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Do prvního nadzemního podlaží návštěv-
ník přichází z jihu - zespodu půdorysu. 
Vstupuje do hlavního dvoupodlažního 
atria, ve kterém jsou umístěny šatny, toale-
ty, informační centrum a registrační služby. 
Pokud se rozhodne se před vstupem do 
knihovny posilnit, může navštívit kavárnu 
v západním rohu budovy. Ve východním 
rohu je knihovní obchod s oblíbenými 
tituly a drobnými dárky.

V přízemí se nachází i dva výstavní sály 
pro permanentní výstavu nejvzácnějších 
svazků knihovny a 2 multifunkční sály 
vhodné pro školení, přednášky i kulturní 
akce.

Na východní a západní straně jsou umís-
těny kanceláře pracovníků knihovny a 
knihovnické dílny spojené výtah s fondem 
v 2 podzemním podlaží.

Hlavní část knihovny tvoří fond ve volném 
výběru, který je uzavřen ve velkém kruho-
vém tubusu procházející všemi nadzemními 
podlažími. Uvnitř tohoto tubusu se nachází 
zastřešené atrium, které přináší i do středu 
půdorysu denní světlo.

Návštěvníci si mohou odpočinou v jižních 
rozích budovy, které jsou určeny pro uvol-
něné čtení a studium. Severní místnosti 
jsou určeny zejména pro práci na počítači a 
přístupu k digitálnímu fondu.

Při jižní fasádě můžeme najít i kuřárnu 
Jaroslava Kubery, která má čestné místo na 
ose půdorysu a s nejkrásnějším výhledem na 
Prahu.

Třetí i čtvrté podlaží má k dispozici po-
chozí terasy, které vznikly díky zmenšení 
podlaží. Na terasy si mohou návštěvníci 
vzít vypůjčenou knihu a nadýchat se čer-
stvého vzduchu. Jako bonus mají krásný 
výhled a atmosféru Letenských sadů.

Koncept mého návrhu Parlamentní knihovny se skládá ze 2 základních 
myšlenek. Inspirací pro vnější tvar mi byla hromádka knih, které jsou pro 
mne pořád největším symbolem vědomostí a znalostí, přestože žijeme v 
době digitální.  
Hlavní prostory jsou tvořeny 3 různě velkými knihami, které jsou po-
loženy jedna na druhé, seřazené podle velikosti a hřbetem otočené na 
jednu stranu - prostě tak, jako by si je někdo položil na stůl.
Největší knížka je tvořena 2 podlažími a obsahuje vstupní atrium, na 
rozích kavárnu a knihovní obchod, po stranách pracovní zázemí a upro-
střed v srdci půdorysu je hlavní volný výběr..
Další 2 menší knihy jsou obě jednopodlažní a kromě volného výběru 
obsahují čítárny a studovny. Prostřední kniha je oproti ostatním vychýle-
ná - se středem otáčení ve středu celé budovy. 

KONCEPT - TVAR

Má druhá isnpirace se týká vnitřního řazení a organizace prostoru. Chtěla jsem do bu-
dovy otisknout parlament a dát tak najevo, že se nejedná o běžnou lokální knihovnu, 
ale o knihovnu parlamentní. Při uvažování o zhmotnění politiky se mi vybavil klasic-
ký jednací sál s řečništěm uprostřed, kolem kterého jsou řazena sedadla politiků, ve 
vzdálenějším kruhu pracovny pomocníků nebo třeba tlumočníků. Tento princip jsem 
použila  při rozmisťování a je nejlépe patrný v půdorysech budovy. Hlavní kruhový 
element zde tvoří tubus volného výběru, který prochází všemi nadzemními podlažími 
a obsahuje do středu orientované regály. V úplném středu se nachází atrium se scho-
dištěm, které nahrazuje řečniště parlamentní inspirace.

KONCEPT - VNITŘNÍ 
ORGANIZACE
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KONCEPT

Koncept návrhu Parlamentní knihovny se skládá ze 2 základních myšlenek. 
Inspirací pro vnější tvar mi byla volně položená hromádka knih, které jsou pro mne pořád největším sym-
bolem vědomostí a znalostí, přestože žijeme v době digitální. Během tvarování hlavní hmoty jsem nahoru 
položila ještě symbolický popelník, který do konceptu vtahuje i Jaroslava Kuberu.
Hmota budovy je tvořena 3 různě velkými knihami, všechny v půdorysném poměru stran 2:3. Jednotlivé knihy 
jsou položeny jedna na druhé, seřazené podle velikosti a hřbetem otočené na jednu stranu - prostě tak, jako 
by si je někdo položil na stůl.
Největší knížka je tvořena 2 podlažími, zbylé dvě jsou jednopodlažní. Prostřední kniha je od zbylých půdorysně 
pootočena kolem společného středu.

TVAR

Má druhá isnpirace se týká vnitřního řazení a organizace prostoru. Chtěla jsem do budovy otisknout parla-
ment a dát tak najevo, že se nejedná o běžnou lokální knihovnu, ale o knihovnu parlamentní. Při uvažování o 
zhmotnění politiky se mi vybavil klasický jednací sál s řečništěm uprostřed, kolem kterého jsou řazena sedadla 
politiků, ve vzdálenějším kruhu pracovny pomocníků nebo třeba tlumočníků. Tento odstředivý princip jsem 
použila při rozmisťování uvnitř budovy a je nejlépe patrný v půdorysech. Hlavní kruhový element zde tvoří 
tubus volného výběru, který prochází všemi nadzemními podlažími a obsahuje od středu orientované regály. V 
úplném středu se nachází atrium se schodištěm, které nahrazuje řečniště parlamentní inspirace.

VZTAHY

Schéma jednacího sálu
Od středu ven
Řečniště
Sedadla politiků
Tlumočníci, pomocníci, média
Provoz sálu, administrativa

Schéma knihovny
Od středu ven
Atrium
Regály s knihami
Návštěvnické prostory
Knihovnické prostory
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