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1. ÚVOD

V pᖐedlo០ené soutᆰ០ní práci je ᖐeᘐen návrh pᖐístavby ke stávající knihovnᆰ

a terénní úpravy pᖐilehlého okolí vაetnᆰ parkovacích míst a komunikací. Jedná 

se o samostatný objekt, který má rozᘐíᖐit stávající nedostateაnou kapacitu 

knihovny umístᆰné v bývalé synagoze. Novostavba by mᆰla vyplᒀovat stavební 

proluku mezi bývalým Frantiᘐkánským kláᘐterem a stávající knihovnou. 

Je zde ᖐeᘐeno provozní a komunikaაní propojení stávající budovy 

knihovny a navr០ené novostavby. Cely objekt je projektován jako bezbariérový, 

vაetnᆰ pᖐístupových komunikací. V souაasné dobᆰ knihovní depozit obsahuje 

27 000 svazkᛰ a oddᆰlení pro dospᆰlé აtenáᖐe 46 000 svazkᛰ. Pᖐístavba 

knihovny je navr០en na kapacitu dalᘐích 70 000 svazkᛰ. Dále zde bude 

k dispozici internetová knihovna s cca 20-ti místy. Hlavní pᖐedností navr០ené

knihovny je netradiაní moderní tvar objektu , který byl proveden tak, aby byl 

souაasnᆰ v souladu se stávající zástavbou. V návaznosti na pᖐístavbu je 

umístᆰno parkoviᘐtᆰ s kapacitou 8 parkovacích míst. Kolem parkoviᘐtᆰ bude

provedeno zatravnᆰní, výsadba nízkých dᖐevin a osazení laviაek. 

Nová pᖐístavba je uva០ována z dᛰvodᛰ nedostateაných prostor. Vzhledem 

k tomu, ០e od roku 2007 je Uherské Hradiᘐtᆰ univerzitním mᆰstem, naléhavᆰ 

vzrostla potᖐeba rozᘐíᖐení stávající knihovny. Po០adavek zní navrhnout objekt 

moderní, v ០ádném pᖐípadᆰ ne v historizujícím stylu.

Práce je vypracována v rozsahu studie a je vypracována pomocí programu 

ArchiCAD 10.



2. PRÁCE NA PROJEKTU

Vlastní zpracování projektové dokumentace je provedeno pomocí 

grafických programᛰ ArchiCAD 10 a  Art*Lantis studio. Soutᆰ០ní práce se 

skládá ze dvou აástí – აásti výkresové a აásti textové.

Návrh vychází z po០adavkᛰ daných vedoucím odboru architektury, 

územního plánování a regionálního rozvoje Uherské Hradiᘐtᆰ panem Ing.Arch. 

Aleᘐem Holým. K dispozici byly také dány mapové podklady, letecký snímek 

území a orientaაní pᛰdorysy a pohledy stávající knihovny. Hlavní dᛰraz byl 

kladen na hmotové ᖐeᘐení objektu. Vlastní dispoziაní ᖐeᘐení vychází z 

po០adavkᛰ od ᖐeditele Knihovny BBB pana Radovana Janაáᖐe, a uplatnᆰní

norem týkajících se dané problematiky. 

Projekt novᆰ navr០eného stavu obsahuje pᛰdorysy 1.NP, 2.NP, 3.NP ,  ᖐez 

schodiᘐtᆰm a 3D pohledy. Vᘐe je vypracováno v mᆰᖐítku 1:100. Dále byl 

vytvoᖐen situaაní plán v mᆰᖐítku 1: 500. Tyto výkresy jsou jeᘐtᆰ doplnᆰny 

fotozobrazením. Tisk výkresᛰ pro soutᆰ០ je z mᆰᖐítka, tak aby se veᘐel na 

formát A2.



3. DISPOZIჀNÍ ᖀEᘀENÍ 

Celkový pᛰdorysný tvar vychází pᛰvodnᆰ z dvanácticípé hvᆰzdice se 

seᖐíznutými rohy.

Pᖐístavba Uherskohradiᘐᙐské knihovny Bedᖐicha Beneᘐe Buchlovana je 

zasazena do proluky mezi bývalou ០idovskou synagogou, tedy stávající 

knihovnu, a bývalým Frantiᘐkánským kláᘐterem. Rokem 2006 se stalo mᆰsto 

Uherské Hradiᘐtᆰ univerzitním mᆰstem. Souაasná synagoga od zaაátku není 

zcela vyhovující ve funkci okresní knihovny, má nedostatek prostoru pro nové 

svazky, chybí dostateაnᆰ dimenzovaná a vhodnᆰ umístᆰná studovna. Rovnᆰ០ 

v knihovnᆰ chybí pᖐednáᘐkový sál. Tento problém je ᖐeᘐen pomocí pᖐístavby.

Objekt má 3 podla០í rᛰzných pᛰdorysných tvarᛰ. 

První nadzemní podla០í je tvarovᆰ ᖐeᘐeno jako kruh s odskoky

(dvanácticípá hvᆰzdice se seᖐíznutými rohy), tudí០ tvoᖐí აást ozubeného kola.  

Druhé nadzemní podla០í se skládá z kruhᛰ rᛰzných polomᆰrᛰ a rᛰzných 

délek zdí. 

Tᖐetí nadzemní podla០í bylo ᖐeᘐeno jako აást kruhu s jedním polomᆰrem 

ukonაeným z východní strany rovnou zdí.

Hlavní vchod do areálu knihovny je umístᆰn na východní stranu. Vstup je 

ᖐeᘐen pᖐes pᖐedsazené schodiᘐtᆰ nebo pomocí rampy pro tᆰlesnᆰ posti០ené 

obაany. Pᖐi vstupu do objektu projdeme vstupními dveᖐmi, které jsou zasazeny 

do prosklené stᆰny, za dveᖐmi se nachází zádveᖐí. Po prᛰchodu zádveᖐím se 

ocitneme ve vstupní hale, která není oddᆰlena od knihovní აasti. V pravé აasti 

vstupní haly vedle vstupu do objektu se nachází ᘐatna. ᘀatní აást je oddᆰlena od 

ostatních prostor zástᆰnou z luxfer.Uvnitᖐ ᘐatny jsou pᖐíაky  výᘐky 1800mm s 

háაky. Na levé stranᆰ se nachází veᖐejné toalety- pánské, dámské a pro osoby 

tᆰlesnᆰ posti០ené.Vᘐechny toalety mají svoji pᖐedsíᒀku s umyvadly. Hlavním 

komunikaაním prostorem je vnitᖐní výtah a vᖐetenové schodiᘐtᆰ kolem nᆰj. Pro 



pᖐepravu svazkᛰ a materiálu je navr០en nákladní výtah. Cca 80% pᛰdorysu 1.NP 

zaujímá knihovní აást,cca 20% tvoᖐí აásti pro zamᆰstnance se zázemím pro nᆰ-

sociálním zaᖐízením, ᘐatnami s denní místností, místnost pro აistící prostᖐedky,  

sklad pro pᖐevá០ené svazky. V ka០dém z výklenkᛰ jsou k dispozici stoly pro 

studium vybraných svazkᛰ. Napojení na stávající knihovnu je ᖐeᘐeno 

proskleným prᛰchodem v úrovni 1NP.

Druhé nadzemní podla០í se také dᆰlí na აást, která je pᖐístupná pouze pro 

zamᆰstnance a na აást, která je pᖐístupná veᖐejnosti. Ve veᖐejné აásti se nachází 

obაerstvovací stoly, které jsou umístᆰny zároveᒀ i na lod០ii ve vnᆰjᘐích 

prostorách pᖐístupných z knihovní აásti. K této აásti patᖐí také skladová místnost 

odpovídající druhu provozu. Souაástí tohoto podla០í je také pᖐednáᘐkový sál  

navr០ený pro cca 100 posluchaაᛰ. Dále jsou zde knihovní jednotky a 20 

modernᆰ vybavených poაítaაových stanic. Z tᆰchto ploch vstupujeme do აásti 

pro zamᆰstnance. Zde se nachází dvᆰ pracoviᘐtᆰ. První pro 2 pracovníky 

oddᆰlení aktivizace a zpracování knih a druhé pro 3 pracovníky oddᆰlení 

aktivizace a zpracování knih. Tyto dvᆰ აásti jsou od sebe oddᆰleny pᖐíაkou 

s luxferami. Souაástí 1NP je také kanceláᖐ síᙐového technika, z ní០ se vstupuje 

do místnosti se serverem. Dále se v tomto podla០í nachází  regionální oddᆰlení 

propojené s kanceláᖐí pracovníka regionálního oddᆰlení, samostatná kanceláᖐ 

vedoucího oddᆰlení slu០eb. Tyto tᖐi místnosti jsou pᖐístupné také veᖐejnosti. 

V prostorech pᖐístupných pouze zamᆰstnancᛰm se nachází dále i kotelna se 

dvᆰma plynovými kotli a dvᆰma ohᖐívaაi teplé u០itkové vody, toaleta pro 

zamᆰstnance a nákladní výtah.

Ve tᖐetím nadzemním podla០í je nákladní výtah oddᆰlený od knihovních 

prostor pᖐíაkami, vedle výtahu je z ka០dé strany místnost pro skladování. 

Nákladní výtah a dvᆰ skladovací místnosti ústí do chodbiაky, ze které se vchází 

pᖐímo do knihovních prostor. Souაástí tᖐetího nadzemního podla០í je i balkon.



4. TECHNICKÉ ᖀEᘀENÍ 

Vnᆰjᘐí obvodové zdivo vnitᖐní nosné zdivo a zdᆰné pᖐíაky jsou  

provedeny ze zdícího systému Porotherm.  Nosné zdivo z porothermu doplᒀují 

័B monolitické sloupy. U vnitᖐních pᖐíაek jsou z dᛰvodu prosvᆰtlení vlo០eny 

plochy z Luxfer.

Hlavním komunikaაním prostorem je vnitᖐní výtah a vᖐetenové schodiᘐtᆰ 

kolem nᆰj. Propojení stávající knihovny a pᖐístavby je navr០eno proskleným 

koridorem. Do porothermové podezdívky jsou kotveny ocelové rámy, do 

kterých je osazena sklenᆰná konstrukce.

Stropní konstrukce je tvoᖐena ័B monolitickou deskou, která je v místech 

lod០ie vynesena pᖐes vnᆰjᘐí obvodové zdivo.

Základy pᖐístavby jsou navr០eny ploᘐné – základové pasy, popᖐípadᆰ 

základová deska.

Zastᖐeᘐení celého objektu je provedeno pomocí dvou stᖐeᘐních rovin, které

jsou v rᛰzných výᘐkových úrovních. Skládají se z აástí kopulí. Obᆰ stᖐeᘐní 

roviny jsou tvoᖐeny modrým dvojitým sklem osazeným do nerezových rámu tak, 

aby mezi skly vznikla mezera. V této mezeᖐe bude v letním období nuceným 

obᆰhem proudit voda, chladící stᖐeᘐní konstrukci a místnosti pod ní. Voda bude 

pᖐivádᆰna mezi skla v nejvyᘐᘐím místᆰ stᖐeᘐní roviny a odvádᆰna do konstrukce 

na ni០ je stᖐeᘐní rovina ulo០ena. Dále zde bude zajiᘐtᆰno vᆰtrání klimatizaაním 

zaᖐízením, umístᆰným pod horní აásti stᖐeᘐní roviny a v dolní აasti pod stᖐeᘐní 

rovinou. Stejným zpᛰsobem bude provedeno také druhé zastᖐeᘐení. Voda bude 

pᖐivádᆰna skrz zdivo výtahové ᘐachty a odvádᆰna v místech ulo០ení stᖐechy na 

obvodové zdivo. V zimních mᆰsících se voda vypustí a vznikne nám tím 

zdvojená konstrukce skel, která je dostateაnᆰ tepelnᆰ izolaაní.

Vytápᆰní je navr០eno pomocí plynové kotelny umístᆰné dle po០adavkᛰ v 2.NP.



5. ᖀEᘀENÍ OKOLÍ PᖀÍSTAVBY  KNIHOVNY

Venkovní აást je tvoᖐena obousmᆰrnou pᖐíjezdovou komunikací, která 

umo០ᒀuje pᖐíjezd na parkoviᘐtᆰ a០ k zadnímu vstupu, k nájezdové rampᆰ pro 

tᆰlesnᆰ posti០ené obაany. Celková kapacita parkoviᘐtᆰ je 8 stání pro osobní 

automobily. V okolí parkoviᘐtᆰ bude provedeno zazelenᆰní, výsadba nízkých 

dᖐevin a rozmístᆰní laviაek pro odpoაinek. Zeleᒀ je navr០ena i pro vyu០ití 

veᖐejnosti. Hlavní vstup od obchodního domu Centrum bude pouze 

vydlá០dᆰným chodníkem ze zámkové dla០by.



6. STAVEBNᆠ TECHNICKÉ ᖀEᘀENÍ

Vnᆰjᘐí obvodové zdivo vnitᖐní nosné zdivo a zdᆰné pᖐíაky jsou  

provedeny ze zdícího systému Porotherm.   Nosné zdivo z porothermu doplᒀují 

័B monolitické sloupy. U vnitᖐních pᖐíაek jsou z dᛰvodu prosvᆰtlení vlo០eny 

plochy z Luxfer. 

Hlavním komunikaაním prostorem je vnitᖐní výtah a vᖐetenové schodiᘐtᆰ 

kolem nᆰj. Propojení stávající knihovny a pᖐístavby je navr០eno proskleným 

koridorem. Do porothermové podezdívky jsou kotveny ocelové rámy, do 

kterých je osazena sklenᆰná konstrukce.

Stropní konstrukce je tvoᖐena ័B atypickou monolitickou deskou, která je 

v místech lod០ie vynesena pᖐes vnᆰjᘐí obvodové zdivo.

Základy pᖐístavby jsou navr០eny ploᘐné – základové pasy, popᖐípadᆰ 

základová deska. ᘀíᖐka základových pásᛰ bude urაena výpoაtem. 

Vᘐechna okna a vnᆰjᘐí dveᖐe budou provedena jako kovová, atypická s 

tepelnᆰ izolaაní úpravou rámu a vyhovující tepelnᆰ-izolaაním po០adavkᛰm. 

Vnitᖐní dveᖐe jsou dᖐevᆰné do dᖐevᆰných obloukových zárubní a to buჰ typové 

nebo atypické. 

Podlahy budou v celém objektu z keramických dla០dic urაených pro 

tᆰ០kou zátᆰ០. 

Zastᖐeᘐení celého objektu je provedeno pomocí dvou stᖐeᘐních rovin, které 

jsou v rᛰzných výᘐkových úrovních. Skládají se z აástí kopulí. Obᆰ stᖐeᘐní 

roviny jsou tvoᖐeny modrým dvojitým sklem osazeným do nerezových rámu tak,

aby mezi skly vznikla mezera. V této mezeᖐe bude v letním období nuceným 

obᆰhem proudit voda, chladící stᖐeᘐní konstrukci a místnosti pod ní. Voda bude 

pᖐivádᆰna mezi skla v nejvyᘐᘐím místᆰ stᖐeᘐní roviny a odvádᆰna do konstrukce 

na ni០ je stᖐeᘐní rovina ulo០ena. Dále zde bude zajiᘐtᆰno vᆰtrání klimatizaაním 

zaᖐízením, umístᆰným pod horní აásti stᖐeᘐní roviny a v dolní აasti pod stᖐeᘐní 



rovinou. Stejným zpᛰsobem bude provedeno také druhé zastᖐeᘐení. Voda bude 

pᖐivádᆰna skrz zdivo výtahové ᘐachty a odvádᆰna v místech ulo០ení stᖐechy na 

obvodové zdivo. V zimních mᆰsících se voda vypustí a vznikne nám tím 

zdvojená konstrukce skel, která je dostateაnᆰ tepelnᆰ izolaაní.

Vytápᆰní je navr០eno pomocí plynové kotelny umístᆰné dle po០adavkᛰ v 2.NP.

Klempíᖐské prvky budou mᆰdᆰné. Veᘐkerá zábradlí z brouᘐené nerez oceli.

Vzhledem k umístᆰní objektu je napojení na in០enýrské sítᆰ bezproblémové.



7. VÝZNAM A VYU័ITÍ PRÁCE

Projekt byl vypracován na základᆰ po០adavkᛰ ᖐeditele Knihovny BBB pana 

Radovana Janაáᖐe. Umístᆰní stavby bylo konzultováno s Ing. Arch. Aleᘐem 

Holým. Je sice otázkou, zdali se najde dostatek finanაních prostᖐedkᛰ pro 

realizaci tohoto díla. 

Pokud by návrh byl zadavatelem vybrán, je mo០né práci vyu០ít pro dalᘐí stupeᒀ 

projektové pᖐípravy. Zpracování je v elektronické podobᆰ, tudí០ jde o dokonalý 

podklad pro dalᘐí projektování. 

Pro autora samotného je tato práce obrovskou zkuᘐeností, jak pᖐi návrhu 

dispozice tak slo០ité obაanské stavby, tak i tvorbᆰ dokumentace. 

Nezanedbatelné jsou také zkuᘐenosti s tvorbou fotozobrazení, výstupᛰ a vlastní 

kompletací celé práce.



8. ZÁVᆠR

Zámᆰrem práce bylo navrhnout objekt moderní, který splᒀuje funkაní 

po០adavky dané investorem. Po០adavek mᆰstského architekta byl vyprojektovat 

stavbu v moderním stylu. S uspokojením mᛰ០eme konstatovat, ០e se podaᖐilo ve 

velké míᖐe vyhovᆰt vᘐem bodᛰm zadání. Stavba má moderní vzhled, modernᆰ 

ᖐeᘐený interiér a dispoziაnᆰ se podaᖐilo v maximální míᖐe splnit veᘐkeré 

nárokované po០adavky.
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