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Městská knihovna a kulturní centrum Prachatice
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 Knihovna přes tři podlaží je 
propojená otevřeným schodišti. 
Ve 2NP najdeme například dětské 
oddělení a cizojazyčnou literaturu, 
ve 3NP volný výběr pro dospělé. 
 Na posledním podlaží 
s klidnějším charakterem se nachází 
administrativní část knihovny spolu se 
studovnami. Ředitelna a meeting room 
mají pak nejprestižnější místo 
s výhledem na park a historické 
centrum Prachatic. Studovny jsou 
orientovány do klidné ulice SNP.
 Ze všech pater knihovny je 
umožněn přístup na terasu, kterou 
lze využívat jako rozšíření interiéru 
knihovny. 
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 Budova má společenský 
parter, další tři nadzemní podlaží s funkcí 
knihovny a administrativním zázemím.  
 
 Galerie disponuje dvěma 
nadzemními podlažími. Najdeme v ní 
podlouhlý výstavní prostor, kterému vévodí 
galerijní ochoz rytmizovaný sloupy s prův-
laky a vysoký strop se světlíky prosvětlující 
galerii zenitálním osvětlením. Z výstavního 
prostoru galerie lze také vstoupit do sálu i 
společenského parteru knihovny.
 
  Knihovně vévodí velké 
prosklené plochy pro zajištění 
dostatečného osvětlení. Na fasádu 
knihovny jsem zvolila perforovaný plech 
sloužící jako stínění a zároveň dodávající 
fasádě knihovny měkký difuzní charakter, 
který podporuje koncept otevřenosti a 
propojení s okolím. Výraz domu se může 
měnit díky posuvným plechovým panelům, 
které lze otevírat či zavírat podle potřeby. 
Kontrastem je uzavřená fasáda galerie 
s pohledovým betonem.

Budova knihovny s galerií a společenským 
parterem je posazená u Štěpánčina parku 
v blízkosti vstupu do historického jádra. Hmota 
galerie tvoří hranici parku, stejně tak, jako parter 
knihovny, který se do parku otevírá. 
 Cílem mého návrhu bylo doplnit 
městskou strukturu, definovat hranici na rozhraní 
historického jádra a moderního města, oživit 
zanedbaná místa letního kina a samotného 
parku a nabídnout řešení pro současnou situaci 
prachatické knihovny. 
 Nová budova má poskytnout dostatek 
prostoru a funkční variability a stát se nedílnou 
součástí městského kulturního a komunitního 
života.

 Lineární hmota galerie nově 
definuje historickou hranici Štěpánči-
na parku. Dává tomuto místu nový 
význam. 
 Do galerie lze vstoupit 
z parku nebo přes společný parter 
s knihovnou. Obdobně se vstupuje 
do sálu převýšeného přes dvě patra, 
který slouží jak galerii, tak knihovně, 
či zcela samostatně. V nejzazší části 
tohoto patra se nachází technické 
zázemí.         

 Parter budovy byl navržen 
pro maximální kulturní využití. 
Společný vstup do knihovny, galerie 
a sálu je vybavený barem/kavárnou, 
čítárnou periodik, šatnou, počítačovou 
učebnou a učebnou pro workshopy. 
Tyto prostory mohou být využity i pro 
aktivity mimo knihovnu. Například 
konference, besedy, přednášky, dětské 
či seniorské kroužky, rukodělné 
workshopy, jazykové nebo počítačové 
kurzy. 


