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ABSTRAKT

Knižnica je miesto, ktorá má sprostredkovať vedomosti a informácie pre 
širkoú verejnosť. Mala by byť miestom, kde sa človek môže ponoriť do seba, 
no zároveň poskytuje priestory pre komunity. Budova knižnice by mala byť 
reprezentatívna a prívetivá inštitúcia, ktorá hrá dôležitú rolu v rámci mesta a 
udalostí odohrávajúcich sa v ňom. V tomto duchu som postupovala pri návrhu 
tejto stavby.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

knižnica Krnov; verejná budova; merítko; udržateľnosť ; kontext; intímnosť

ABSTRACT

The Library is a place, which convey knowledge and information to the 
general public. It should be a place for a person to immerse oneself, but also 
provide space for communities. The library building should be representative 
and welcoming institution, which has an important role within the city and 
the events taking place in it. With these things in mind I proceeded to design 
this building.
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STRUČNÁ HISTÓRIA KNIŽNÍC

Starodávne kamenné knižnice

Keď starodávne civilizácie ako Mezopotámčania a Egypťania začali vyvíjať 
najskoršie formy písma - mezopotámske klinové písmo a neskôr egyptské 
hieroglyfy - pisári začali vytvárať archívy hlinených tabuliek, ktoré obsahovali 
zoznamy a záznamy o obchodných transakciách. Aj keď tieto prvotné 
dokumenty nemuseli znieť vzrušujúco ani filozoficky, boli nápomocné pri 
rozširovaní vedomostí a rannej ľudskej civilizácie. Často zdieľali kľúčové 
informácie potrebné na budovanie spoločnosti. Od včasných lekárskych 
diagnóz, cez inventáre ročných prebytkov úrody až po zákony, ktoré 
riadili mestské štáty - napríklad Hummurabiho kódex - títo starí pisári 
zhromažďovali dokumenty, aby mohli podľa potreby čerpať informácie.
Týmto spôsobom starodávni pisári formovali úlohu knihovníkov - spájali ľudí s 
poznatkami tým, že im poskytovali prístup k zaznamenaným informáciám.

Vynález papierových dokumentov

Keď starodávne civilizácie vyvíjali techniky na výrobu papiera, boli postavené 
veľké knižnice, v ktorých sa nachádzali zbierky zvitkov. Tieto knižnice spadali 
pod štát alebo bohatých jedincov. Medzi ne patrili Alexandrijská knižnica a 
Čínske cisárske knižnice vytvorené počas dynastie Han. Aj keď boli knižnice 
otvorené pre verejnosť, nebolo ľahké sa v nich orientovať. Knižnice zriadené 
dynastiou Han boli v histórii knižníc obzvlášť zaujímavé, pretože čínsky 
knihovník Liu Xin vytvoril prvý systém klasifikácie. Neexistoval voľný výber, 
preto bola veľmi dôležitá rola knihovníka. Starovekí čínski pisári navyše 
vynašli dôležité technológie kníhtlače, ako napríklad tlač na drevený blok, 
ktoré umožnili prvú rozsiahlu tlač a hromadné rozptýlenie textov.

História knižníc



História knižníc

Alexandrijská knižnica



História knižníc

Náboženské knižnice v stredoveku a ranné verejné knižnice

Keď sa antika skončila pádom Rímskej ríše, začali náboženské inštitúcie 
preberať funkcie starodávnej vlády a súkromných knižníc. V západnej Európe 
sa katolícki mnísi aktívne podieľali na zhromažďovaní a tvorbe písomných 
textov a kláštory tvorili hlavné knižnice. 
 
V moslimských krajinách používali imámovia a ďalší vedci tlačiarenské 
techniky vyvinuté čínskymi vedcami na vytvorenie zbierok písaných textov. 
Rané knižnice boli vytvorené na uloženie koránskych textov, ale obsahovali aj 
dôležitý raný vývoj v astronómii a matematike. 

Keď sa renesančné a neskôr osvietenské hnutia rozšírili po celej Európe, 
začali pribúdať nenáboženské knižnice. Tieto knižnice, ako napríklad knižnica 
Bartolomea Platinu a Rakúska národná knižnica, slúžili ako inštitucionálne 
miesta stretnutí vedcov, ktorí zhromažďovali a produkovali písomné texty 
o filozofii, matematike, náboženstve a vede. Po vytvorení kníhtlači začali 
knižnice ukladať nielen cenné starodávne texty, ale aj moderné knihy. 
 
Aj keď boli tieto knižnice nezávislé, boli otvorené iba pre držiteľov kariet, 
zvyčajne z veľkých akademických pokynov alebo z aristokracie.

Rozvoj verejných knižníc

Do roku 1800 existovali v USA a Európe knižnice, ktoré boli otvorené pre 
verejnosť, ale nešlo o verejné knižnice v rovnakom zmysle, v akom sú dnes. 
 
Zatiaľ čo veľké univerzitné knižnice a knižnice v súkromnom vlastníctve 
umožňovali návštevu jednotlivcom mimo inštitúcie, títo ľudia museli za vstup 
platiť. Koncom 19. a začiatkom 20. rokov sa začali otvárať prvé skutočné 
verejné knižnice  financované z verejných daní. Tento systém je zavedený 
dodnes.



História knižníc

Vatikánska knižnica apoštolov



Knižnice v súčastnost a budúcnosti

Knižnice a úloha knihovníkov prežijú, keď digitálne nástroje prevezmú tlačený 
materiál rovnakým spôsobom, aký prežili celé tisícročia . 
 
Aj keď sa online databázy budú neustále rozvíjať, knihovníci budú stále hrať 
aktívnu úlohu pri sprostredkovaní informácií, ktoré ľudia potrebujú. Aj keď 
možno nebude potrebné, aby knižnica obsahovala toľko kníh a tlačených 
archívov, ktoré by mali prebádať vedci a čitatelia, bude stále slúžiť ako priestor 
pre ľudí, ktorí prídu hľadať vedomosti. 
 
Ľudia sa budú stále obracať na knižnice a knihovníkov, aby ich spojili so 
správnymi online nástrojmi, ktoré potrebujú na uskutočnenie svojho výskumu.

Knižnice 



Knižnica Krnov

Dňa 7. marca 1947 bola v dome na pekárskych ulici otvorená Mestská verejná 
knižnica
Od roku 1950 sa knižnica postupne stávala metodickým centrom pre všetky 
ľudové knižnice v okrese. Po štvorročnom pôsobení získala knižnica dôstojnejší 
stánok, samostatnú budovu na Riečna okruhu, postavenú v roku 1903 ako 
obytný dom. Tu je knižnica dodnes, ale zmenila názov ulice i číslo popisné, 
teraz je to ulica Soukenická číslo 29. 

Knižnica Krnov
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História Krnova

Prvé archeologické nálezy siahajú až 30 000 rokov do staršej doby kamennej. 
Písomné zväzky z dôb Halsicov nasvädčujú tomu, že slovania osídlovali Krnov 
do 7. Storočia pnl. Z doby glaciálnej sú v Krnove pripomienkou bludné balvany 
a iný materiál prinesený ľadovcom. Medzi ďaľšie nálezy patria aj zub medveďa 
jaskynného, časť mamutej stoličky a iné z doby ľadovej. Z Brumoviec v blízkosti 
Krnova, sa objavili nálezy z mladšej doby kamennej. Opevnené sídliská z 
obdobia neolitu sa vztyčovali  nad terajším územím mesta na oboch vrvholoch 
Cvilínu. Z obdobia kultúry ľudu popolnicových polí pochádzajú predovšetkým 
nálezy ako napríklad železné nádoby a železná sekera z 11. a 12. storočia.

Z 1. polovici 13. Storočia boli dochované spisy, svedčiace o vzniku mesta Krnov. 
Poloha mesta nieje náhodná, vzniklo na križovatke významných obchodných 
ciest prepojujúcich hanzové mestá, pobaltie a Taliansko. Po získaní mestských 
práv v 13. Storočí, bol na Civilíne postavený kamenný hrad, ktorý bol domovom 
opavskej šlachty.

Svojou pohraničnou polohou na rozmedzí Moravy a Sliezka , bol krnov náychlný 
častým konfliktom. Kniežatstvo od 16. storočia patrilo striedavo pod vplyvy 
Hohenzollernom a Habsburgovcom. Počas pruskej vlády, prevládal ako 
stavebný materiál kameň , čo sa odzrkadlilo i na architektúre. V 16. a 17. Storočí 
kniežatstvo prešlo na luteránstvo a následne s príchodom Liechtenštejnů 
zažilo rekatolizáciu.

Po podpísaní mierovej zmluvy roku 1742, sa veľká časť Sliezka oddelila 
od Rakúska. Krnov však ostal súčasťou rakúskej monarchie. Politické 
a hospodárske oslabenie prinútilo Krnov preorientovať sa na Moravu a 
Rakúsko. Roku 1779 došlo k veľkému požiaru, pri ktorom začala horieť strecha 
minoritného kláštora a susedných budov, pričom sa požiar rozšíril i do zvyšku 
mesta.

V roku 1793 sa krajský úrad presunul do Opavy, rokom 1849 Krnovské knižatstvo 
úplne zaniklo a jadro panstva bolo základom pre nový okres Krnov.
Nový impulz prišiel s rozvojom textilného priemyslu v 19. storočí.  Ako prvý, 
Alois Larisch začal budovať svoje textilné továrne, po čom v jeho krokoch 
pokračovali ďaľší. Mesto začalo naberať nový tvar. Vznik továrenských 
komplexov podmienil vybudovanie železnice roku 1872. Nové pracovné 
možnosti pomohli mestu prilákať nových obyvateľov a ich celkový počet 
rapídne vzrástol. Tento nárast zrazila až hospodárska kríza v 30. Rokoch, čo 
zapríčinilo uzatvorenie väčšiny z týchto tovární.



História Krnova

Týmto tragédia pre historickú architektúru nekončila. Búranie meštianskych 
domov pokračovalo i po vojne, Krnov stratil svoju pozíciu okresného mesta 
a spadol pod správu bruntálu, čo mesto ešte viac zabrzdilo v regenerácii a 
ďaľšom rozvoji. Po roku 1989 zo všetkých Krnovských textiliek ostala len jedna. 
Poslednou ranou bola povodeň roku 1997 ktorá napáchala škody za takmer pol 
miliardy korún.

Už pred 2. svetovou vojnou sa nemeckí obyvatelia, ktorí v Krnove prevažovali, 
hlásili k tretej ríši. Po mníchovskej dohode spadlo Krnovsko do oblasti Sudet. 
Pri oslobodzovaní v máji 1945 bolo mesto Krnov bombardované a mnoho 
historických budov bolo nenávratne zničených. Rovnako ako všade v pohraničí, 
aj tu došlo k odsunu nemeckého obyvateľstva a dosídlení z iných časťí 
Československa.

I. vojenské mapovanie, výrez, 1764-68



I I. vojenské mapovanie, výrez, 1836-1852

I I III. vojenské mapovanie, 1876-1878

História Krnova



Už v roku 1397 vznikol v Krnove prvý obchodný dom so súknom.
Krnovský Súkenický cech bol ustanovený roku 1570. Na prelome 18. a 19.
storočia patrilo súkenníctvo k najdôležitejším remeslám v meste. K 
najväčšiemu rozvoju došlo v druhej polovici 19. storočia, kedy behom pár 
desaťročí došlo k premene z malého provinčného mesta zovretého hradbami 
vo významné priemyselné centrum. Továrne boli stavané na okrajoch 
mesta, predovšetkým na brehoch riek, náhonoch a na pozemkoch, ktoré sa 
uvoľnili po zbúraní hradieb. Továrne výrazne premenili vzhľad mesta a jeho 
merítko. Svojou veľkosťou, ale aj honosnými fasádami, definovali vzhľad novo 
vznikajúcich ulíc - Riečne okruh (Továreň na súkna A. Larisch a synovia z roku 
1922), Soukenická, Hlubčická, Textilné a Čs. armády. Rozvoj textilníctva a 
nárast bohatstva priviedol do Krnova tiež architektov z Brna a Viedne - Franz 
Seidl, Bruno Bauer, Otto Prutscher a krnovského rodáka Leopolda Bauera.
Súkenníctvo je dnes v Krnove minulosťou. Po 2. svetovej vojne a následnom
znárodnení bola väčšina podnikov zlúčená v národný podnik Karnola, ktorý
po nežnej revolúcii postupne zanikol. Dnes sa usiluje o jej prestavbu na
múzeum súkenníctva. V súčasnosti zostala v prevádzke iba továreň Pega
zameraná na odevy a technickú galantériu. Budúcnosť väčšiny areálov je neistá 
- niektoré z nich už boli zdemolované, pre zvyšné sa hľadá nové využitie.

Textilka Súkenická

Štvorposchodová továrenská budova bola medzi Barvírskou uličkou a ulicou 
Soukenická postavená na prelome 80. a 90. rokov 19. Storočia. Pôvodně stála 
na protiľahlej strane uličky na mlynskom náhone Soukenická. Stavba továrne 
predstavovala rozšírenie o nové prevádzky s parným pohonom.
Strojovňa a kotolňa priliehali k novej budove pri juhozápadnom nároží. 
Murovaná továrenská budova krytá sedlovou strechou mala stropy nesené 
liatinovými a drevenými stĺpmi. Vjazd do dvora pretínal budovu v
polovici dĺžky a jeho portál je stále viditeľný v uličnej fasáde. Strohé fasády, 
členené bosážou na prízemí a
poschodovú rímsou, neskrývajú továrenské funkciu.

Textilný priemysel



Mapa textiliek

1.   J.ASCHLERA SYNOVIA
2.  W. A J. BELLAK
3.  F.CZERNY
4.  K.EHLOTZKY
5.  O.FIEDLER A SPOL.
6.  A.FLEMMICH
7.   F.GABLER
8.   F.GÖBEL / O.PESCHKE
9.   J.GÖTZEL

10.   F.HOFMANN
11.    J.CHLUPACZEK A SYN
12.   A.CHMEL
13.   J.KOLOWRAT
14.   R.KOPPITZ
15.   J.KUDLICHA A SYNOVIA
16.   BRATIA KULKOVÉ
17.    F.KURZ
18.    A.LARISCH A SYNOVIA

19.    F.LARISCH
20.   F.LASKE
21.    J.LASKE
22.   A.LEMBERGER
23.   I.PAULER
24.   E.PROKSCH
25.   L.PROKSCH
26.   F.RICHTER
27.   F.SCHMIDT A SYN

28.   A.SCHNEIDER
29.   SILESIA
30.   SOUKENICKÁ SPOL.
31.    C.SPERLICH
32.   H.STEUER
33.   J.STEUER
34.   J.WAGNER
35.   N.WEIGEL
36.   F.WLAČIL
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Sociálne ekonomická analýza

OBYVATEĽSTVO

V povojnovom období, umelé dosídlovanie značne narušilo kontinuitu v 
demografickom, kultúrnom i historickom vývoji oblasti.
Od prelomu tisícročia, sa Krnov potýka s trendom každoročného úbytku 
obyvateľstva. V poslednom desaťročí predstavoval priemerný ročný úbytok 
priemerne 200 obyvateľov. Hlavným dôvodom je odchod mladých za 
pracovnými a študijnými možnosťami ale i nízka pôrodnosť. Ďaľsím výrazným 
problémom je dezurbanizácia, teda vysídlovanie sa z centier miest, do 
prímestských častí s možnosťou žitia v rodinných domoch. Do Krnova potom 
cestujú len účelne, a to za prácou, rekreáciou či na nákupy.

Podľa strategického plánu Krnova na roky 2016-2023 vyplýva, že mesto má 
stratégiou na danú problematiku, ktorá zahŕňa podporu podnikania a výstavbu 
novej bytovej zástavby najmä na plochách brownfieldov. Navýšené ponuky na 
pracovné príležitosti a ponuka kvalitného bývania v kombinácii s podporou 
služieb a kultúrneho využitia by tak malo podnitiť atraktivitu života priamo v 
meste.

BYTOVÝ FOND

Viac než polovicu Krnovských mestských bytov sú hlavne byty o troch až 
štyroch obytných miestnostiach. V rokoch 1997 až 2018 bolo dokončených 546 
bytov, Štandartne ročne pribudne 5 až 29 nových bytových jednotiek. Výnimky 
sú prospešnejšie roky 2000,2004,2008,2015, kedy boli dokončené väčšie 
bytové komplexy .



Analýza miesta

Mestský blok vymedzený ulicami Sv. Ducha, Soukenická, námestím Minoritov 
a Hlavným námestím sa nachádza v samom centre mesta.  Je to územie ktoré 
svojou časťou definuje charakter námestia. Jeho juhovýchod je vybudovaný na 
pozostatkoch pôvodného hradebného opevnenia mesta.
Územie sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej zóny.

Blok má multifunkčný charakter, ovplývajúci funkciami od bývania cez 
komerciu, kultúru po technické zázemia. Váčšina z domov má na prízemí 
partér s občianskou vybavenosťou, rôznymi obchodmi. Juh územia nemá 
presne definovanú uličnú frontu. Každá parcela tu stojí sama za seba, sú 
tu: Minoritským kláštorom s kostolom Panny Márie, komerčnými budovami 
a malým areálom hlavnej pošty v Krnove. V susedstve pošty Soukenickáej 
ulice stojí synangoga. Zvyšné parcely, ako pozostatky hradieb boli využité na 
vybudovanie textilných a farbiarskych tovární.

Ako následok 2. svetovej vojny a následnej obnovy sa kompaktnosť pôvodného 
bloku úplne narušila a nabrala nový charakter modernistického sídliska než 
historickej zástavby v centre mesta. Zmenou merítka bloku a charakteru 
verejného priestoru tak námestie prišlo o svojho génia loci. Blok sa stal 
nepriestupným a nesprávne zastavaným, čoho následok je jeho nevýraznosť i v 
tak atraktívnej lokalite. Garáže vo vnútrobloku znemožnili akýkoľvek priechod 
cez územie.



Analýza miesta

pohľad na dnešnú Súkenickú ulicu - v popredí synagóga so spolkovým domom, za ňou 
továreň Súkenickej spoločnosti pred rozšírením

Pohľad na továreń Soukenická a kostol Panny márie pri Minoritskom kosotle



Urbanistický vývoj

Prvá polovica 19. storočia

Rameno odklonené od rieky Opava viedlo neďaleko ulice Štursova a obtekalo 
tehdajšie historické domy týčiace sa na úzkej gotickej parcelácii. I to je 
jeden z dôvodov, prečo práve na tomto mieste vznikla súkenická továreň. 
Náhon pôvodne slúžil najmä obyvateľom mesta. Mesto bolo v tejto dobe stále 
obohnané hradbami.

Druhá polovica 19. storočia
 
Obdobie, kedy hradby prichádzajú o svoju hlavnú funkciu a sú búrané. Na stope 
po hradbách vznikajú mestské parky. Na našom území v rokoch 1971-1972 je 
vybudovaná synagóga  spolu s budovou pošty na juhovýchode bloku.

Pred 2. svetovou vojnou

Na snímku z roku 1937 môžme sledovať, že blok je stále kompaktný. Na nároží 
dominujú textilné továrne soukenická, čím je dodefinovaná celková pôdorysná 
stopa.

Po 2. svetovej vojne

Na západnej strane vypadla domová zástavba orientovaná na námestie spolu 
so severnou zástavbou na ňu naväzujúca.

50. až 90. roky 20. storočia

Ako prvý padol k zemi špalíček na Hlavnom námestí a s ním i väčšina domov 
na gotickej parcelácii na severe zástavby bloku. Po nich už nasledovali zvyšné 
domy na gotickej parcelácii na okrajoch i vo vnútri bloku. Začali ich nahrádzať 
nové bytové i mestské domy ktorých parcelácia sa už odchylovala od pôvodnej 
stopy.  Vo vnútrobloku boli postavené garáže.

21.storočie

Po roku 1989 sa priemyselný areál v severovýchodnej časti dostal do 
súkromných rúk. Postupne boli jednotlivé budovy búrané. Dodnes sa zachovala 
iba továreň súkenickej spoločnosti. V súčasnosti sa jedná o
predaji areálu mestu.



Urbanistický vývoj



Miera zastavania

30. roky 20. storočia
celková zastavaná plocha úrbánneho bloku               35,2 ha 100%
celková zastavaná plocha                                              17,2 ha 42%

Pred druhou svetovou vojnou dosiahlo najvyššiu miery zastavania. 
Ulica a uličky boli jasne definované buď fasádami domov, alebo múrmi uzatvárajúcimi jednotlivé areály.



Miera zastavania

súčasný stav
celková zastavaná plocha  urbánneho bloku                  35,9 ha 100%
celková zastavaná plocha                                                   11,3 ha 31%

Po vojne bola väčšina historických mestských domov po obvodoch bloku
zbúraná a nahradená novými bytovými domami. Obvod bloku bol “narovnaný”
a nebol doteraz dostavaný. Nové merítko stavieb, ulíc a voľných priestranstiev zodpovedá skôr sídliskám 
než historickému centru mesta.
Miera zastavanosti klesla približne o tretinu oproti predvojnovej situácii.
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BOHATÉ A ATRAKTÍVNE HISTORICKÉ CENTRUM
SNAHA MESTA VYUŽÍVAŤ OBJEKTY KULTÚRNYCH PAMIATOK
ATRAKTÍVNE TURISTICKÉ SPOTY
MESTO OPKLOPENÉ ZELENOU
MESTO AKTÍVNE KOMUNIKUJE S OBČANMI
STÁLA HLADINA PODZEMNEJ VODY
KVALITNÁ HOSPODÁRSKA PODA
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ MESTOM
KULTÚRNY ROZVOJ A ŽIVOT
SPOLUPATRIČNOSŤ KOMUNITY MESTA
PONUKA ŠPORTOV A ŠPORTOVÍSK
MESTO BUDUJE ŠTARTOVACIE A SOCIÁLNE BYTY
DOSTATOČNÁ SIEŤ MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH A 
STREDNÝCH ŠKOL

ATRAKTÍVNE NEVYUŽITÉ PARCELY V CENTRE
VYUŽITIE KORIDOROV RIEK KU VNÚTROMESTKEJ 
KOMUNIKÁCIÍ A VYTVORENIA REKREÁČNYCH NÁBREŽÍ
MEDZINÁRODNÉ VäZBY
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VEĽKÉ MNOŽSTVO BROWNFIELDOV
STARNÚCE OBYVATEĽSTVO
ŽIADNE PRÍLEŽITOSTI VYŠŠIEHO VZDELANIA
NEKVALITNÉ RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTOROV
DLHODOBÉ SUCHO V MESTE
ZASTARALÁ ŽELEZNCIA, NEKVALITNÉ NAPOJENIE
NEDOSTATOČNÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
STRATA IDENTITY
NEDOSTATOČNÁ PROPAGÁCIA MESTA
NARUŠENÁ URBANISTICKÁ ŠTRUKTÚRA MESTA
NEDOSTATOK PRIESTORU PRE PODNIKANIE
NEDOSTATOČNÉ SLUŽBY PRE SENIOROV
NEDOSTATOČNÉ PRIESTORY KNIŽNICE

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE, 100 ROČNÁ VODA
CENTRUM V ROZSAHU ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA
ODCHOD MLADÝCH
ZLOMY TEKTONICKÝCH LÍNIÍ
CENTRALIZÁCIA SLUŽIEB
SLABÁ RETENČNÁ SCHOPNOST PODY V CENTRE
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silné stránky

príležitosti hrozby

slabé stránky



BLÝZKOSŤ RIEKY
3 HODNOTNÉ BUDOVY V BOLKU
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BUDOVA TOVÁRNE NA POZEMKU V DOBROM STAVE

HUSTÝ POHYB ĽUDÍ - VEĽKÁ NÁVŠTEVNOSŤ CENTRA
MOŽNOSŤ VYUŽITIA POTENCIÁLU RIEKY
MOŽNOSŤ VYUŽITIA BUDOVY TOVÁRNE
HISTORICKÝ KONTEXT

V ZÁPLAVOVOM ÚZEMÍ
NEPRIECHODNOSŤ POZEMKU
STAVBY NEVHODNEJ FUNKCIE V RÁMCI BLOKU
NEPRAVIDELNÁ ULIČNÁ FRONTA - ÚZEMIE NERIEŠENÉ AKO 
CELOK
ČLENITOSŤ BLOKU - VLASTNÍCKE VZŤAHY
VYSOKÝ KOEFICIENT ZASTAVANIA ÚZEMIA
NEVYUŽITÝ POTENCIÁL POZEMKU
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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO NA POZEMKU
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Koncept

Koncept a urbanistické riešenie

Môj koncept je postavený na charaktere danej lokality. Centrum Krnova bolo 
kedysi obklopené hradbami. Dnes na ich stope vznikli mestské parky, ktorá 
slúžia nielen na rekreáciu, ale  zlepšujú i mikroklímu a mestké prostredie. 
Naša parcela , ako súčasť okruhu, tento fenomén náruša a vytvára barieru. 
Irónou je, že práve toto miesto bolo kedysi bránou. Mojím cieľom je opätovné 
prepojenie historickej stopy hradieb prostredníctvom zelene a architektúry.  

Pri návrhu urbanistického riešenia danej lokality, som sa zamerala na hlavné 
trasy a lepšiu priechodnosť samotným územím. Tie mi ďalej definovali 
územie. Ako najdôležitejšie trasy som si určila : Napojenie zo severnej strany 
parcely, nadväzujúcej na park, cez minoritské záhrady až po Minoritské 
námestie, prepojujúc oblúk. Druhá základná osa bola prepojenie Krnovského 
námestia , smerom k rieke popri Soukenickej továrni. Práve tu kedysi viedol 
náhon, ktorý slúžil i ako zdroj pitnej vody pre mesto. Mimo to má táto trasa 
potenciál ďalšieho rozvoja nadviazaním na brownfield pri rieke.
Tieto trasy ma naviedli na rozmiestnenie funkcií ktoré som tu doplnila, čím 
územie získalo ľudské merítko. Ku kostolu sv.Ducha som pripojila koncertnú 
sieň, ktorá by ho kapacitne doplnila, prípadne umožnila i iný typ eventov ako 
sú koncerty. Na nároží vznikla knižnica, ktorá je zároveň mojím predmetom 
riešenia. Mesto Krnov má dlhodobú potrebu pre rozšírenie kapacít. Naša 
parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Krnovskej mestskej knižne, čo 
by umožňovalo využívanie oboch budov v blízkom prepojení pre daný účel.
Do budovy soukenickej továrne som navrhla coworkingové centrum v spojení 
rozšírenia umeleckých dielní umeleckej školy. Ako posledné som doplnila 
bytové domy s parkovaním pre našu lokalitu. Ohraničenie voči námestiu 
taktiež tvoria bytové domy a touto funkciou na ne nadväzujem.
Pomedzi spomenuté funkcie bude viesť mestský park, prepojujúci 
mestský ring.
Krnov sa snaží rozšiovať pracovné príležitosti a navyšovať svoju atraktivitu 
pre mladých ľudí. Doplnenie týchto funkcií bude viesť k oživeniu mesta.
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Architektonické riešenie

Architektonicko-kompozičné riešenie

Nepravidelný tvar budovy vychádza z komunikácií územím. Budova dodržiava uličnú čiaru ulice Soukenická 
a nadväzuje na továreň. Južná časť objektu prostrednítvom rytmusu okien na fasáde rešpektuje raster 
historickej zástavby a akoby plynie do novej formy jeho uvoľňovaním.
Cez presklený vstup vzniká priame napojenie na átrium budovy a vytvára prirodzené prepojenie do okolitého 
parku. Átrium je oplne ochozie a umožňuje plynulý pohyb po budove dokola. Budova akoby pozývala 
okoloidúcich vstúpiť. I zelené strechy komunikujú s prostredím.  

Dispozičné riešenie
1 .Podzemné podlažie
1PP slúži ako zázemie budovy. Nachádzajú sa tu archívy spolu s technickou miestnosťou a zázemie kaviarne. 
V knižnici je navrhnutý automatický systém skladovania a dopravy kníh a tiež archivovanie kníh v špeciálnych 
archivačných regáloch.

1.Nadzemné podlažie
Cez zabezpečený vstup objektu sa vstupuje do foyer, za ktorým je zrkadlovo postavená šatňa. Tu sa nám 
ponúkajú viaceré smery pohybu. Po hlavnom schodisku do vyšších podlaží, po ľavej strane do výstavných 
priestorov a kaviarne, do átria, alebo do voľného výberu cez študovne.
V átriu sa taktiež nachádza vonkajšie schodisko napojené na všetky oddelenia knižnice.

2. Nadzemné podlažie
Po hlavnom schodisku sa dostaneme do haly, ktorá je zároveň galériou nad foyer.
Po ľavej strane smerom do dispozície sa nachádza detské oddelenie s hravo koncipovanými knižnými 
policami. Po pravej strane sú dielne ako doplnenie detského oddelenia. Južná časť budovy je prispôsobná pre 
administratívnu zónu s kanceláriami , zasadačkou a zázemím.

3. Nadzemné podlažie
Z haly smerom na sever sa dostávame do hudobného oddelenia. Ďalej sa na tomto podlaží nachádza technické 
oddelnie s periodickami, plne ochodzie okolo átria. K južnej fasáde ďalej priliehajú študovne rôznych 
charakterov.

4. Nadzemné podlažie
Je vymedzené hlavne ako zázemie pre hostí umožňujúce rôznorodé aktivity. Nachádza sa tu verejná kuchynka, 
prednášková miestnosť, chill zóna a humanitné oddelnie s učebňami. Prednášková miestnosť s chill zónou 
majú prevýšené stropy, cím vznikajú príjemnejšie priestory na pobyt. Z kuchyne sa dá dostať na strešnú 
terasu.

5. Nadzemné podlažie
Piate podlažie slúži pre klubovné a tvorivé dielne na juhu a pre chill zónu na severe. Z oboch vzniká prístup na 
strešné záhrady s atraktívnymi výhľadmi.
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Situácia

Navrhnuté objekty

 1          knižnica

 2          tanečný sál

 3          hubs a kreatívne dielne

 4          byty + parkovanie

Okolitá zástavba

 5          synagóga

 6          bytové domy

 7          minoritský kláštor

 8          kostol sv. ducha

 9          zmiešaná funkcia

           budova knižnice

           vstupy do budovy
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Pôdorys 3NP
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KNIHOVNA
Unnamed

LLeeggeennddaa  mmiieessttnnoossttíí
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2)

1.01 Foyer 377,40
1.02 Vstupná hala 33,37
1.03 Výstavný priestor 107,72
1.04 Voľný výber 539,78
1.05 Kaviareň 165,08
1.06 WC ženy 12,72
1.07 WC muži 14,82
1.08 Strojovňa 72,74
1.09 Archív 392,94
1.10 Zázemie kaviarne 10,54
1.11 Hala 374,83
1.12 Tvorivé dielne 118,94
1.13 Linka na spracovanie kníh 36,72
1.14 IT oddelenie 54,65
1.15 Zasadacia miestnosť 55,99
1.16 Chodba 27,29
1.17 Chodba 37,66
1.18 Kancelária 48,30
1.19 Kancelária 47,84
1.20 Kancelária 70,19
1.21 Kuchynla zamestnanci 36,14
1.22 WC muži 10,96
1.23 WC ženy 10,01
1.24 Serverovňa 9,65
1.25 Detské oddelenie 386,40
1.27 WC ženy 12,72
1.28 WC muži 14,82
1.29 Hudobné oddelenie 194,08
1.30 Hala 264,59
1.31 WC ženy 12,72
1.32 WC muži 14,82
1.33 Technické oddelenie a periodiká 772,49
1.34 Počítačová miestnosť 205,11
1.35 Upratovacia miestnosť 11,71
1.36 Prednáškový sál 95,69
1.37 Hala 267,21
1.38 Kuchyňa 121,71
1.39 Humanitné oddelenie 675,28
1.40 Chill zóna 92,38
1.41 Hala 304,19
1.42 Šatňa 46,34
1.43 Zasadacia miestnosť 72,71
1.44 Klubovňa seniorov 134,87
1.45 Tvorivé dielne 68,43
1.46 Klubovňa 63,27
1.47 Chodba 26,75
1.48 WC ženy 9,43
1.49 WC muži 9,42
Celkový součet: 6543,43

Legenda miestností



Schéma prevádzky
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Dopravné riešenie

01    Parkovanie 1PP,1NP,2NP,3NP + byty

02   Bodova knižnice

        Vstupy do garáže

Bytový dom s podzemnými garážami je obojstranne napojený na ulicu Soukenická. Kapacita 112/ 28 
na podlažie, spĺňa kapacitné požiadavky pre knižnicu i bytové jednotky zároveň. Pri výpočte potrebnej 
kapacity som rátala i s odľahčením vďaka MHD. Jednotlivé podlažia sú obsluhované zdvižným 
výťahom. Požiarne schodisko slúži i na obsluhu bytov, ktoré niesú predmetom riešenia. Na kažom 
podlaží sa nachádzajú 4 miesta pre invalidov. V bloku sa nachádza ěšte jeden identický bytový dom s 
rovnakými kapacitami parkovania.

1PP 1NP1NP 2NP 3NP



Rez fasádou
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profil pre kotvernie hliníkového 
rámu

hliníkový rám okna

podlahový konvektor
vedenie podlahového kúrenia

nosný terč podlahy

kotva slúžiaca na uchytenie 
betónovej fasády



Rez fasádou

1:50
železobetón

tepelná izolácia

betónový podklad

hutnený násyp

štrokový podsyp

povôdná zemina

podlahové krytiny

tenkovrstvá omietka

hydroizolácia

A

B

D

E

F

C

- finálny náter AST 202
- nosná vrstva - stierka AST 302
- penetrácia AST 108                                           
- vodanepriepustný betom bielej vane      
   permacrete triedy C25/30      
- podkladový betón C12/15                               
   štrkový podsyp                                              

25mm                                         
600mm
     
100mm                        
200mm                                            

- tepelná izolácia XPS Styrodur
   400mm nad terén      
- hydroizolačný bitúmenový náter
  do hlbky 1200mm
- vodonepriepustný betón 
   Permacrete C25/30
- TopGloss ochranný náter
                                      

- nášlapná vrstva z 
   betónovej  mazaniny
- separačná PVC fólia
- tepelná izolácia EPS 150
- inštalačná vrstva
- parozábrana
- železobet. stropná doska
                                      

- nášlapná vrstva z dielcov s    
   betónovou povrchovou úpravou   
   uložené na rošte
- inštalačná vzduchová medzera a 
   terče na uloženie roštu
- železobet. konštrukcia stropu
- vzduchová inštalačná medzera   
    podhladu
                                      

- zdvojený asfaltový pás AOSI 85/25
- foamglas T4
- asfaltový pás AOSI 85/25
- vyrovnávací betón
- železobetónová doska
- vnútorná omietka

                                      

- žb monilitické panely
- tepelá izolácia
- žb monilitická konštrukcia
- vnútorná omietka

200mm   
5mm

600mm

                                      

50mm

150mm
65mm
5mm
300mm

50mm

70mm

250mm
500mm

10mm
300mm
5mm
100mm
350mm
10mm

                                      

120mm
180mm
250mm
5mm
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Pohľady

Pohľad severný   1:350

Pohľad južný   1:350



Pohľad východný   1:350

Pohľad západný   1:350

Pohľady



Vizualizácie
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Vizualizácie



Priestorové riešenie
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Priestorové riešenie



Interiér referencie

obrázky a,b,c



obrázky a,b,c

Interiér referencie

obrázky d,e,f



Konštrukčná schéma



Konštrukčná schéma

železobetónová nosná konštrukcia strechy s bunkami
pre rekuperačné jednotky

železobetónová stropná doska obojsmerne vopnutá

predpjaté stĺpy vynášajucie dosku vo výške 8m

dilatačná spára

konštrukcia bielej vane

monolitické stĺpy 7x7m s konzolou 2.3m

stužujúc jadrá, nosné steny



Konštrukčné a technické riešenie

Konštrukčné a materiálové riešenie

Budova je kombináciou skeletu a stenového nosného systému.
Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria monolitické železobetónové stĺpy v rastri 6x7m, s konzolou 2.3m. Stĺpy 
vynášajú ďaĺšie podlažia v konštukčnej výške 4m.  Priemer týchto guľatých stĺpov je 0.45m. 
V miestach vynechania stĺpov sú skryté prievlaky. Stropnú konštrukciu tvorí železobetónová doska tĺšťky 
250mm, navrhnutá tak, aby vyniesla záťaž z kníh. Táto doska je vetknutá v oboch smeroch. Pod stropom sú v 
pohlade vedené technické inštalácie.
Dvojica stĺpov na severe budovy na konštrukčnú výšku 8m sú predpjaté a majú priemer 0.55 m.
 K stuženiu celej budovy slúžia i nosné jadrá a to v miestach požiarnych schodísk a toaliet. Budova je pre svoje 
rozmery dilatovaná na dve časti. V mieste dilatácie nevznikajú zdvojené steny pretože strop je vynášaný už 
spomínanými konzolami. 
Schodiská sú z protipožiarnych dovodov taktiež zo železobetónu, s výnimkou schodísk v átriu. Tie sú ocelové, 
vynesené tenkými ocelovými stĺpami o priemere 0.1, so 4mi podpornými vyústeniami. Čiastočne sú v miestach 
niektorých podést zakotvené prostredníctvom ISO-nosníkov do stropnej dosky. Budova má ploché zelené 
strechy. Je založená na základových patkách, s pridanou konštrukciou bielej vane v miest 1PP, ako ochranou 
proti podzemnej vode.
Pri výpočte všetkých dimenzií som vychádzala zo skrípt konštrukčných zásad prof. Lorenza.
Fasáda budovy je sendvičová, zložená zo železobetónu v tĺšťke 250mm, zaizolovanom 180mm extrudovaného 
polystyrénu a o bložená betónovými monolitickými panelmi. Tieto panely , prímesou farbív a bednením 
získavajú originálnu štruktúru a vzhľad. 
V interiéri je betónová knštrukcia priznaná, podhľady sú obložené drevom. Čelo budovy je presklené a 
zvýrazňuje vstup do budovy. 

Technické riešenie

Elektrina
Hlavná technická miestnosť sa nachádza v 1PP budovy knižnice.  Nachádzajú sa tu batérie solárnej elektrárne, 
napojené na fotovoltaické panely na streche budovy. 

Voda
Budova knižnice nemá vysoké nároky na množstvo teplej vody. Teplá voda je pri tejto funkcii potrebná hlavne 
na umývanie rúk na toaletách, preto jej ohrev riešim lokálne. Nad každej sociálky sa umiestni ohrievač vody do 
podhľadu.

Kúrenie a cirkulácia vzduchu
Bude zabezpečené plynom, napojené na mestský plynovod. Mimo to bude doplnené 2mi VZT jednotkami.
Každá jednotka sa bude nachádzať nad jadrami pri požiarnych schodiskách, ktoré vedú na 5NP.



Bilančná tabuľka

Bilančná tabuľka

Plocha pozemku:

Obostavaný priestor:

Zastavaná plocha:

Úžitková plocha:

IZP:

IPP:

Počet nových parkovacích miest:

Počet zvazkov vo voľnom výbere:

Počet zvazkov v archíve:

3 016,28 m

53 820 m

1 607 m

7 228 m

0,53

2,39

112

240 740 ks

17110 ks

2

3

2

2



Zdroje

Stavební zákon (183/2006 Sb.), prováděcí vyhlášky (501/2006 Sb., 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb.) a 
související normy

NEUFERT, Ernst, NEUFERT, Peter, ed. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, 
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, 
vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. německé vyd.). 
Praha: Consultinvest, 2000. ISBN 80-901486-6-2

Územný plán Krnov
https://krnov.cz/rozvoj-mesta-a-uzemni-plan/ms-21604/p1=21604

História Krnova
https://www.infokrnov.cz/historie-mesta-krnova/d-1211 

Brownfields
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brownfield

Strategický plán rozvoja Krnov
https://krnov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-krnova-2016-2023/d-17629

História knižníc
https://www.citethisforme.com/blog/2018/03/15/history-of-libraries

Krnovská knižnica
http://www.knihkrnov.cz/article/historie-knihovny
 
Obrázok a,b,c
https://www.archdaily.com/887270/the-maersk-tower-cf-moller-architects

Obrázok d
https://www.archdaily.com.br/br/868450/habitacao-de-luxo-armazem-pedra-
liquida/58acb835e58ece2d69000507-armazem-luxury-housing-pedra-liquida-photo

Obrázok e
https://officesnapshots.com/2019/10/28/loreal-offices-moscow/

Obrázok f
https://www.pinterest.com.au/pin/172544229463415565/

Alexandrijská knižnica : http://casopistraf.blogspot.com/2014/06/traf-tema-v-labyrinte-kniznic_30.html
Vatikánska knižnica apoštolov : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1nsk%C3%A1_
apo%C5%A1tolsk%C3%A1_knihovna

pozn.:
fotografie mesta Krnov, jeho súčasný stav a ostatné obrazové materiály, mapové podklady a dwg katastrálne 
mapy 
sú stiahnuté z verejne dostupných portálov a ich použitie v bakalárskej práci nie je porušením autorského 
práva


