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situace nadhledová axonometrie

1NP  - vstupní hala - první setkání s knihovnou
 zóna s volným pohybem návštěvníků s kavárnou a s recepcí

10 NP / 11 NP - odbor správy a ochrany fondů
zabezpečuje organizaci a správu největších knihovních sbírek

2NP - centrální hala služeb  
místo prvního přijetí uživatele, zprostředkování služeb, výpůjčky

14 NP - národní konzervační archiv, univerzální archiv
robotizované archivy dostupné napříč celou budovou

5NP / 6NP - specializované studovny
otevřený prostor se studijními místy s volným výběrem

15 NP - restaurace,kavárna, víceúčelový sál
panoramatický výhled na město, volně přístupná terasa, konání akcí
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jižní pohled - pohled z Těšnovského náměstí, z ulice Na Poříčí    -    forma budovy reaguje na okolní kontext různými měřítky příčný řez
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východní pohled -  pohled z přeložené trasy Severojižní magistrály, z ulice Ke Štvanici

 V diplomním projektu jsem se zabývala nalezením vhodné lokality pro  umístění Národní knihovny a 
samotným návrhem budovy. Instituce Národní knihovny se s nedostatkem místa potýká takřka od 
dob jejího založení. 
Míst, kde byla „nová“ budova knihovny v historii uvažována, vyvstala po dobu její existence celá řada. 
Problém však i navzdory četným pokusům přetrvává a nová budova Národní knihovny je stále v 
nedohlednu.  
Na první zamyšlení by se mohlo zdát že takových míst je v Praze mnoho. Avšak při bližším zkoumání 
se ukazuje, že reálně jich je pouhá hrstka. 

Tím místem jsem zvolila území, které je podle mého mínění v naprosto katastrofálním stavu. Těšnov.

Těšnov - zastávka na znamení. 
Místo, se smutným osudem jednoho nádraží. 

Místo v samém centru Prahy s výborným dopravním napojením, v blízkosti přestupního uzlu a utobu-
sového nádraží Florenc. V docházkové vzdálenosti na Masarykovo nádraží. Nacházející se na již his-

toricky důležité obchodní cestě.
Místo s parkovou plochu, které však park jen vzdáleně připomíná. 

Místo silně podřízené dopravní situaci.
 Místo, které je v současné době urbanistickou jizvou s obrovským potenciálem. 

Jeho význam v rámci Prahy je bezesporu obrovský a je zarážející že takto cenné místo jev podstatě 
jedním z nejhorších míst v hlavním městě vůbec. 

Stavba tak významné budovy jako je Národní knihovna se v dějinách národa neopakuje příliš často, 
pokud vůbec. Je tedy vcelku přirozené že na sebe může navázat obrovský iniciační potenciál pro celé 
území ve kterém vzniká.

Touto studií, místa i typologie, jsem se snažila dát českému národu novou budovu Národní knihovny 
a Těšnovu navrátit něco z jeho původního významu. Přinést mu zpátky jeho s městskostí spojenou 
důstojnost, vystavět dominantu pro celé spádové území a vytvořit v tomto místě novou bránu do 
města, již čtvrtou v pořadí.

-------------

Knihovna jako schránka pro uchování národního písemnictví. 
Knihovna jako oáza vzdělanosti, vědomostí, paměti národa. 

Knihovna jako místo pro studium, kam se můžu zašít a v klidu si bádat.
Knihovna jako otevřená instituce všem, kteří o to mají zájem.

Knihovna jako poskytovatel informací o současné bibliografii.

V podobném duchu jsem se snažila svým návrhem reagovat na současného uživatele a jeho potřeby. 
Budova knihovny dává místu novou dominantu. Nový rozměr a cíl. Podmaňuje si své okolí. Vparteru 
zůstává otevřenou. Každý může nahlédnout, vstoupit, posadit se, projít. Dát si dobré kafe. Koupit si 
knihu. Rozjímat ve velkolepém atriu a dívat se vzhůru do nebe. Pozorovat ostatní, nabýt chuti vzít si 
knihu a jít se také začíst. 
Těm, co se rozhodnou  pokračovat výš, knihovna nabídne nepřeberné množství těch nejrůznějších 
knih z různých odvětví. S vybranou knihou se můžete posadit a v klidu si ji prohlédnout. Dá se tu 
i pracovat. Na výběr jsou pracovní místa ve volném výběru, skupinové a individuální studovny nebo 
relaxační zóny. V některých patrech můžete vyjít na venovní terasy s výhledem na Těšnovské náměstí 
nebo na řeku. 
V horní polovině budovy sídlí vědecká oddělení zajišťující správný chod knihovny a péči o fondy. 
V nejvyšším patře budovy může návštěvník zajít do restaurace, kavárny nebo na jednu z akcí 
pořádaných ve víceúčelovém sálu.
Dům je komponován na základě středové symetrie. Tvoří jej dostředné prstence z nichž každý ukrývá 
svůj význam. 
Nejpevnější  prstenec, tvořící rozhraní mezi budovou knihovny a okolním prostředím, v sobě ukrývá 
konzervační archiv. Vzdělanost a paměť národa. Svou masivností, tvrdostí a uzavřeností tvoří obálku 
křehkému a otevřenému prostoru uvnitř.

Další prstenec má obslužnou funkci. Tady se vertikálně pohybujeme celým domem. Tady najdeme 
konzultační služby, příruční sklady, sociální zázemí nebo únikové cesty.

Třetí prstenec je ponechán volný. Právě zde můžeme studovat, číst,  lenošit či brouzdat mezi regály.

Středový, čtvrtý, prstenec chybí. Namísto něho je prázdno. Atrium, které prochází přes všechna 
podlaží a můžeme díky němu pozorovat dění napříč celou budovou. 

Fasáda domu reaguje na koncepci budovy tak, že archiv tvořící pevnou schránku je v několika místech 
proražen velkými otvory, které jsou dále členěny do menších otvorů. 

Budova knihovny hladinu okolní zástavby jednoznačně převyšuje, na kontext okolí se však snaží 
reagovat svou formou komponovanou v několika plánech a měřítkách.


