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Anotace (anglická): 

National Library is one of the most important public institution in the city 
and in the state as well. Specific ability of this institution is to connect mostly 
positive social connotations with itself. Libraries generally are symbols of 
knowledge and wisdom. They are places for connections, communication, 
studies, reading and free time. The National Library contrary with the 
general ones has the archiving and process function as well. Finding the 
ideal site, combination of this three functions and design of the National 
Library fulfilling its specification is the goal of this thesis.    
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Národní knihovna je jednou z nejdůležitějších veřejných 
institucí, jak v místě své existence, tak ve státě, v kte-
rém leží a plní funkce národní knihovny. Specifikem této 
instituce jsou téměř čistě pozitivní společenské kono-
tace. Knihovny obecně jsou symbolem vědění, moud-
rosti a společenské vzdělanosti. Jsou místem pro se-
tkávání, komunikaci, studium, četbu a trávení volného 
času. Národní knihovna na rozdíl od běžných knihoven 
mimo veřejné funkce naplňuje také funkci archivační a 
procesně-správní. Nalezení správného (ideálního) místa 
pro tuto instituci, propojení těchto tří základních funkcí 
a navržení národní knihovny hodné svých specifik, je 
tématem a cílem této práce. 
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AutORsKÝ teXt

UMÍSTĚNÍ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Podoba národní knihovny a její umístění ve městě jsou dvě neodmyslitelně propo-
jené nádoby, které nelze odtrhnout jednu od druhé. Již pro výběr místa samotného 
je tedy nutné mít na paměti, jaká má knihovna být a jak má vypadat. 

Kritéria pro hledání místa jsem si definoval takto: místo s nevyužitým potenciálem; 
místo s vysokou intenzitou pohybu lidí; dobrá (skvělá) dopravní dostupnost; dosta-
tečný reprezentativní charakter (stávající nebo i potenciální); dostatečná prostorová 
kapacita a umístění v centrální části města. 

Kritéria pro podobu budovy jsem si definoval takto: městskost; otevřenost; spole-
čenskost; lehká identifikovatelnost; elegance; hrdost; symbolika; reprezentativnost. 

Prolnutím těchto dvou kategorií kritérií, uvědoměním si toho, čeho chci docílit a co 
hledám, teprve poté může vzniknout výchozí bod pro hledání správného umístění 
knihovny s potenciálně úspěšným cílem. Dalším důležitým aspektem je uvědomění 
si dvou rozdílných přístupů a cílů hledání. Hledání ideálního místa pro knihovnu vs. 
hledání ideálního umístění knihovny pro Prahu. Jsem přesvědčen o tom, že tyto dva 
přístupy významně ovlivní výsledek hledání. Domnívám se také, že oba tyto přístupy 
jsou legitimní a možné, dokonce, že v ideálním případě existuje místo, které naplní 
oba tyto přístupy a najít takové místo bylo mým cílem. Myslím si, že stavba tohoto 
typu a rozsahu by měla být, krom toho, že bude skvělou knihovnou, také iniciačním 
momentem pro zlepšení či rozvoj města samotného, a že by měla mít ambici rozví-
jet a hýbat městem jako takovým.

TĚŠNOV

S přihlédnutím k těmto parametrům jsem se rozhodl pro výběr místa na Těšnově na 
místě bývalého Těšnovského (Denisova) nádraží. Nachází se zde prostranství o roz-
loze až 50 000m2 (graficky zobrazeno dále). Místo naplňuje všechny ze zmíněných 
parametrů, v současné době se jedná o místo problémové, nesprávně uchopené, 
avšak s obrovským potenciálem stát se místem lepším s ideální dopravní dostup-
ností. V územním plánu a v úvahách IPRu je tato parcela vyhodnocena jako rezerva 
pro občanskou vybavenost s návazností na plánovanou koncepci kulturní a parko-
vé promenády. Historická stopa bývalého nádraží přináší místu na dalších kvalitách 
a parcela samotná se nalézá na průsečíku dvou historických principů umisťování 
veřejných institucí v Praze, a to v místě předmostí okolo řeky (viz. Národní divadlo, 
Umprum, Rudolfinum) nebo ve stopě bývalých hradeb Prahy (viz. Národní muzeum, 
Státní opera).

MAGISTRÁLA

Nevyhnutelným faktorem tohoto místa je magistrála procházející skrz toto území. 
Tento fakt lze považovat za negativum, pozitivum, hrozbu, ale i jako potenciál. Je 
nutné se racionálně podívat na všechny faktory a děje, které probíhající magistrála 
přináší a důsledně zjistit, co jsou jejich příčiny. 

Vnímám, že přiklonit se k názoru, zda je lepší magistrálu “zrušit”, proměnit v měst-
ský bulvár a všude vést dopravu po zemi, nebo naopak magistrálu zachovat v její 
současné poloze nad zemí a nekřížit tak dopravu pod ní se všemi následky, které 
toto rozhodnutí přináší, je velké rozhodnutí. Domnívám se, že správná odpověď 
se nalézá uprostřed. Po vyhodnocení všech pro a proti obou variant jsem došel k 
názoru, že v místech od Masarykova nádraží po Hlávkův most by měla magistrála 
zůstat “na nohou”. Rozhodnutí vést dopravu po zemi považuji za správné jedině v 
případě, že by se doprava po této silnici zásadně zredukovala –  v současné době 
však nevidím možnou cestu, která by k tomu vedla. Morfologie, historické členění 
urbanismu Prahy, dopravní systém, a možné alternativy pro automobilovou dopra-
vu jinými cestami, jsou natolik definující, že nevěřím možnosti, že by v těchto mís-
tech bylo výhodnější vést dopravu po zemi. Na druhou stranu to, jak je k magistrále 
přistupováno v současnosti je také nepřípustné. Je nutné s magistrálou zacházet 
jako s viaduktem ve městě, městským mostem, který dodržuje pravidla města a 
ne naopak. Proč o několik desítek metrů dále se s velkým optimismem opravuje 
železniční Negrilliho viadukt? Domnívám se, že princip je stejný, jedná se o most 
ve městě, rozdílná je jen jeho podoba a jeho chování se vůči městu. Navrhuji tedy 
řešení ponechání magistrály v již zmíněných místech nad zemí, avšak s razantními 
změnami jak podoby, trasování, jednotlivých sjezdů a poměru chodec/cyklista/au-
tomobil. Magistrála musí být vnímána jako viadukt ve městě pro všechny a nikoliv 
jako dálnice prorážející město.   

ZÁVĚR

Domnívám se tedy, po dalších analýzách dostupnosti, kapacitním ověření, průzku-
mu všech potenciálů a hrozeb apod., že je toto místo to nejlepší pro umístění Ná-
rodní knihovny v Praze s největším přínosem pro Prahu samotnou a její obyvatele i 
s přihlédnutím k možným rizikům procházející automobilové dopravy. Na tento fakt 
se dívám z pohledu potenciálu a příležitosti zlepšit toto bolestivé místo, předefino-
vat vnímání magistrály a navrhnout kvalitní knihovnu, která bude přínosem ve všech 
těchto ohledech. Kdo jiný, než město a stát by měl řešit tato bolestivá místa a kdy 
jindy, než při příležitosti takto významné investice, která s sebou může přinést cel-
kové změny ve městě. 
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh Národní knihovny je založen na principech zmíněných v sekci urbanistic-
kých řešení. Pro knihovnu jsem zvolil tyto kriteria, která indikují jaká má knihovna 
být: městskost; otevřenost; společenskost; lehká identifikovatelnost; elegance; 
hrdost; symbolika; reprezentativnost. Dům je umístěn na hranu ulice Sokolovská 
mezi ulice Těšnov a Ke Štvanici. Orientace domu vymezuje prostor mezi Muze-
em hl. města Prahy a navrženou Národní knihovnou a vzniká tak jasně definova-
né náměstí mezi těmito budovami. 

Knihovna je členěna do dvou základních objemů definovaných dle jejich funkcí. 
Veřejná část jako nejvyšší část knihovny orientovaná na osu s muzeem a veřej-
nosti nepřístupná část jako hlavní archiv Národně konzervačního fondu, který 
levituje na sloupech nad knihovnou a viaduktem. Součástí návrhu knihovny je 
změna trasování a podoby magistrály od Hlávkova mostu po Masarykovo ná-
draží. Tato část je navržena jako městský viadukt, který prochází skrz národní 
knihovnu – knihovny se dotýká a tvoří jednu z jejích stran. Provoz v místě potkání 
se s knihovnou je uzavřen do uzavřeného tubusu, který odhlučňuje dopravu a 
vytváří tak pevnou hranu knihovny na západní straně. V parteru pod viaduktem 
je vedena tramvajová doprava s nově navrženou zastávkou, na střeše tubu-
su je venkovní terasa pro účely venkovního pobytu návštěvníků.  Dům si svým 
objemem vytváří vnější atrium uprostřed s přístupem po pobytovém schodišti 
orientovaným na jih, vedoucím z Hlávkova mostu. Objem archivu je umístěn na 
sloupy částečně nad viadukt a je orientován jako čelní vstupní bod ze směru od 
řeky ze severní strany. Tento archiv a veřejná část knihovny jsou propojeny nižší-
mi částmi domu a uzavírají tak již zmíněné vnější atrium.

Veřejná část knihovny je navržena jako dům s centrálním vnitřním atriem, které  
tvoří prosvětlený otevřený prostor s volným výběrem a studijními místy. Vertikální 
komunikace je zajištěna pomocí hlavního schodiště vedoucího k centrálnímu pul-
tu služeb, další komunikace je pak zprostředkována pomocí dvou vřetenových 
schodišť, dvou požárních únikových schodišť a výtahů. Poslední tři podlaží jsou 
navržena pro účely zaměstnanců knihovny a jsou oddělena uzavřeným átriem. 
První podlaží je převýšené a nabízí služby pro běžnou veřejnost – knihkupectví, 
galerii, kavárnu, bistro, přednáškové sály. Střecha je navržena jako střešní terasa 
s restaurací s výhledem, která je zpřístupněna samostatným výtahem.

Pod celým domem je navrženo pět podzemních podlaží sloužících převážně 
jako archivy a sklady pro správu univerzitních fondů, částečně pak pro záso-
bování, parkování, sklady a technické provozy. V ostatních částech knihovny 
mimo veřejné části a mimo archivy fondů jsou umístěny kanceláře a zázemí pro 
jednotlivá oddělení Národní knihovny. Jedná se převážně o kancelářské prostory 
s variabilním členěním pro potřeby knihovny.  

Všechny prostory knihovny jsou propojeny pomocí výtahových šachet pro au-
tomatický pohyb knih, které jsou umístěny do dvou komunikačně–utilitárních 
jader.  Fakticky jsou tak propojeny všechny podlaží s oběma archivy a z každého 
místa v knihovně je přístupná jakákoliv kniha, buď volně z volného výběru nebo 

skrze obsluhu knihovny z neveřejných skladů. V archivech je nainstalován au-
tomatický robotický systémy pro přepravu a archivaci knih. Minimalizuje se tak 
externí vstup lidí do archivu a urychluje se pohyb knih v budově knihovny. 

Fasáda je artikulovaná z ostře řezaných fasádních bloků ze skořepin z bílého 
probarvovaného betonu. Hlavní archiv je obložen zalamovanými dílci z mědě-
ných plechů.  Celý dům vytváří dojem vybroušeného kamene.

KONSTRUKčNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nosný systém je navržen jako monolitický železobetonový skelet s lehkým ob-
vodovým pláštěm. Fasáda je navržena z prefabrikovaných dílců z betonové sko-
řepiny z bílého probarvovaného betonu, kombinovaná s hliníkovou nosnou kon-
strukcí. Betonová skořepina má hladký povrch. 

Stropní konstrukce jsou navrhnuty jako železobetonová monolitická deska 
obousměrně pnutá a částečně vetknutá do svislých konstrukcí.

Fasáda archivu je navržena jako dvojitá fasáda pro zajištění perfektních klimatic-
kých podmínek uvnitř archivu. Vnější fasáda je navržena z plechových dílců ze 
slitiny mědi a cínu zavěšených na hliníkovém nosném systému. 

Všechny technické prostory jsou umístěny v 1.PP

Přístup do všech pater knihovny je bezbariérový pomocí bezbarierových výtahů. 
Podzemní garáže jsou navrhnuty jako bezbariérové. Pobytové venkovní schodi-
ště je kombinováno s bezbariérovou rampou.

BILANCE

NáRODNě KONzeRVAČNí FOND   9 400m2

UNIVeRzITNí FOND     20 300m2

VOLNÝ VÝBěR     4 500m2 

STUDIJNí MíSTA     6 600m2 

KANCeLáŘSKÉ PROSTORY   9 800m2

PARKOVáNí      5 000m2

HPP       66 000m2
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teORetIcKÁ čÁst
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legIslAtIVA

Výňatek z Knihovního zákona č. 257/2001

§ 3
Systém knihoven
(1) Systém knihoven tvoří
a) Národní knihovna České republiky (dále jen “Národní knihovna”), Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. 
e. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury (dále jen “ministerstvo”),
b) krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje,
c) základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,
d) specializované knihovny.
(2) Knihovny uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou být zřizovány i jinými subjekty neuvedenými v 
odstavci 1.

Druhy knihoven

§ 9
Národní knihovna
(1) Národní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. 
Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven vykonává koordinační, odbor-
né, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v 
jejichž rámci zejména
a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních fondech 
knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám,

b) zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického systému,
c) plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,
d) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,
e) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací,6)
f) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhra-
dy odměn za užití předmětů ochrany podle zvláštního právního předpisu7) a provádí úhradu odměn za 
jejich půjčování,
g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.

ZÁKONY
• Knihovní zákon, Zákon o právu autorském, Zákon o povinném výtisku…

METODIKY A KONCEPCE
• Koncepce rozvoje knihovnictví, koncepce CŽV..

NORMY, STANDARDY, DOPORUČENÍ
• Terminologie, názvosloví, standard pro dobrou knihovnu, standard pro dobrý
fond…

STRATEGIE, DEKLARACE
• Strategie digitalizace, strategie celoživotního učení, Vídeňská deklarace 2009

MEZINÁRODNÍ DOPORUČENÍ
• Manifesty a doporučení IFLA, UNESCO
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buDOucNOst
VIZE
“knihovny jsou připraveny stát se všestrannými prostory pro učení, konzumaci, sdílení, vytvá-
ření a zažívání - do té míry, že obrovské banky dat umožňují lidem “vyzkoušet” zbrusu nové 
skutečnosti”
“Je to dům literatury, ale také dům techniky, hudby, kinematografie a domu, myslím, že to 
všechno je spojeno s myšlenkou naděje a pokroku,”
“knihovny se stane nejdůležitějšími institucemi společnosti”

ZMĚNY
_ funkce edukační se mění ve funkci komunitní
_ zapojení do kulturního života
_ stává se místem učební laboratoří
_ zůstává místem kde se budou ukládat a zpřístupňovat informace
_ poskytnutí vybavení, zařízení k vzdělání nejen knihou
_ místem vyměňující a vytvářející.

TECHNOLOGIE

PRŮMYSLOVÝ ROBOT
_pracuje ve speciální uzamčené místnosti, rychlostí uskladnění 400knih/h
_ Harry byl standardní průmyslový robot, vybavený speciálními úchyty, které mu umožnily zvlád-
nout všechny velikosti a tvary knihy
_použity k výuce kódování, programování. zcela nová úroveň sociální interakce,
_nahrazení monotóní práce lidí - skenování, ukládání a třídění knih,
_kde_Švédsko

SHELF READING ROBOT
_kontroluje správné uložení knih v regálech
_Generuje zprávu a určuje umístění a název všech nesprávně uložených knih, funguje po uza-
vření knihovny
_ kde_knihovně Pasir Ris v Singapuru

SCANROBOTS
_skenuje a digitalizuje.
_ve zvláštním rámečku, který zabraňuje stresu na vazbě, používají roboty jemný pohyb pod-
tlaku pro otáčení stránek, když je skenují dopředu a dozadu v úžasné rychlosti 700 stránek za 
hodinu - každý!
_kde_ bavorská knihovna v Mnichově
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ROZDĚLENÍ KNIHOVEN
V Praze vítá čtenáře celkem 420 knihoven. Sídlí zde Národní knihovna, Národní lékařská knihovna 
a Národní technická knihovna. Základ veřejných knihoven tvoří Městská knihovna v Praze, která kromě 
Ústřední knihovny provozuje 41 poboček a 3 bibliobusy. V městských částech a obcích v rámci ražského 
regionu dále funguje 41 samostatných veřejných knihoven.

Významnou část knihoven v pražském regionu tvoří odborné knihovny: 106 vysokoškolských knihoven, 
80 knihoven výzkumných ústavů, 67 specializovaných knihoven, 32 lékařských knihoven, 37 knihoven 
fungujících v rámci kulturního centra a 30 knihoven státní správy. 
Další knihovny zahrnují například církevní a školní knihovny.

zdroj: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/knihovny-v-praze/

KNIHOVNY STÁTNÍ SPRÁVY     
  Národní knihovna (Ministerstvo kultury) 
  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana (Ministerstvo kultury) 
 
  Národní technická knihovna (Ministerstvo školství) 
  Národní lékařská knihovna (Ministerstvo zdravotnictv) 
  Národní pedagogická knihovna(Ministerstvo školství)
  Knihovna Antonína Švehly (Ministerstvo zemědělství)
  
  Městská knihovna (kraj Hlavní město Praha) – 42 poboček

LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY   

VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY    
  Knihovna Jana Palacha (FF UK)
  Knihovna Právnické fakulty UK
  Knihovna UMPRUM
  Knihovna AVU

KNIHOVNY VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ   
  Knihovna Akademie věd (Akademie věd ČR)

SPECIALIZOVANÉ KNIHOVNY     
  Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea
  Odborná knihovna České národní banky

KNIHOVNY V RÁMCI KULTURNÍHO CENTRA   
  Knihovna Goethe Institutu
  Knihovna Institutu Cervantes

ZÁMECKÉ KNIHOVNY
  Strahovská knihovna
  Klementinum

+CÍRKEVNÍ, ŠKOLNÍ…

KNIHOVNy V pRAze
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 NOVÁ  
 B UDOVA

 Místo setkávání

 zád veří

 vrátnice

 kam erový systém  - velín

 restaurace

 kavárna

 šatna

 výstavní p rostor

 víceúčelové sály - p řed náškový

 víceúčelové sály - výukový

 šatna

 od p oč inkové zóny

 infop ult

 k nih k up ec tví

 soc iá ln í zařízení

 Základní služby pro všechny

 kancelář ved ouc íh o od b oru služeb

 od d ělení služeb  č tenářům

 centráln í h ala  služeb 16

 centráln í h ala  služeb  - zázem í 3

 od d ělení referenč níc h  a  m ezik nih ovníc h  
 služeb

6

 od d ělení rozvoje a  tec h nic ké p od p ory 
 služeb

5

 S tudijní zóna s volným výběrem

 volný výb ěr (neob sluh ovaná zóna) 4

 volný výb ěr (ob sluh ovaná zóna) 10

 p říruč ní k nih ovna - ob sluh ovaná - 0 1 9

 p říruč ní k nih ovna - ob sluh ovaná - 0 2 9

 stud ovny neob sluh ované (h ovorny - W IFI) 1

 stud ovny neob sluh ované (p oč ítačové) 1

 S pecializované studovny

 stud ovna (m ik rom éd ií) 7

 stud ovna (elek tronic kýc h  d ok um entů) 7

 stud ovna (tic h á) 13

 od d ělení p eriod ik 11

 od d ělení stud oven 6

 ved ouc í od b oru

 kancelář ved ouc íh o od b oru

 kancelář ad m . O S O F, p řed ávání 
 d ok um entů, N P O F

 zased ač ka O S O F

 od d ělení organizace fond ů

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna o. f. (p eriod ., vazb a, sp ec .d ok .)

 p racovna o. f. (P V 2, zah r. p ub l.)

 p říruč ní sk lad  o. f. p ro vazb u a  p eriod ika

 p říruč ní sk lad  o. f. p ro sp ec . d ok .

 p říruč ní sk lad  o. f. p ro P V 2 a  zah r. p ub l.

 od d ělení revize fond ů

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna revize fond ů

 p racovna revize fond ů

 p říruč ní sk lad  revize fond ů

 p racoviště kontroly sp ec .d ok um entů

 m ístnost p ro m ístní katalogy

 od d ělení sp rávy konzervač níc h  
 fond ů

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna organizace a  sp rávy k . f.

 p říruč ní sk lad  sp rávy k . f.

 kancelář sp rávc ů k . f.

 sk lad  k . f. - k n ihy+p eriod ika N K F

 p racovna sk lad u k . f.

 sk lad  k . f. - sp ec . d ok um . N K F

 sk lad  k . f. U K F (Z O R,  19 . stol. atd .)

 m ístnost p ro m ístní katalogy N K F

 stud ovna konzervač níc h  fond ů

 p říruč ní k nih ovna

 stud ijn í m ísto typ u B

 stud ijn í m ísto typ u C

 stud ijn í m ísto typ u E

 stud ijn í m ísto typ u F

 p ult - konzultace, služby

 p racovní zázem í p ultu - kancelář

 sk lad  rezervac í

 m anip ulač ní p rostor

 p racovna rep rogr. služeb  s ob sluh ou

 d enní m ístnost

 k uc hyňka

 jíd eln í kout

 šatna ženy, W C  ženy, sp rc h a

 šatna m uži, W C  m uži, sp rc h a

 od d ělení sp rávy univerzáln íc h  
 fond ů

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna sp rávy univerzáln íc h  fond ů

 p říruč ní sk lad  sp rávy univ. fond ů

 kancelář sp rávc ů u. f.

 sk lad  u. f. - k n ihy a  p eriod ika (kom p ak tní 
 regály)

 sk lad  u. f. - k n ihy a  p eriod ika (k lasic ké 
 regály)

 sk lad  u. f. - grafika

 sk lad  u. f. - sp ec . d ok um . 

 sk lad  už ivatelskýc h  m ik rom éd ií

 od d ělení m ik rografie

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna op tic ké kontroly film ů

 lab oratoř m ik rografic kéh o sním kování

 p racovna ob sah ové kontroly film ů

 lab oratoř vyvolávání film ů

 lab oratoř kop írování film ů

 sk lad  arc h ivníc h  m ik rofilm ů

 sk lad  m atrič níc h  m ik rofilm ů

 sk lad  m ik rografic kéh o m ateriá lu  - film y

 sk lad  m ik rogr. m ateriá lu  - p rovozní lázně

 sk lad  d ok um entů p ro m ik rofilm ování

 od d ělení d igita lizace

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racovna p říp ravy d ok um entů 

 p říruč ní sk lad  p eriod ik  a  m onografií

 lab oratoř d igita lizace m ik rofilm ů (
 zp racování d at)

 lab oratoř d igita lizace m ik rofilm ů a  zvuk u (
 skenování a  d igitá ln í p řep is)

 servrovna p ro d igita lizac i

 od d ělení p éče o novod ob é fond y

 kancelář ved ouc íh o od d .

 kancelář m ik rob iologie

 m ik rob iologic ká lab oratoř

 p racovna k lim atologa

 d ezinfekč ní d ílna

 d ílna vak uovéh o sušení

 d ílna vak uovéh o b alení

 sk lad  vak uovéh o sušení

 sk lad  c h em ikálií

 d ílna m ec h anic ké oč isty

 sk lad  oč isty

 karanténní sk lad

 sk lad  kontam inovanýc h  fond ů

 sk lad  vyč ištěnýc h  a  d ez inf. fond ů

 d ílna výroby oc h rannýc h  ob alů

 sk lad  lep enky

 sk lad  zh otovenýc h  oc h rannýc h  ob alů

 d ílna k nižní vazby

 sk lad  k nih ařsk ýc h  m ateriá lů

 zázem í p ro p rác i s kontam inovaným  
 m ateriá lem

 výd ej vyč .,d ez . fond ů a  ostatníh o m ater.

 č istá  šatna

 šp inavá šatna

 W C

 um yvárna

 sp rc h a m uži/ženy

 k uc hyňka, jíd eln í kout, d enní m ístnost

 Z ázem í p ro p racovníky O S O F

 Š atny, W C , sp rc hy, k uc hyňky, od d ec h ové a  
 jíd eln í kouty

 [ OK S  ] 100
 OD DĚLENÍ K NIH OV NÍH O S YS T ÉMU

 kancelář ved ouc íh o od d .

 p racoviště

 k uc hyňka

 šatna

 soc iá ln í zařízení

 od d ec h ový kout (p ok ud  není d enní 
 osvětlení)

 jíd eln í kout

 [ OT P  ] 100
 OD DĚLENÍ T ECH NICK É P OD P OR Y

 kancelář ved ouc íh o od d .

 ad m inistrativní zázem í od d ělení,čaj.k uc h .2

 k uc hyňka

 šatna

 soc iá ln í zařízení

 od d ec h ový kout (p ok ud  není d enní 
 osvětlení)

 jíd eln í kout

 [ OI T  ] 200
 OD DĚLENÍ INFOR MA ČNÍCH  

 T ECH NOL OG IÍ

 p racoviště

 p říruč ní k nih ovna

 p rostor p ro um ístění serverů 

 m anip ulač ní p rostor, sk lad  m ateriá lu

 k uc hyňka

 šatna

 soc iá ln í zařízení

 od d ec h ový kout (p ok ud  není d enní 
 osvětlení)

 jíd eln í kout

  

 [ P S P  ] 1.700
 P R OV OZ, S P R ÁVA  A  P R ON Á JEM 

 B UDOV Y

 odbor provozu a správy 
 knihovny + externí firmy 
 zajišťující provoz

9

 výpravna/pošta2

 úsek komunikace3

 [ OZF ] 1.700
 OD B OR  ZP R A COVÁVÁ NÍ FON DŮ

 kancelář vedoucího odboru2

 oddělení jmenného zpracování5

 oddělení národních věcných 
 autorit a věcného zpracování

3

 oddělení zpracování speciálních 
 dokumentů

4

 oddělení analytického zpracování3

 oddělení elektronických online 
 zdrojů

2

 oddělení národních jmenných 
 autorit

3

 oddělení souborných katalogů3

 S polečné5

 [ OD F ] 3.500
 OD B OR  DOP LŇOVÁ NÍ FON DŮ

 odbor doplňování fondů3

 oddělení mezinárodních agentur3

 oddělení doplňování domácích 
 dokumentů

8

 oddělení  doplňování 
 zahraničních dokumentů

9

 oddělení rezervních fondů5

 Pro celý odbor 4

 K LEMENT INUM
 [ 35.000 ] �

20

 [ S  ] 2.000
 S LUŽB Y

2

 [ GK  ] 3.000
 GA LER IE K LEMENT INUM

2

 [ P  ] 1.100
 PA R KOVÁ NÍ, ZÁ S OB OVÁ NÍ

2

 K NIH OV NICK Ý INS T IT UT �

 P R OS TOR Y K  P R ON A JMUT Í 8

 P R OV OZ A  S P R ÁVA  K NIH OV NY

 H IS TOR ICK É P R OH LÍDKOV É T R A S Y

 V EŘ E JNÁ  ZÓN A

 R ES TA UR ÁTOŘ I

 H IS TOR ICK É P R OH LÍDKOV É T R A S Y

 T ECH NICK É P R OS TOR Y 2

 H OS T IVA Ř
 [ 23.500 ] �

 R EZER VA �

 P Ř IDR UŽENÁ  INS T IT UCE �

 P R ON Á JEM �

 popřípadě P R OD E J ČÁ S T Í 
 H A L �

 NOVÁ  B UDOVA
 [ 55.000 ] �

 KA NCELÁ Ř  GEN. Ř EDIT ELE

 ÚS EK  KOM UNIKA CE

···

···

 [ OD F ] 3.500
 OD B OR  DOP LŇOVÁ NÍ 
 FON DŮ

38

 [ OZF ] 1.700
 OD B OR  ZP R A COVÁVÁ NÍ 
 FON DŮ

39

 [ OE P  ] 
 OD B OR  EKON OM ICK Ý A  
 P ER S ON Á LNÍ 

 [ P S P  ] 1.700
 P R OV OZ, S P R ÁVA  A  
 P R ON Á JEM B UDOV Y

17

 [ OI T  ] 200
 OD DĚLENÍ INFOR MA ČNÍCH  
 T ECH NOL OG IÍ

10

 [ OT P  ] 100
 OD DĚLENÍ T ECH NICK É 
 P OD P OR Y

9

 [ OK S  ] 100
 OD DĚLENÍ K NIH OV NÍH O 
 S YS T ÉMU

7

 [ P  ] 5.000
 PA R KOVÁ NÍ, ZÁ S OB OVÁ NÍ

2

 [ P  ] 5.000
 PA R KOVÁ NÍ, 
 ZÁ S OB OVÁ NÍ

2

pROgRAm

 31
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UMÍSTĚNÍ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Podoba národní knihovny a její umístění ve městě jsou dvě neodmyslitelně propo-
jené nádoby, které nelze odtrhnout jednu od druhé. Již pro výběr místa samotného 
je tedy nutné mít na paměti, jaká má knihovna být a jak má vypadat. 

Kritéria pro hledání místa jsem si definoval takto: místo s nevyužitým potenciálem; 
místo s vysokou intenzitou pohybu lidí; dobrá (skvělá) dopravní dostupnost; dosta-
tečný reprezentativní charakter (stávající nebo i potenciální); dostatečná prostorová 
kapacita a umístění v centrální části města. 

Kritéria pro podobu budovy jsem si definoval takto: městskost; otevřenost; spole-
čenskost; lehká identifikovatelnost; elegance; hrdost; symbolika; reprezentativnost. 

Prolnutím těchto dvou kategorií kritérií, uvědoměním si toho, čeho chci docílit a co 
hledám, teprve poté může vzniknout výchozí bod pro hledání správného umístění 
knihovny s potenciálně úspěšným cílem. Dalším důležitým aspektem je uvědomění 
si dvou rozdílných přístupů a cílů hledání. Hledání ideálního místa pro knihovnu vs. 
hledání ideálního umístění knihovny pro Prahu. Jsem přesvědčen o tom, že tyto dva 
přístupy významně ovlivní výsledek hledání. Domnívám se také, že oba tyto přístupy 
jsou legitimní a možné, dokonce, že v ideálním případě existuje místo, které naplní 
oba tyto přístupy a najít takové místo bylo mým cílem. Myslím si, že stavba tohoto 
typu a rozsahu by měla být, krom toho, že bude skvělou knihovnou, také iniciačním 
momentem pro zlepšení či rozvoj města samotného, a že by měla mít ambici rozví-
jet a hýbat městem jako takovým.

TĚŠNOV

S přihlédnutím k těmto parametrům jsem se rozhodl pro výběr místa na Těšnově na 
místě bývalého Těšnovského (Denisova) nádraží. Nachází se zde prostranství o roz-
loze až 50 000m2 (graficky zobrazeno dále). Místo naplňuje všechny ze zmíněných 
parametrů, v současné době se jedná o místo problémové, nesprávně uchopené, 
avšak s obrovským potenciálem stát se místem lepším s ideální dopravní dostup-
ností. V územním plánu a v úvahách IPRu je tato parcela vyhodnocena jako rezerva 
pro občanskou vybavenost s návazností na plánovanou koncepci kulturní a parko-
vé promenády. Historická stopa bývalého nádraží přináší místu na dalších kvalitách 
a parcela samotná se nalézá na průsečíku dvou historických principů umisťování 
veřejných institucí v Praze, a to v místě předmostí okolo řeky (viz. Národní divadlo, 
Umprum, Rudolfinum) nebo ve stopě bývalých hradeb Prahy (viz. Národní muzeum, 
Státní opera).

MAGISTRÁLA

Nevyhnutelným faktorem tohoto místa je magistrála procházející skrz toto území. 
Tento fakt lze považovat za negativum, pozitivum, hrozbu, ale i jako potenciál. Je 
nutné se racionálně podívat na všechny faktory a děje, které probíhající magistrála 
přináší a důsledně zjistit, co jsou jejich příčiny. 

Vnímám, že přiklonit se k názoru, zda je lepší magistrálu “zrušit”, proměnit v měst-
ský bulvár a všude vést dopravu po zemi, nebo naopak magistrálu zachovat v její 
současné poloze nad zemí a nekřížit tak dopravu pod ní se všemi následky, které 
toto rozhodnutí přináší, je velké rozhodnutí. Domnívám se, že správná odpověď 
se nalézá uprostřed. Po vyhodnocení všech pro a proti obou variant jsem došel k 
názoru, že v místech od Masarykova nádraží po Hlávkův most by měla magistrála 
zůstat “na nohou”. Rozhodnutí vést dopravu po zemi považuji za správné jedině v 
případě, že by se doprava po této silnici zásadně zredukovala –  v současné době 
však nevidím možnou cestu, která by k tomu vedla. Morfologie, historické členění 
urbanismu Prahy, dopravní systém, a možné alternativy pro automobilovou dopra-
vu jinými cestami, jsou natolik definující, že nevěřím možnosti, že by v těchto mís-
tech bylo výhodnější vést dopravu po zemi. Na druhou stranu to, jak je k magistrále 
přistupováno v současnosti je také nepřípustné. Je nutné s magistrálou zacházet 
jako s viaduktem ve městě, městským mostem, který dodržuje pravidla města a 
ne naopak. Proč o několik desítek metrů dále se s velkým optimismem opravuje 
železniční Negrilliho viadukt? Domnívám se, že princip je stejný, jedná se o most 
ve městě, rozdílná je jen jeho podoba a jeho chování se vůči městu. Navrhuji tedy 
řešení ponechání magistrály v již zmíněných místech nad zemí, avšak s razantními 
změnami jak podoby, trasování, jednotlivých sjezdů a poměru chodec/cyklista/au-
tomobil. Magistrála musí být vnímána jako viadukt ve městě pro všechny a nikoliv 
jako dálnice prorážející město.   

ZÁVĚR

Domnívám se tedy, po dalších analýzách dostupnosti, kapacitním ověření, průzku-
mu všech potenciálů a hrozeb apod., že je toto místo to nejlepší pro umístění Ná-
rodní knihovny v Praze s největším přínosem pro Prahu samotnou a její obyvatele i 
s přihlédnutím k možným rizikům procházející automobilové dopravy. Na tento fakt 
se dívám z pohledu potenciálu a příležitosti zlepšit toto bolestivé místo, předefino-
vat vnímání magistrály a navrhnout kvalitní knihovnu, která bude přínosem ve všech 
těchto ohledech. Kdo jiný, než město a stát by měl řešit tato bolestivá místa a kdy 
jindy, než při příležitosti takto významné investice, která s sebou může přinést cel-
kové změny ve městě. 
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ZDROJ: IPR PRAHA, Lokality pro Slovanskou epopej umÍstĚNÍ V RÁmcI pRAHy
ZDROJ: IPR PRAHA, HTTPS://PLAN.IPRPRAHA.CZ/CS/METROPOLITNI-PLAN
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stAbIlNÍ KAtAstR
1840-1843

1920-25 1938

1972

1938
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22

Tramvajová zastávka

Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)

Stanice metra

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

ZDROJ: IPR PRAHA, Lokality pro Slovanskou epopej

23

Tramvajová zastávka

Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)

Stanice metra

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

DOcHÁzKOVÁ VzDÁleNOst
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| 06  - 2 0 1 8K O N C E P Č N Í  R O Z V A H A

“KULTURNÍ A PARKOVÁ PROMENÁDA” 
VIZE URBANIZACE MAGISTRÁLY - MUZEJNÍ TŘÍDA

 LETNÁ

HOLEŠOVICE

KARLÍN

ŽIŽKOV

 VINOHRADY

STARÉ MĚSTO MUZEUM HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

MUZEUM ČD

GALERIE

FANTOVA BUDOVA

STÁTNÍ OPERA

NÁRODNÍ MUZEUM

NOVÁ BUDOVA 
NÁRODNÍHOMUZEA

V I Z E  D O P L N Ě N Í 
K U L T U R N Í C H  S TA V E B

ZDROJ: IPR PRAHA, Lokality pro Slovanskou epopej

KultuRNÍ A pARKOVÁ pROmeNÁDA
KONcepčNÍ ROzVAHA – IpR pRAHA



4342

50.000 m2
20.400 m2

DOPLNĚNÍ ROSTLÉ MĚSTSKÉ STRUKTURY OVĚŘeNÍ KApAcIt
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ZDROJ: https://www.masaryckaspojuje.cz/ buDOucÍ KONteXt
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh Národní knihovny je založen na principech zmíněných v sekci urbanistic-
kých řešení. Pro knihovnu jsem zvolil tyto kriteria, která indikují jaká má knihovna 
být: městskost; otevřenost; společenskost; lehká identifikovatelnost; elegance; 
hrdost; symbolika; reprezentativnost. Dům je umístěn na hranu ulice Sokolovská 
mezi ulice Těšnov a Ke Štvanici. Orientace domu vymezuje prostor mezi Muze-
em hl. města Prahy a navrženou Národní knihovnou a vzniká tak jasně definova-
né náměstí mezi těmito budovami. 

Knihovna je členěna do dvou základních objemů definovaných dle jejich funkcí. 
Veřejná část jako nejvyšší část knihovny orientovaná na osu s muzeem a veřej-
nosti nepřístupná část jako hlavní archiv Národně konzervačního fondu, který 
levituje na sloupech nad knihovnou a viaduktem. Součástí návrhu knihovny je 
změna trasování a podoby magistrály od Hlávkova mostu po Masarykovo ná-
draží. Tato část je navržena jako městský viadukt, který prochází skrz národní 
knihovnu – knihovny se dotýká a tvoří jednu z jejích stran. Provoz v místě potkání 
se s knihovnou je uzavřen do uzavřeného tubusu, který odhlučňuje dopravu a 
vytváří tak pevnou hranu knihovny na západní straně. V parteru pod viaduktem 
je vedena tramvajová doprava s nově navrženou zastávkou, na střeše tubu-
su je venkovní terasa pro účely venkovního pobytu návštěvníků.  Dům si svým 
objemem vytváří vnější atrium uprostřed s přístupem po pobytovém schodišti 
orientovaným na jih, vedoucím z Hlávkova mostu. Objem archivu je umístěn na 
sloupy částečně nad viadukt a je orientován jako čelní vstupní bod ze směru od 
řeky ze severní strany. Tento archiv a veřejná část knihovny jsou propojeny nižší-
mi částmi domu a uzavírají tak již zmíněné vnější atrium.

Veřejná část knihovny je navržena jako dům s centrálním vnitřním atriem, které  
tvoří prosvětlený otevřený prostor s volným výběrem a studijními místy. Vertikální 
komunikace je zajištěna pomocí hlavního schodiště vedoucího k centrálnímu pul-
tu služeb, další komunikace je pak zprostředkována pomocí dvou vřetenových 
schodišť, dvou požárních únikových schodišť a výtahů. Poslední tři podlaží jsou 
navržena pro účely zaměstnanců knihovny a jsou oddělena uzavřeným átriem. 
První podlaží je převýšené a nabízí služby pro běžnou veřejnost – knihkupectví, 
galerii, kavárnu, bistro, přednáškové sály. Střecha je navržena jako střešní terasa 
s restaurací s výhledem, která je zpřístupněna samostatným výtahem.

Pod celým domem je navrženo pět podzemních podlaží sloužících převážně 
jako archivy a sklady pro správu univerzitních fondů, částečně pak pro záso-
bování, parkování, sklady a technické provozy. V ostatních částech knihovny 
mimo veřejné části a mimo archivy fondů jsou umístěny kanceláře a zázemí pro 
jednotlivá oddělení Národní knihovny. Jedná se převážně o kancelářské prostory 
s variabilním členěním pro potřeby knihovny.  

Všechny prostory knihovny jsou propojeny pomocí výtahových šachet pro au-
tomatický pohyb knih, které jsou umístěny do dvou komunikačně–utilitárních 
jader.  Fakticky jsou tak propojeny všechny podlaží s oběma archivy a z každého 
místa v knihovně je přístupná jakákoliv kniha, buď volně z volného výběru nebo 

skrze obsluhu knihovny z neveřejných skladů. V archivech je nainstalován au-
tomatický robotický systémy pro přepravu a archivaci knih. Minimalizuje se tak 
externí vstup lidí do archivu a urychluje se pohyb knih v budově knihovny. 

Fasáda je artikulovaná z ostře řezaných fasádních bloků ze skořepin z bílého 
probarvovaného betonu. Hlavní archiv je obložen zalamovanými dílci z mědě-
ných plechů.  Celý dům vytváří dojem vybroušeného kamene.

KONSTRUKčNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nosný systém je navržen jako monolitický železobetonový skelet s lehkým ob-
vodovým pláštěm. Fasáda je navržena z prefabrikovaných dílců z betonové sko-
řepiny z bílého probarvovaného betonu, kombinovaná s hliníkovou nosnou kon-
strukcí. Betonová skořepina má hladký povrch. 

Stropní konstrukce jsou navrhnuty jako železobetonová monolitická deska 
obousměrně pnutá a částečně vetknutá do svislých konstrukcí.

Fasáda archivu je navržena jako dvojitá fasáda pro zajištění perfektních klimatic-
kých podmínek uvnitř archivu. Vnější fasáda je navržena z plechových dílců ze 
slitiny mědi a cínu zavěšených na hliníkovém nosném systému. 

Všechny technické prostory jsou umístěny v 1.PP

Přístup do všech pater knihovny je bezbariérový pomocí bezbarierových výtahů. 
Podzemní garáže jsou navrhnuty jako bezbariérové. Pobytové venkovní schodi-
ště je kombinováno s bezbariérovou rampou.

BILANCE

NáRODNě KONzeRVAČNí FOND   9 400m2

UNIVeRzITNí FOND     20 300m2

VOLNÝ VÝBěR     4 500m2 

STUDIJNí MíSTA     6 600m2 

KANCeLáŘSKÉ PROSTORY   9 800m2

PARKOVáNí      5 000m2

HPP       66 000m2
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analytické podklady
http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000

http://uap.iprpraha.cz

mapové podklady
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata
https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
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