(RE) VIZE KNIHOVEN 21. STOLETÍ
PROSTOR – FUNKCE – PŘÍLEŽITOST
Výstava mapuje architektonicky zajímavé novostavby a rekonstrukce
knihoven v letech 2015–2020.
Knihovny v krátkém čase prošly řadou změn.
Dříve byly místem, kam si člověk chodil
vyhledávat informace či půjčit knihu. Dnes se
navíc transformují do aktivních kulturních
center své obce a stávají se důležitou
součástí celoživotního vzdělávaní.
Proto je důležitou funkcí dnešní
veřejné knihovny poskytnout
místo pro setkávání, ke sdílení
znalostí a zkušeností, přispívat
k rozvoji občanské společnosti.

Jen díky tomu se stávají
„životním prostorem
s lokální identitou“
a knihovníci a knihovnice
pak skutečnými správci
komunitního života.

Lenka Dostálová
autorka

Tomáš Kubíček

námět

Martina Šmídtová
produkce

Antonín Šimek, Anna Jílková
grafické zpracování

pobočka Podroužkova

Moravskoslezský kraj

Knihovna města Ostravy
Největší pobočka Knihovny města Ostravy vznikla
modernizací objektu bývalé mateřské školy. Interiér byl
navržen a vyroben přímo na míru, s důrazem na jeho
flexibilitu. Součástí knihovny je literární kavárna Mental
Café a organizace Senioři ČR. Revitalizací prošel i okolní
veřejný prostor, kde se nachází parkourové a dětské
hřiště.

rozpočet
města

Dvoupodlažní budova je sestavena
ze dvou vzájemně spojených celků.

obyvatel

rok realizace

2019
2022

financování

65.000

architektonická realizace

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.,
Ing. arch. David Kotek

Starší děti mají svou speciální
místnost se studijním prostorem
doplněným o relaxační prvky.

Foto: Magistrát města Ostravy; Mgr. Bc. Marek Weissbrod

https://www.kmo.cz/pobocky/podrouzkova/
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Obecní knihovna

Pardubický kraj

Jaroměřice

Obecní knihovna sídlí v budově Centra života a podnikání.
Podnětem k rekonstrukci knihovny bylo odkoupení soused
ního domu do majetku obce. Získání tohoto objektu umožnilo
rozšíření knihovny o dětský koutek, který je umístěn do
prostoru, jehož zvýšený strop poskytl dost místa pro atraktivní
mezipatro. Součástí knihovny je dvůr, který je využíván pro
pořádání venkovních akcí, část je využita k rozšíření výstavní
síně.

financování

rok realizace

rozpočet
obce

2018
2019

obyvatel

Cena Ministerstva kultury ČR
Knihovna roku 2020, zvláštní
ocenění a diplom v kategorii
„základní knihovna“.

Iva Machová 1.197
designér
Foto: Iva Machová, Mgr. Iveta Glocová

Obecní knihovna

https://www.jaromerice.cz/knihovna.html

Jihomoravský kraj

Otnice

Foto: Ing. arch. Radmila Velechovská

obyvatel

V návrhu dispozičních úprav byl
kladen důraz na variabilitu, které
bylo dosaženo systémem závěsů
a mobilními regály.

1.470

Ateliér RAAN, s.r.o.

architekt

rok realizace

Obecní knihovna se nachází v přízemí
budovy nové radnice. Jedním z důvodů
rekonstrukce knihovny bylo vytvoření
chybějícího komunitního centra obce.
Dominantou je tapeta se jmény českých
i zahraničních spisovatelů a spisova
telek, která je umístěna na čelní stěně
nad regály. Před vchodem do knihovny
je umístěna sdílená knihovna, ve které
jsou uloženy vyřazené knihy nebo
knižní dary.

2020
rozpočet obce
financování

https://www.otnice.cz/knihovna
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Hlavní město Praha

Inovační a vzdělávací centrum
International School Of Prague
Školní knihovna je navržena tak, aby propojovala různé
typy výuky do jednoho multifunkčního prostoru. Inovační
a vzdělávací centrum sjednocuje knihovnu, studovnu a dílnu
s integrovaným pobytovým schodištěm. Hlavní, otevřená
knihovní část byla koncipována jako labyrint poznání. Prostor
oživuje dílo mezinárodně uznávaného ilustrátora Petra Síse,
zvětšená reprodukce labyrintu z knihy Ptačí sněm.

Do projektu nové knihovny byli
přizváni také specialisté na
projektování knihoven
z Velké Británie.

rok realizace

architekt

Ing. arch. Ján Antal,
Ing. arch. Martin Stára
(Studio Perspektiv, s. r. o.)

Důležitou
součástí projektu
byl akustický
a světelný
komfort.

2020

Otevřený prostor mezaninu je
koncipován jako čítárna nebo
místo setkávání.

Foto: Studio Flusser

https://www.isp.cz/isp-learning-innovation-hub/
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Místní knihovna

Moravskoslezský kraj

v Bolaticích

obyvatel

Zásadní proměna knihovny probíhala v letech 2014–2015.
Rozšířením prostor knihovna získala 71 m2 navíc. Pro děti
a mládež vzniklo ucelené oddělení s pódiem, stolečky a taburety.
K dispozici je také kávovar s možností malého občerstvení.
Součástí rekonstrukce knihovny bylo pořízení informačního
kiosku před budovu s knihovnou.

2015
rozpočet obce
4.341

Ocenění SKIP ČR za komplexní
moderní knihovnické služby
poskytované v příjemných a velkoryse
vybavených prostorách udělené při
předávání ceny Knihovna roku 2020

Foto: Ondřej Kutaš

rok realizace

financování

Jiří Procházka
designér

https://www.bolatice.cz/organizace/mistni-knihovna/mistni-knihovna-bolatice/

Obecní knihovna

Středočeský kraj

Dolní břežany

Knihova je součástí Regionálního informačního centra Keltské
oppidum Závist, které se nachází v kompletně zrekonstruované
historické budově z 16. století. Díky zdařilé a citlivě provedené
rekonstrukci zůstal v prostorách knihovny zachován původní
klenbový strop. Nové prostory umožňují setkávání místní
komunity napříč generacemi. Knihovnu při slavnostním otevření
pokřtili herečka Ljuba Krbová a spisovatel Ondřej Neff, manželé
a místní patrioti.

financování

dotace EU
(IROP, MMR)

rok realizace

V rámci rekonstrukce byly
provedeny úpravy přilehlého okolí,
díky kterým vznikla komunitní
zahrada s venkovní kuchyní,
dětským hřištěm, záhony pro
potřeby školy a pódiem.

2019

obyvatel

3.696

Ing. arch. Michal Fischer, MFA, s. r. o.
architekt

Foto: Pavel Kučera Photography

https://www.ric-dolnibrezany.cz/knihovna-2/
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Školní knihovna gymnázia

Jihočeský kraj

Třeboň

Školní knihovna se nachází v prostorách bývalé sborovny
a sousedící učebny. Na vzniku nové knihovny se podíleli
i bývalí studenti gymnázia, majitel sklenářství, šéf firmy na
výrobu nábytku a architektka. Netradiční dispoziční řešení
celého prostoru navrhla Ing. arch. Barbora Weinzettlová.
Dvoupatrová knihovna se skládá z 16 modulů. Přístup
do druhého podlaží je řešen pomocí dvou schodišť, která
jsou součástí konstrukce. Díky netradičnímu řešení vznikl
v knihovně multifunkční prostor pro půjčovnu, studovnu,
čítárnu, výukové místo a také zázemí pro pedagogy.

Původní knihovna byla umístěna
v malém kabinetě.

architekt

Ing. arch. Barbora Weinzettlová
(ATELIER 111 architekti, s. r. o.)
rok realizace

2017

Na náklady přispěl i milovník
Třeboně Tom Schrecker, který
patří mezi děti zachráněné sirem
Nicholasem Wintonem.

Interiér roku 2017: ocenění Institutu bytového designu – finalista
kategorie Veřejný interiér II

Foto: Alexandra Timpau

https://www.gymtrebon.cz/c-248--akovska-knihovna.html
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Místní knihovna

Zlínský kraj

Ostrožská Nová Ves

Nová knihovna s víceúčelovým sálem vznikla v rámci
vybudování zcela nového areálu, kde se nachází obecní úřad,
pošta a obřadní síň. Všechny budovy jsou propojeny nově
zbudovanou obecní zahradou, která vytváří klidovou zónu
a je využitelná pro venkovní akce. V knihovně vzniklo
moderní dětské oddělení s designovými prvky nábytku, dále
oddělení pro dospělé, prostor čítárny a oddělený výstavní
sál.

rok realizace

rozpočet
obce

Ing. arch. Jan Lapčík
(Fusion Architects Praha),
Ing. arch. Michal Pešák
(Pešák architekti)

2016
2017
obyvatel

architekt

financování

Fasáda knihovny je dekorována
typickými barvami slováckého
folkloru.

3.357

Část prostoru je prosklená
a nabízí výhled do obecní
zahrady.

Foto: Vladimíra Kotra; Ing. arch. Jan Lapčík, FUSION architects,
www.fusionarchitects.cz,
Ing. arch. Michal Pešák, PEŠÁK architekti, www.pesakarchitekti.cz

Knihovna Zlínského kraje 2019

https://knihovna.onves.cz/
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Obecní knihovna

Jihomoravský kraj

Bílovice nad Svitavou

Obecní knihovna byla z původního sídla přesunuta do centra
obce a stala se součástí nově postaveného komplexu, kde
sídlí obecní úřad s obřadní síní a pošta. V přízemí se nachází
prostor pro dospělé čtenáře, dětské oddělení je umístěno
v patře na otevřené galerii. Součástí knihovny je muzeum
věnované osobnosti Rudolfa Těsnohlídka, který pobýval
v Bílovicích v letech 1914–1922.

Cena Klubu Za starou Prahu
za novou stavbu v historickém
prostředí za rok 2017

Dětské oddělení na galerii bylo
nově vybaveno sedacími vaky
a hracím pódiem. Vracení knih
usnadňuje knižní výtah.
Předsazená střecha s velkými
dřevěnými sloupy tvoří průchod
mezi knihovnou a obecním
úřadem na nádvoří, které spojuje
obecní úřad s obřadní síní
a zahrádkou bílovické hospody.

P. P. Architects, s. r. o.

2016
financování

obyvatel

rok realizace

architekt

3.723

rozpočet obce

Foto: Ota Nepilý; archiv P. P. Architects, s. r. o

https://www.knihovnabilovice.cz/
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pobočka vědecká část

Ústecký kraj

Severočeská Vědecká Knihovna
V Ústí nad Labem

Pobočka krajské knihovny sídlí v jedné z nejreprezentativnějších
vil regionu. Budova knihovny byla postavena v letech 1913–1915
jako rodinná vila pro významného ústeckého textilního továrníka
Carla Hermanna Wolfruma (1872–1956). Cílem rekonstrukce
byla citlivá obnova celého objektu se současnou adaptací pro
potřeby provozu knihovny související s proměnou jejích služeb.

V roce 2015 se podařilo převést
budovu do majetku Ústeckého
kraje, a tak se mohlo začít
s rekonstrukcí.

Ateliér AVN, s. r. o.

rok realizace

2019

Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

92.716

IROP

obyvatel

architektonická realizace

financování

Vzhled domu zásadně ovlivnila
dostavba nového křídla knihovny,
které vzniklo na místě původní
komponované zahrady.

https://www.svkul.cz/oddeleni-a-pobocky/vedecka-cast/vedecka-pujcovna/
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Městská knihovna

Liberecký kraj

Hrádek nad Nisou

Nová budova knihovny byla postavena na místě bývalé
pekárny a přiléhá k multifunkčnímu centru Brány Trojzemí.
Budova svým architektonickým konceptem propojuje
historii místa díky fasádě z cihel z původní stavby a archeologickým nálezům prezentovaným v podlaze přízemí knihovny,
přímo v místě svého objevu. Část vstupního nádvoří byla
zastřešena skleněným přístřeškem, který propojuje vstup do
kinosálu a knihovny a poskytuje prostor pro pořádání
venkovních akcí.

Třípodlažní budova knihovny
byla postavena na místě
bývalé pekárny. Část fasády je
tvořena cihlami z původního
objektu, které evokují knihy
umístěné v regálech.

Projektový ateliér David, s. r. o.
rok realizace

7.684

2018 rozpočet města
financování

obyvatel

architekt

Na jedné ze stěn se nachází
velkoformátová nástěnná
grafika zobrazující stylizovanou
fotografii stejného místa před
demolicí stavby.

Foto: Jan Jirásko, Roman Sedláček

https://www.hradek.eu/index3.aspx?rub=68
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Jihomoravský kraj

Veselské kulturní centrum, z. ú.

Nová podoba městské knihovny byla zrealizována během
zásadní rekonstrukce interiéru kulturního domu, díky které
došlo ke ztrojnásobení užitkových prostor knihovny. V prostoru
knihovny byla odstraněna většina příček a v současnosti je
rozdělení tvořeno žaluziovými roletovými dveřmi, akustickými
oponami a skleněnými velkoplošnými pojízdnými stěnami.
V oddělení pro dospělé vznikl dostatek místa pro klidová
čtenářská zákoutí s pohodlným sedacím nábytkem. Pro malé
děti je vytvořen pokojíček s hračkami, pro teenagery zvláštní
místnost s PC, sedacími vaky a komiksy. Relaxační prostory
tvoří cca 20 % plochy knihovny. Interiér dotváří hravý a vtipný
grafický orientační systém, postavený na jednoduchých
kresebných symbolech.

Městská knihovna

Čtvrtina užitkové plochy knihovny
s vazbou na centrální sál se využívá
pro občasné večerní kulturní akce.

architekt

rok realizace

rozpočet
města

obyvatel

financování

Ing. arch. Ivo Ondračka

11.059

2017
2018

V dětském oddělení byla
zbudována atypická
zákoutí pro relaxaci.

Části s knihovními regály doplňuje
sedací nábytek – čtenářská
zákoutí, křesla ušáky, pohovky
a menší křesílka.

Foto: Petr Omelka

http://knihovna.kultura-veseli.cz
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Městská knihovna

Jihočeský kraj

Písek

rok realizace

Městská knihovna se nachází ve zrekonstruovaných prostorách
bývalé Základní školy J. A. Komenského. Při návrhu knihovny byl
zohledněn historický charakter města a původní vzhled budovy.
Nové prostory knihovny mají mnoho atypických interiérových prvků
(originální svítidla, typový sedací nábytek apod.). Obklad stěny
chodby dětského oddělení je poskládán z 11 111 barevných pastelek
s možností jejich zapůjčení. Součástí knihovny je také astronomická
pozorovatelna a výuková terasa s geologickým parkem.

2019
financování

obyvatel

30.279

Jednou z největších
a nejviditelnějších změn je
pobytový dvůr knihovny, který je
rozdělen na relaxační zahradu,
místo pro venkovní scénu a terasu.

architekt

Ing. arch. Jan Svoboda,
Studio A.B.S., spol. s r. o.

IROP
rozpočet města

Netradiční řešení interiéru bylo
zvoleno pro oddělení technické
literatury, kde je jedna ze stěn
obložena základními deskami
od počítačů.

Dětské oddělení se skluzavkou
svou výmalbou připomíná
vodní svět, do stěn jsou
zabudována i dvě akvária.

Foto: Archiv MěK Písek
Foto/studie: Ing. Jan Svoboda (Studio A.B.S., spol. s r.o.),
Michal Burda – BB media productions, s. r. o.

https://www.knih-pi.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Liberecký kraj

Antonína Marka Turnov

Základní ideou nové knihovní pobočky bylo vytvořit
komunitní centrum pro městskou část v Turnově II.
Bezbariérová pobočka je situována do nádražní budovy,
kterou se podařilo zrekonstruovat v její původní
podobě z 19. století. Knihovní prostor je rozdělen na
dvě zóny – odpočinkovou zónu s knihovními regály
a dřevěné vestavěné patro, které je určeno především mládeži. Jedná se o první knihovnu v České
republice umístěnou přímo na vlakovém nádraží.
Kmotrem slavnostního otevření nové knihovny byl
herec a moderátor Tomáš Hanák.

pobočka Turnov II

Myšlenka na umístění pobočky
knihovny do historické nádražní
budovy vznikla v souvislosti
s přípravou projektu
dopravního terminálu.

PROFES PROJEKT, spol. s r. o.
Leitmotivdesign

2018

obyvatel

rok realizace

architekt/designér

14.310

financování

rozpočet města
„Knihovna je plná příběhů, které
vám mohou změnit život k dobrému,
jste-li pozorným čtenářem.“
Tomáš Hanák, herec a moderátor

Foto: Pavel Charousek

https://knihovna.turnov.cz/knihovna/pobocky/pobocka-turnov-ii/
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Městská knihovna

Středočeský kraj

Mělnické kulturní
centrum, o. p. s.

Pro potřeby městské knihovny byly zrekonstruovány prostory
bývalého domu služeb v centru města. Knihovna má nyní
k dispozici rozsáhlý spojitý prostor, kde lze na první pohled
rozeznat jednotlivá oddělení. Kromě toho se v knihovně
nachází sál s audiovizuální technikou a Klub, jehož místnost
slouží pro výuku, kreativní i další zájmovou činnost.

architekt

obyvatel

Ing. arch. Tomáš Hořava

19.448

rok realizace

2020

financování

Celý provoz se odehrává na
jediné úrovni 2. nadzemního
podlaží, kde lze na první pohled
od sebe rozpoznat oddělení pro
děti a část pro dospělé.

rozpočet
města

Knihovna má k dispozici speciální
místnost nazvanou Klub, která
slouží pro výuku, kreativní i další
zájmovou činnost.

Foto: Ing. arch. Tomáš Hořava

https://www.mekuc.cz/knihovna
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Městská knihovna

Středočeský kraj

Františky Plamínkové

Výstavba nové knihovny byla spojena
s komplexní rekonstrukcí činžovní vily
Tišnovských z roku 1929. K historické
budově (sídlo radnice) byla přistavěna
dvě nová moderní křídla, kde se nachází
knihovna, pošta a městská policie. V letních
měsících mohou návštěvníci využít přilehlou
venkovní terasu. Městská knihovna nese
jméno Františky Plamínkové, české političky
a novinářky, která v Černošicích krátce
žila a v závěru svého života zde zanechala
viditelnou stopu.

Městská knihovna Černošice

Důležitým hlediskem pro vnitřní
řešení byla autentičnost Černošic,
které mají svoji historii, kulturní
život a kde pobývala také řada
slavných osobností.

Dominantním interiérovým
prvkem knihovny je koláž
z fotografií významných
černošických osobností.

Ing. arch. Anna Lacová

2019

financování

obyvatel

rok realizace

architekt

6.849

rozpočet města
Foto: Petr Kubín, Ivan Látal

http://naseknihovna.cz/cernosice/
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Krajská knihovna

kraj Vysočina

Vysočiny

Po více než 125 letech sídlí knihovna v budově určené přímo
pro ni. Vzhled budovy knihovny je citlivě řešen v souladu
s okolním prostředím města. Unikátním prvkem knihovny
je opláštění budovy, které je tvořeno systémem zelené
fasády. Hlavní dominantou interiéru jsou vysoké dřevěné
schody určené k posezení a doplněné stěnou z živých květin.
Na střeše budovy je čtenářům k dispozici letní čítárna
s výhledem do okolí.

architekt

23.153

obyvatel

Unikátním prvkem knihovny
je opláštění budovy, které
je tvořeno systémem zelené
fasády, která tlumí hluk, v létě
chladí, v zimě ohřívá.

původní návrh Ateliér 02,
Ing. arch. M. Stejskal;
projekt dokončil Artprojekt
Jihlava, s. r. o., Ing. arch. P. Holub
rok realizace

2020

financování

rozpočet kraje

Nová třípodlažní budova
knihovny vstřícným a přívětivým
prostředím plní funkci
otevřeného místa.

Foto: archiv KKV; Libor Blažek; Ing. arch. Petr Holub

https://www.kkvysociny.cz
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Krajská knihovna

kraj Vysočina

Vysočiny

Hlavní dominantou interiéru jsou
vysoké dřevěné schody, určené k
posezení a doplněné stěnou
z živých květin, a amfiteátr umožňující
aktivity jako autorská čtení, scénická
a divadelní představení.

Novým prvkem v knihovně je
centrální výpůjční pult, u kterého
probíhá půjčování a vracení
dokumentů z celé knihovny.

Foto: archiv KKV; Libor Blažek; Ing. arch. Petr Holub

https://www.kkvysociny.cz
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kraj Hlavní město Praha

Městská knihovna v Praze
pobočky

Malešice

Praha 10

obyvatel

Pobočka je umístěna v prvním patře
zrekonstruovaného Bytového domu
Malešice. Interiéry knihovny jsou stylizované do podoby lesa. V knihovně
je k dispozici živá centrální zóna se
sezením, čtecí koutky s různými typy
sedacího nábytku a týmová klubovna
se zázemím.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/malesice/

10.725
rok realizace

2018

financování
rozpočet MČ Praha 10

architekt

D plus projektová a inženýrská, a. s.,
Ing. arch. Marek Doubravský

Foto: Jiří Podrazil

Letná
obyvatel

39.930
rok realizace

2018

Praha 7

Pobočka knihovny sídlí v přízemí Paláce
Letná, víceúčelové funkcionalistické budovy,
která je památkově chráněna. Interiéry, barevnost a vybavení knihovny i otevírací doba
byly voleny tak, aby vyhovovaly především
dětem – hlavní cílové skupině pobočky.
Dětští návštěvníci ocení hravou barevnost,
pohodlné sezení, pódium nebo hrabátko ve
tvaru psa.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/letna/

financování
rozpočet MČ Praha 7, soukromý dárce
architekt

Ing. arch. Barbora Kopečná, KoOA Architekti
Foto: Pavel Klikar, Jiří Podrazil

Vozovna

Praha 3

Pobočka Městské knihovny v Praze a kul
turní centrum se nachází v ulici Za Žižkovskou vozovnou. Prostory vznikly přeměnou
bývalé prodejny potravin spojené s podzemním skladem v bytovém objektu ze 70. let
20. století. Knihovna je umístěna v přízemí,
v podzemí se nachází kulturní centrum
a kavárna se zahrádkou, které jsou zpřístupněny a prosvětleny velkým anglickým dvorkem. Knihovnu a kulturní centrum
spojuje schodiště, které zároveň vytváří
stupňovité hlediště a prosvětluje centrum
z opačné strany, než se nachází anglický
dvorek.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/vozovna/

obyvatel

57.300

rok realizace

2015

financování
rozpočet města

architekt

Projektil architekti, s. r. o.
Foto: Andrea Thiel Lhotáková
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Jihočeský kraj

Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích
Přístavba knihovny je navržena jako jednopodlažní prosklený
pavilon levitující nad zemí, který umožňuje výhled do okolní
zeleně a na řeku Malši. Objekt byl postaven jako prostor
pro volný výběr vědecké části knihovny. Prostor volného
výběru navazuje na vstupní halu a relaxační zónu. Pracovní
a studijní místa jsou prosvětlena velkoformátovými čtvercovými střešními světlíky. Knihovna disponuje bezúdržbovou
zelenou střechou.

Do objektu se vstupuje po
širokém sklonitém chodníku
z Lidické třídy, který je lemován
osvětleným zábradlím
s designovým výpletem.
architekt

financování

obyvatel

Kuba & Pilař architekti, s. r. o

93.984

rok realizace

2020

IROP
rozpočet Jihočeského kraje

Budova Jihočeské vědecké knihovny
je součástí ucelené kompozice staveb,
kde významnou kompoziční roli hraje
i terasa památníku obětem fašismu
s valounem z Novohradských hor.

Aby mohl nový pavilon Jihočeské
vědecké knihovny stát na
plánovaném místě, bylo potřeba
přesunout více než stotunový
balvan (Novohradský valoun),
který zde stál od roku 1974 jako
přírodní socha.
Foto: Kuba & Pilař architekti, Pavel Dolejší, Pavel Hájek,
Encyklopedie Českých Budějovic (foto: O. Sepp), soukromá sbírka J. Dvořáka

https://www.cbvk.cz
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kraj Hlavní město Praha

Městská knihovna v Praze
pobočky

Zahradní Město

PRAHA 10

V prostorách knihovny se nachází stupňovité
pódium určené k sezení, relaxační zóna s křesílky
a houpacími křesly a klubovna, kde lze pořádat
kulturní a vzdělávací akce. Do dětského oddělení
byl umístěn hrací bazének s pěnovými kostkami
a zcela nerušený prostor dětem nabízí úkryt
v „doupátku“, duté čalouněné věži.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/zahradni-mesto/

obyvatel

35.072

Pobočka knihovny se nachází
v rekonstruovaném objektu
bývalého kulturního domu Cíl.

rok realizace

2019

financování
rozpočet města

architekt

Ing. arch. Tomáš Hořava

Foto: Jiří Podrazil, Ing. arch. Tomáš Hořava

ČERNÝ MOST

Praha 14

Pobočka knihovny na sídlišti Černý Most je umístěna
v budově bývalé mateřské školy. Hlavním cílem
bylo prostory knihovny co nejvíce otevřít, prosvětlit a dovybavit místy k sezení, která nabízejí prostor pro individuální aktivity i práci ve skupině.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/cerny-most/

obyvatel

24.427

Součástí je terasa,
která slouží jako
venkovní čítárna.

rok realizace

2019

financování
Evropské investiční a strukturální fondy:
Operační program Praha
architekt

monom
Foto: Jiří Podrazil, Pavel Klikar
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Liberecký kraj

Krajská vědecká
knihovna v Liberci
Rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor Krajské vědecké
knihovny byla provedena z důvodu již nevyhovujícího
technického stavu budovy, která byla postavena v letech
1997–2000. Nově v knihovně vznikly vestavěné tiché
studovny a ve volných výběrech bylo instalováno LED
osvětlení, které se automaticky přizpůsobuje intenzitě
denního světla. Nově umístěné LED tabule na fasádě budovy
informují o akcích knihovny. Centrální schodiště knihovny
nabízí výhled na Ještěd. Před knihovnou je od roku 2016
umístěna Lavička Václava Havla.

Moderní budova Krajské
vědecké knihovny v Liberci,
takzvaná „Stavba smíření“.
Ve své době byla v Česku
jedinečnou institucí,
srovnatelnou s nejmoderněj
šími světovými knihovnami.

architekt

Ing. arch. Radim Kousal

IROP

obyvatel

financování

104.163

rok realizace

2019

Univerzální prostor knihovny
je strukturován vzájemně
propojenými palubami, vymezen
válcovým obalem střechy
a pláštěm z průsvitných
a průhledných skel. Umístěn je
na hmotné podnoži depozitářů a
krytých parkovišť.

Foto: Marián Kábele

https://www.kvkli.cz
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kraj Hlavní město Praha

Městská knihovna v Praze
pobočky

Jezerka

PRAHA 4

Dominantou knihovny je agora, prosvětlené kulaté atrium,
které u stropu zdobí zavěšené barevné deštníky. Po jeho
obvodě jsou umístěny stupňovité lavice sloužící k sezení.
Prostor je určen pro autorská čtení, přednášky i menší
koncerty. Dalším neobyčejným prvkem v přízemí je malá
fontánka. Součástí knihovny je ateliér, prostor určený pro
rukodělné aktivity, včetně potřebného vybavení.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/jezerka/

Pobočka knihovny se
nachází v historickém
objektu bývalé
Občanské záložny.

obyvatel

20.555

rok realizace

2020

financování
rozpočet města
architekt

Ing. arch. Tomáš Hořava

Foto: Jiří Podrazil, Pavel Klikar, Ing. arch. Tomáš Hořava

DOK16

Praha 5

Sousedská dílna DOK16 je netradiční pobočkou
Městské knihovny v Praze, která se nachází na
Smíchovské náplavce. Kromě běžného dílenského
provozu slouží prostor i jako místo pro workshopy
a kulturní akce.
https://www.mlp.cz/cz/pobocky/dok-16/

obyvatel

33.460
rok realizace

2020

Dílna nabízí prostor
i nástrojové vybavení pro
drobné rukodělné práce
se dřevem, papírem
nebo kůží.

financování
rozpočet města
architekt

MgA. et Ing. arch. Petr Janda / Brainwork
Foto: Pavel Klikar
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Jihomoravský kraj

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
pobočky

Horní Heršpice
Pobočka sídlí v kulturním domě, který
prošel celkovou rekonstrukcí, díky níž
získala knihovna větší prostory. Součástí
knihovny je předzahrádka se zahradním
nábytkem.
https://www.kjm.cz/provoz/horni-herspice-bednarova-16

obyvatel

2.046

rok realizace

2020

financování
město Brno
a MČ Brno-jih
architekt

Ing. arch. Soňa Lahodová

Štýřice
obyvatel

8.600
rok realizace

2020

Jednopatrová pobočka je součástí nového
bytového komplexu, jehož architektonickým konceptem je podpora sousedského
soužití. V přízemí se nachází oddělení
pro dospělé, studovna a přednáškový sál,
v 1. patře je dětské oddělení s herním koutkem.
Součástí knihovny je i venkovní terasa a malá
expozice archeologických nálezů, které byly
objeveny v rámci výstavby komplexu.
https://www.kjm.cz/provoz/styrice-vojtova-7

financování
MČ Brno-střed
architekt

RUDIŠ-RUDIŠ architektonická kancelář, v. o. s.

Na Křižovatce

Brno-střed

Knihovna Na Křižovatce je od roku 2012
výukovým centrem pro studenty Kabinetu
informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, které vzniklo ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena. V rámci
participativního rozpočtu města Brna
„Dáme na vás“ prošla pobočka kompletní
rekonstrukcí.
https://www.kjm.cz/provoz/stare-brno-krizova-24

obyvatel

64.316

rok realizace

2020

financování
Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna

architekt

Ing. arch. Michal Kristen, Ing. Arch. Alena Všetečková

Foto: Pavel Němec
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Jihomoravský kraj

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
pobočky

Brno-střed

Mahenův památník

obyvatel

64.316
rok realizace

2019

financování
město Brno –
MČ Brno-střed
architekt

Architekti Tihelka-Starycha, s. r. o.

Husovice
Pobočka knihovny se nachází v objektu
bývalé kotelny, který prošel kompletní
rekonstrukcí. Pro akce knihovny lze
využít přilehlý vnitřní dvůr s venkovním
pódiem.
https://www.kjm.cz/provoz/husovice-musilova

Architektonický návrh rekonstrukce pobočky byl zpracován v duchu původní podoby vily. V přízemí (dříve obývací
pokoj, jídelna a kuchyň) se nachází výpůjční pult a oddělení pro dospělé. Místnosti dominuje busta Jiřího Mahena od
českého sochaře, malíře a řezbáře Josefa
Kubíčka. Ve vedlejší místnosti (dříve
pokoj Marie Haselmannové, sestry Karly
Mahenové) se nachází čítárna s dětskou
literaturou. V prvním patře je umístěna
expozice připomínající osobnost Jiřího
Mahena a také jeho pracovna s dochovaným původním nábytkem. Nově upravené
půdní prostory jsou určeny pro pořádání
společenských a kulturních akcí.
https://www.kjm.cz/mahenuv-pamatnik-obecne

obyvatel

6.638

rok realizace

2018

financování
město Brno –
MČ Brno-sever
designér

Ing. Marcel Kopuletý

obyvatel

24.218

rok realizace

2018

financování
město Brno – MČ
Bystrc
architekt

Bystrc
V rámci komplexní rekonstrukce s novými
dispozičními úpravami získala pobočka
nové prostory – přednáškový sál, čítárnu
se studovnou a s relaxační zónou. Dětské
oddělení oživují malé herní labyrinty pro
děti a klidná zákoutí k posezení. Pobočka
byla vybavena moderními technologiemi:
interaktivní tabulí a dotykovým stolem
s výukovou aplikací o knihovně a Bystrci.
https://www.kjm.cz/provoz/bystrc-vondrakova-15

POParch, s. r. o.

Medlánky
Sídlo pobočky se nachází v objektu Společenského centra Sýpka, které vzniklo v rámci rekonstrukce Panského dvora z bývalé sýpky.
Ocenění: TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/medlanky

obyvatel

5.898

rok realizace

2017

financování
město Brno – MČ Medlánky
architekt

Ing. arch. Kamila Trbolová Machačová
Foto: Pavel Němec
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