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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Parcela se nachází na Starém Brně v situaci proluk mezi ulicemi Pekařská a Sladová. Dynamika ulice 
Pekařské - která tvoří významný uzel v rámci dopravní sítě města - zcela ovládá jižní část parcely. V přímém 
kontrastu je situace přímo ve vnitrobloku, který je velmi tichý a klidný (činžovní domy z 19. století uzavírají 
blok ze strany ulice Úvoz). Obdobně působí i proluka při ulici Sladové.

Podle stále platného Územního plánu (schváleném v listopadu 1994) je na místě projektován průraz pro 
tramvajový tunel pod kopcem Špilberk. Přestože lze tento záměr chápat v současných podmínkách jako 
anachronismus, je to důvod pro to, že většina pozemků na parcele dosud patří městu Brnu,.

KONCEPT

Knihovna je zobrazením světa, systematizací symbolů a obrazů. Knihovna je také nástrojem k poznávání 
světa. Podobně jako knihovna, i Internet se dá považovat za obraz světa, který vzniká systematizací symbolů 
a obrazů a i Internet je nástrojem k jeho poznávání. 

Vyhledávání informací se změnilo v procházení
nepřeberným množstvím obrazů. Ztrácí se význam
jednoho konkrétního objektu - místo toho je výsledkem informační masa.

Projekt se snaží nalézat možné východisko ze situace, kdy podstata knihovny - knihy - informace - je digi-
talizována a přesunuta do virtuálního prostoru. Na první pohled by se mohlo zdát, že knihovna jako typ v 
kontextu naší společnosti přestává být legitimním architektonickým typem. Na druhou stranu ale - jak 
vyplynulo z analýzy, současné knihovny bývají plné a spíše potřebují zvyšovat kapacity. Lidé chodí do 
knihoven v první řadě pracovat či studovat, soustředit se, ale i socializovat se. Cílem práce je tedy prověření 
možností typu, ve smyslu aplikace na nové vzorce chování ve společnosti.

Člověk, zvyklý dynamickému prostředí současnosti, pro svou práci potřebuje různé druhy prostředí a 
možností jeho využívání. V prostř edí maximální �exibility, kterou toto schéma umožňuje, jsou klasické 
principy využívání prostoru pro soustředění tvořeném židlemi a stoly neadekvátní.
 

Krajina vstoupí do měst a člověk vstoupí do krajiny.

 ...„směřuje k překonání rozporu techniky a přírody syntézou, v níž vyspělá technika vrátí člověka k nejintimněj-
šímu soužití s přírodou, k nějakému novému TAO“
Karel Teige v předmluvě knihy L. Žáka “Obytná krajina.”

Dům je koncipován jako konfrontace prostorů zahrady, bazénu, kavárny a skleníku s technologickými 
prostředky současné doby - eskalátory, jezdícími chodníky, zakladačem pro automobily.

Člověku - uživateli je nabídnuta alegorie dokonalého prostředí - zahrada vědení - kterou může procházet a z 
éteru nasávat informace - vědomosti. Dokonalé prostředí dosažené technologií člověka směřuje v prostoru, 
prováží domem, navádí, zprostředkovává mu zážitek cesty domem. Na druhou stranu je ale pořád v pohybu, 
vyrušuje, nedá člověku odpočinout.

Dům zároveň uvádí do vytržení i vytrhává z vytržení.

Dům žije vlastním životem.

Možná by člověka ani nepotřeboval.



ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Řešené území je koncipováno jako harmonický celek, který alegoricky re�ektuje situaci, ve které se nachází 
současný systém získávání informací. 

Knihovna - zahrada se nachází uprostřed řešeného území, v klidném prostředí vnitrobloku. Projektovány 
jsou zde lavičky a pokrytí signálem wi�. Skrz knihovnu - zahradu projiždí člověk linií travelátorů - jezdících 
chodníků - které symbolizují relativizaci , dynamiku a odtržení.

Knihovna - zakladač se nachází v proluce z ulice Pekařské. Nabízí parkovací místa pro 42 aut.

Knihovna - dům se nachází ze strany proluky na Sladové. Slouží jako přístupové místo k digitalizovaným 
tiskovinám - k licencovaným databázím, jako jsou Google Books, serverům s placenými vědeckými články 
jako např. Jstor, či obecně k internetovým časopisům. Dům - instituce nakupuje tyto licence a zprostřed-
kovává je svým čtenářům. Licence jsou platné v domě a přilehlé zahradě, kde se lze volně pohybovat a 
procházet data přes wi-� přístupové body a internetové zabezpečovací klíče na vlastních či zapůjčených 
zařízeních typu tablet, notebook, mobilní telefon. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení je koncipováno jako konfrontace prostorů zahrady, bazénu, kavárny a skleníku s techno-
logickými prostředky současné doby - eskalátory, jezdícími chodníky, zakladačem pro automobily. Dům je 
rozdělen na 4 podzemní podlaží a 6 nadzemních. V případě příchodu od ulice Pekařské nastupuje uživatel 
na travelátor, který jej dováží do domu, kde prvního zážitku se mu dostává v konfrontaci s vstupní halou a 
bazénem. Nastupuje na eskalátor, který jej vyváží skz prostory multifunkčního sálu a kina přes poschodí s 
kavárnou do prostorů studoven - volných prostorů naplňených zelení. Z nich pokračuje do skleníku se 
zvýšnou teplotou a vzdušnou vlhkostí až vychází na střešní zahradu se vzrostlými stromy.

Při příchodu od ulice Sladové návštěvník nejdřív vstupuje na nově vzniklou piazettu s výhledem, a z ní 
dovnitř do domu do patra s recepcí a kavárnou.

Dům se odehrává kolem zásadních provozů bazénu a skleníku. V technickém podlaží je vytvořen dostatečný 
prostor ke správnému fungování obou provozů pod jednou střechou.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní nosnou konstrukcí jednotlivých podlaží je roštová kazetová deska ze železobetonu, která je vynášena 
buď železobetonovými sloupy, nebo ocelovými příhradovými nosníky, které jsou zároveň konstrukcí 
eskalátorů a zároveň železobetonovým ztužujícím jádrem procházejícím celou budovou. Obálka budovy je 
tvořena dvojitým či trojitým (v případě skleníku) zasklením s vnějším stíněním. Konstrukčním systémem 
parkovacího zakladače je ocelový skeletový systém.

BILANCE

Hrubá podlažní plocha: 4341,67 m2
Čistá podlažní plocha: 3156,32 m2
Zastavěná plocha: 880,53 m2
Plocha pozemku:  3024,12 m2


