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V současné situaci je zástavba pod hradbami pouze roztroušená. Jediná 
ulice s pevnou uliční frontou je ulice Dělnické domy se zástavbou činžáků. Ve 
zbytku území je několik rodinných a bytových domů, skladů a především zahrady. 
Naopak nad hradbami se dochovala zástavba na původní historické parcelaci 
včetně původní uliční sítě. V ulici v kopečku se nachází kostel sv. Václava a hned 
vedle něj základní umělecká škola.

V urbanistické studii, kterou jsem zpracovávala, bylo navrženo doplnění 
stávající zástavby tak, aby vznikla nová moderní obytná čtvrť pro cca 900 obyvatel. 
Krom různých druhů bytové zástavby je do území navržena rovněž komerce, 
krátkodobé ubytovací kapacity, kanceláře a služby. Důraz byl kladen na vytvoření 
sítě menších veřejných prostor s různými atmosférami tak, aby si každý obyvatel 
mohl najít prostor svému srdci nejbližší.

Jako nejvhodnější místo pro umístění tak významné veřejné instituce, jakou 
je městská knihovna, byla vybrána parcela na ostrohu vybíhajícím z historického 
centra, která je již od 50. let 12. století nezastavěná a zarostlá trávníkem s několika 
vzrostlými, převážně jehličnatými stromy. Hmotu jsem rozdělila na čtyři menší 
objemy tak, aby reflektovala původní zástavbu, ovšem ne doslovně je půvocní 
půdrysné stopě. Výška jednotlivých objemů je různá a klesá postupně s terénem.

„Broumovské Benátky“ nebo také Broumovské předměstí je oblast rozkládající 
se východně od historického centra města. Ze západní strany je ohraničena 
městskou hradbou zakončenou benediktinským klášterem, z východní strany je 
vymezena tokem řeky Stěnavy. V historii zde byla soustředěna textilní malovýroba 
a jiné provozy vyžadující ke svému životu vodu.
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Předmětem diplomního projektu je nová městská 
knihovna pro Broumov. Navrhovaný objekt leží na 
svažitém pozemku ohraničeném ulicemi V Kopečku, 
Kostelní, U Dolní brány a Na Příkopě. Na severní 
straně pozemku je navržené terénní schodiště, které 
spojuje pěší trasy z oblasti Broumovských Benátek 
s historickým centrem. Schodiště navazuje na ulici 
Dělnické domy a vede přímo před kostel sv. Václava 
podél severní stěny knihovny přičemž respektuje šířku 
jeho portálu.

Vstupní předprostor knihovny z ulice V Kopečku 
navazuje na předprostor Základní umělecké školy. Druhý 
vstup do objektu, stejně jako vjezd do podzemních 
garáží, se nachází v ulici Na Příkopech.

KONCEPT

Mým záměřem je vytvořit knihovnu jako místo, kam 
se budou místní obyvatelé rádi vracet a kde budou 
trávit svůj volný čas. Toho chci docílit vytvořením 
světlých prostor s intimními zákoutími, kde si každý 
může najít svůj kousek knihovny, ve kterém se schová 
před nepřízní počasí a v klidu si vychutná dobrou knihu.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaná knihovna je složena ze čtyř kvádrů 
s podstavou lichoběžníků, které tvoří novou 
nepravidelnou uliční frontu,. Pouze u vstupu je zřízen 
zapuštěný předprostor. Koncept více menších hmot se 
odkazuje na dřívější zástavbu drobnějších objektů, ale 
nepřejímá jejich půdorysnou stopu. V jižní špičce má 
objekt šířku pouze 6 m.

Dva z kvádrů, první z jihu a druhý ze sever, sahají 
do výšky čtyř pater, zbylé dva mají o jedno patro 
více.  Hmoty jsou zasazeny do terénu tak, že u kostela 
sv. Václava ční nejvyšší hmota pouze o tři patra nad 
úrovní terénu. Hlavní vchod se nachází ve třetím podlaží, 
vedlejší vchod na prvním podlaží. 

Při pohledu od hisitorického centra následuje 
knihovna výšku okolní zástavby a postupně klesá 
se svažujícím se terénem. Při pohledu z ulice 
Na Příkopě je možné vidět objekt v plné výšce, která 
ovšem koresponduje s objekty nad hradební zdí.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispozičně je objekt rozdělen na tři části. Ve druhé 
„kostce“ ze severu se na vstupním podlaží nachází 
vstupní hala spojující severní a ježní část a foyer 
společenského sálu se šatnou. O poschodí výše 
najdeme adminsitrativní část objektu s kanceláří 
vedoucí a knihovníků a denní místností s čajovou 
kuchyňkou. V severní části se na vstupním podlaží 
nachází společenský sál a ve vyšších patrech dětšké 
oddělení knihovny s volným výběrem, a čítárnou 
s hernou. 

V jižní části zabírající dva hmotové bloky se nachází 
oddělení pro dospělé se studovnou v pátém podlaží. 
V prvním a druhém podlaží najdeme vzdělávací centrum 
se studovnou, učebnou a multifunkční workshopovou 
místností. Na mnoha místech v oddělení pro dospělé 
jsou čtecí koutky.

Výpůjční pulty se zázemím knihovníka jsou v obou 
oddělení umístěny tak, aby měl zaměstnanec přehled 
o všech osobách, které do knihovny vcházejí, případně 
míří do vyšších či nižších pater. Důležité je to zejména 
v oddělení pro dospělé, které je schodištěm propojeno 
se vzdělávacím centrem, které má vlastní vchod z ulice 

Na Příkopech. V každém oddělení je u vstupu umístěna 
šatna. V oddělení pro dospělé jsou k dispozici skríňky a 
neočekává se, že by se návštěvníci zouvali. V oddělení 
pro děti je prostor pro odložení bot, nebot v prostorách 
je zabudovaný sedací nábytek a pobytové schody.

Obě oddělení mají přistup na střešní terasy nad 
nižšími částmi objektu, které mohou být využity při 
dobrém počasí a poskytují výhled do okolní krajiny 
Broumovské kotliny.

V prvním podlaží se nachází podzemní garáže 
s kapacitou 24 parkovacích stání, ve druhém podlaží 
je technické zázemí objektu čítající místnosti pro TZB, 
serverovnu, sklady a nepřístupný knihovní fond. Díky 
rozdílu výšky terénu mezi východní a západní stranou 
má i toto podlaží z jedné strany přístup k přirozenému 
dennímu osvětlení, což umožňuje zřídit zde příjemné 
prostory pro příjem a zpracování knihovních fondů 
i údržbářškou dílnu.

POHLED DO ULICE V KOPEČKU
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