
místnost
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Pohled severovýchodní

Městský dům

Architektonická koncepce z jedné strany vychází 
z urbanistické koncepce městského 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. Svobody. 
Této celkové koncepci napomáhá materiálové 
řešení fasády ve formě světlého režného zdiva. To 
symbolizuje městskost, důstojnost, odkazuje se 
na bohatou historii města, přesto si uchovává sou-
časný moderní vzhled. Keramika jakožto přírodní 
materiál umožňuje domu přirozeně stárnout a tím 
napomáhá integraci do okolí.
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Pohled jihozápadní - vnitroblok

Vnitřní dvůr

Vnitroblok představuje přírodní složku návrhu. 
Zahrady vybízejí k intimnímu posezení, 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.

76 771:4000 5 10 20



Pohled jihovýchodní, severozápadní
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Pohled jihozápadní, severovýchodní - 
vnitroblok
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Pohled jihovýchodní - vnitroblok,  
severozápadní - vnitroblok
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F_1 Kapacity

Kapacita knihovna:
Volný výběr:       437 685 svazků

Podzemní archív:      1 451 000 svazků

Kancelář knihovny:      112 míst 

HPP:       10 875 m2

Obestavěný prostor:     52 838 m3

Kapacita coworking:
HPP:       1 941 m2

Obestavěný prostor:     9 602 m3

Kapacita sportovní centrum:
HPP:       1 248 m2

Střecha:       600 m2

Obestavěný prostor:     5 700 m3

Kapacita podzemní část:
Počet park. stání  v podzemní části celkem:   572 stání

   z toho knihovna     247 stání

   z toho coworking     12 stání

   z toho sportovní centrum    10 stání

   z toho radnice (diplomová práce Dominika Slámy)  183 stání

   z toho veřejné parkoviště    120 stání

HPP:       20 394 m2

Obestavěný prostor:     79 550 m3
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F_2 Zhodnocení

Mé první představy o nové budově Vědecké 
knihovny v Olomouci byly značně rozdílné, hlavně 
co se velikosti týče. Po rozhovoru se zástupcem 
ředitelky Milošem Korhoněm a dalším postupným 
zjišťováním potřeb knihovny se velikost mého 
návrhu zvětšila. Zároveň jsme dospěli k závěru, 
aby nově navrhovaná budova pojala i většinu 
fondů z archívu i přesto, že budova depositáře byla 
realizovaná v minulém roce. Možnost mít všechny 
provozy „pod jednou střechou“ a nebýt závislý 
na každodenním převozu mezi institucemi je dle 
mého názoru správným řešením.

Druhým rozdílem byla integrace dalších podpo-
rujících provozů. V prvních skicách jsem spíše 
uvažoval o jedné budově, která by nabízela pár 
míst pro pronájem kanceláří. Postupným prověřo-
váním variant jsem nakonec dospěl k výslednému 
návrhu - tří instituce představující jeden městský 
blok. Toto  spojení považuji za zajímavé a velmi 
mě bavilo zkoumat jeho možnosti. Negativní 
stránkou bylo ztížení již tak nelehkého úkolu. Tím 
se mi nepodařilo navrhnout vše do detailu jak jsem 
si původně představoval. Proto se v návrhu více 
zaměřuji na celek jako takový a v detailu se věnuji 
více budově knihovny jakožto hlavní instituce 
zaštitující celek. Při zpětném pohledu to však 
považuji za správné rozhodnutí.

Toto mi pomohlo k rozšíření hranice mého 
přemýšlení nad projektem. Stavbu nevnímám jen 
po hranice její fasády. Vnímám ji i s jejím okolím 
jakožto stejně důležitým aspektem návrhu jako 
budova sama.

Při tvorbě diplomní práce jsem zúročil předchozí 
zkušenosti s navrhováním veřejné knihovny v Ost-
ravě (bakalářská práce) a zkušenosti ze studijního 
pobytu na Tampere Univerzity of Technology ve 
Finsku. Při zpětném pohledu až nyní vnímám celý 
rozsah této tématiky a zároveň si lépe uvědomuji 
všechny aspekty do hloubky.

Bylo mi potěšením mít možnost navrhnout novou 
budovu VKOL, obzvlášť v takto krásném prostředí. 
Byl bych rád, kdyby vědecká knihovna a hlavně 
její potřeby s prostory pro veřejnost nezůstaly 
v opomenutí a nad tímto tématem se vedla debata 
v městě Olomouci - městě stavícím na vzděla-
nosti. 
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