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MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDEK - MÍSTEK

Řešená parcela se nachází ve Frýdku-Místku, na okraji historického centra Místku. Je vymezena ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku, Pivovarská. 
Přes Hlavní třídu se nacházejí Bedřichovy sady, které už jsou u řeky Ostravice, která rozděluje Frýdek a Místek a taky Slezsko a Moravu.

   Nejstarší písemné prameny dokládají existenci obcí v Pobeskydí již kolem 
poloviny 13. století. Ves označená jako Friedeberg, později Místek, se objevuje v 

roce 1267. 
   Frýdek-Místek tvořila původně dvě města – moravský Místek ze 13. století a 
slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst 

došlo v r. 1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním 
městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006. Některé úseky řeky Ostravice 

zde tvoří historickou zemskou hranici Moravy a Slezska a díky postupnému 
slučování okolních obcí s městem má dnes Frýdek-Místek 7 částí a tedy i 7 

katastrálních území.
  

  Frýdecko-místecké panství představovalo již v roce 1580 celkem 22 obcí s 681 usedlostmi. Z 
toho dvě města Frýdek a Místek měla 267 usedlostí, z nichž samotný Frýdek jich měl 163. Byl 

sídlem majitele panství, měl právo mýta, právo mílové a další, mezi řemesly převažovalo souke-
nictví. Místek měl více ráz zemědělský. Obchodování solí a dobytkem bylo přínosné pro obě 

města, podobně i zpracování dřeva a rybníkářství. Oběma městům se nevyhnuly ničivé požáry, 
morové epidemie i válečné útrapy. Obyvatelstvo trpělo rostoucími robotními povinnosti.

   Ve městě se nachází dvě historická jádra (Frýdecké a Místecké), která byla opravena, a tak 
dnes na Zámeckém náměstí ve Frýdku můžete obdivovat krásné fasády původně renesančních 

domů a na místeckém náměstí Svobody zase měšťanské domy s podloubím. Vyhledávaný je 
frýdecký zámek, původně gotický hrad s jádrem z 1. poloviny 14. století.

   V obou městech se dařilo výrobě látek, což se odrazilo i v 19. století při zakládání významných 
textilních továren.
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Urbanistické řešení

   Na řešené parcela se nachází již zmiňované parkoviště, dále osamocený starý bytový dům a v jižní části podélná budova se službami a nočním klubem. Z hlediska funkce je zde 
hodnotná tržnice, která je obyvateli využívaná. V návrhu se počítá s odstraněním bytového domu i části podélného domu. Nově bude vybudována knihovna, parkovací dům, k podélné 
budově bude přistavena tržnice.
   V meziprostoru těchto tří budov vznikne náměstí, které volně navazuje na Malé náměstí. Budou zde vysázeny stromy ve třech řadách, mezi kterými vzniknou příjemná stíněná místa.

Dopravní řešení

   Přímo na parcele, na které návrh počítá s vytvořením knihovny, se nyní nachází parkoviště, které je hojně využíváno. A protože výstavbou by tato parkovací místa zanikla, počítá návrh s vybudováním 
zakladačového parkování v parkovacím domě s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími. Dům bude na stejné parcele jako knihovna a tudíž částečně nahradí nynější místa. Zároveň bude budova 
parkovacího domu sloužit jako bariéra vůči komunikaci na Hlavní třídě. Tato komunikace se ještě navíc zklidní vytvořením obchvatu Frýdku-Místku. Návrh taky počítá s vybudováním dalších parkovacích míst 
podél této komunikace, která byla dosud čtyřproudová. Vznikne dvouproudová a okrajové pruhy budou využity jako podélné parkování. Nahradí se tak parkovací místa, která budou zrušena kvůli knihovně.
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KONCEPT
   Návrh vychází ze samotné historie a geografie města. Frýdek-Místek, původně Frýdek a Místek jako dvě samostatná města oddělená řekou Ostravicí. Zároveň je tato řeka hranicí mezi Slez-
skem a Moravou. Toto se promítlo do návrhu knihovny, která má dvě hlavní podélné hmoty, avšak spojené pod jednou střechou. To vše vytváří jasně daný trojúhelník. Velký důraz je kladen na 
interiér, aby byl návštěvník při vstupu překvapen prostorem. Nová knihovna má sloužit celému městu, a do které se sloučí všechny dosud různě rozeseté knihovny na obou stranách řeky. 
Návrh počítá již se zklidněnou komunikací na Hlavní třídě a odstraněním starého bytového domu.

STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
   Budova je tvořena kombinací železobetonového skeletového a stěnového systému. Sloupy v hlavním rastru jsou v osové vzdálenosti 7250 mm. Konstrukce je ztužená jednak obvodovými 
monolitickými stěnami, dále pak třemi monolitickými jádry a stěnami sálu. Stropní deska je železobetonová monolitická, tloušťky 300 mm. Pod stropem je podhled pro vedení instalací. Sál, který 
má větší rozpon (14 m) a vede přes 3 patra, je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky výšky 1 m v osové vzdálenosti 3 m a na nich pak po 1 m vazničky. Budova je založena na základových 
pasech a patkách a dále pak na pilotách.
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0.01 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 34,10
0.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.03 DÍLNA
0.04 CHODBA
0.05 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
0.06 TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.07 ZÁZEMÍ ÚDRŽBÁŘŮ
0.08 WC
0.09 SKLAD A ARCHIV
0.10 KANCELÁŘ
0.11 PŘÍJEM, EVIDENCE, KATALOGIZACE
0.12 SPOJOVACÍ CHODBA
0.13 CHODBA
0.14 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
0.15 SKLAD
0.16 ZÁZEMÍ ÚDRŽBÁŘŮ
0.17 WC + SPRCHA
0.18 DÍLNA
0.19 TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.20 REZERVA KNIHOVNY

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI m2

39,10
20,50

122,90
34,10
12,50
11,00
11,00

196,30
6,10

20,50
29,60
119,30
30,10
14,10
14,80
13,20
21,60

40,30
250,50

0.21 PROSTOR NA TELESKOPICKÉ HLEDIŠTĚ 73,40

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

CELKEM 1115,00

2.01 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 34,10
2.02 ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
2.03 KANCELÁŘ
2.04 WC MUŽI
2.05 WC ŽENY
2.06 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
2.07 ČÍTÁRNA, RELAX ZÓNA + CHODBA
2.08 ČÍTÁRNA, RELAX ZÓNA
2.09 ČÍTÁRNA, RELAX ZÓNA
2.10 ČÍTÁRNA, STUDOVNA
2.11 ČÍTÁRNA, STUDOVNA
2.12 GALERIE, CHODBA
2.13 OCHOZ, STUDOVNA, ODPOČÍVARNA
2.14 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI - CHODBA
2.15 ZASEDACÍ MÍSTNOST
2.16 SPRCHA
2.17 SKLAD
2.18 KANCELÁŘ
2.19 WC ŽENY
2.20 WC MUŽI

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI m2

453,20
9,90

34,10
431,20
36,70
72,90

106,20
33,60
99,20

195,40
37,40
30,70

4,80
11,40

16,90

2.21 KANCELÁŘ 14,60

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

2.22 ŠATNA
2.23 ŘEDITELNA
2.24 DENNÍ MÍSTNOST
2.25 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO

12,80
22,00
16,10

30,10

24,80
28,50

10,30
10,30

CELKEM 1777,20

3.01 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 34,10
3.02 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, FONOTÉKA
3.03
3.04

WC MUŽI
3.05

WC ŽENY
3.06

KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
3.07
3.08
3.09
3.10 GALERIE, CHODBA
3.11 CHODBA
3.12 POČÍTAČOVÁ UČEBNA
3.13 STUDOVNA
3.14 JEDNOTLIVÉ STUDOVNY
3.15
3.16
3.17 STUDOVNA
3.18 STUDOVNA
3.19 STUDOVNA
3.20 STUDOVNA

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI m2

461,10

9,90

34,10
124,40
116,80
48,40
30,70
16,60

9,10

12,60
12,80

3.22

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

24,80
28,50

20,00
13,80

SÁL MENŠÍ
SKLAD
KANCELÁŘ

CHODBA

27,80
4,50

WC ŽENY
WC MUŽI

10,30
10,30

TERASA 294,90

CELKEM 1375,60

3.21 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 30,10

1.01 VSTUPNÍ HALA 353,30
1.02 CHODBA
1.03 CHODBA
1.04 FOYER
1.05 ZÁZEMÍ RECEPCE
1.06 KAVÁRNA
1.07 ZÁZEMÍ KAVÁRNY + WC Ž + WC M
1.08 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
1.09 ODPAD
1.10 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY
1.11 KANCELÁŘ
1.12 WC MUŽI
1.13 WC ŽENY
1.14 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
1.15 ŠATNA
1.16 SKŘÍŇKY
1.17 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY
1.18 SKLAD PRO SÁL
1.19 ČÍTARNA
1.20 ČÍTARNA

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI m2

108,50
113,40

394,90
25,80
113,10
50,20
34,10
2,60

190,40
9,90

24,80
28,50
34,10
17,80

23,40
69,10

102,50
57,50
61,60

1.21 SÁL 328,10

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1.22 ZÁSÁLÍ
1.23 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO
1.24 WC ŽENY
1.25 WC MUŽI
1.26 CHODBA
1.27 ŠATNA

64,30
30,80
10,30
10,30
23,70
12,60

1.28 ŠATNA 12,80
1.29 ŠATNA 20,00
1.30 KUCHYŇKA 13,30

CELKEM 2341,70

1. PP
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1. NP

   Nachází se zde 2 hlavní vchody ze 2 stran budovy. První - 
hlavní – je z jižní strany, kde můžeme třemi vchody vstoupit do 

vstupní haly. Je to velkorysý prostor, který se rozpíná přes 
všechna 3 podlaží. Hned naproti vchodu se nachází hlavní 

recepce knihovny. Vedle je prostor se skříňkami pro úschovu 
věcí. V levé části budovy je v cípu umístěná kavárna, která je 

nezávislá na provozu knihovny a může samostatně fungovat i 
po uzavření knihovny. Navíc má posuvné prosklené stěny a v 

létě tak celý tento roh může být průchozí. Dále je komunikační 
jádro, ve kterém vede únikové schodiště, výtahová šachta a 

šachta na vedení instalací. Chodbou se nyní dostaneme až ke 
vstupu do dětského oddělení knihovny, které máme po levé i po 

pravé straně. Nachází se zde regály s knihami a v zadní části 
dětský koutek, také prostor pro konání různých sezení, 

workshopů a podobných akcí. Nachází se zde také kojící koutek 
a stoly s PC. Přímo z knihovny vede výtah pro dopravu knih a 

potřeby zaměstnanců. Zaměstnanci zde mají příruční kancelář 
a zázemí. Dále jsou zde hlavní WC ženské i mužské a další 

komunikační jádro. 
   Tak jsme se dostali až ke druhému vstupu ze severní strany 
od polikliniky. Zde vcházíme do vstupní haly, která je zároveň 
foyer pro přilehlý sál. Zde je také šatna pro návštěvníky nebo 

mohou využít dalších skříněk. Sál má kapacitu 240 lidí při 
rozmístění bez vysouvacího hlediště. Sál je variabilní a prochází 
přes všechna podlaží až na střechu. Pod podlahou v zadní části 
sálu se nachází teleskopické hlediště, takže se dá sál využít jak 
na různé plesy, hudební koncerty nebo i například na divadelní 
vystoupení. Naproti sálu je umístěn sklad na vybavení sálu. Na 
sál navazuje zásálí a na něj zázemí pro účinkující. Zázemí má i 

vlastní vstup zvenku. Dále se zde nachází třetí komunikační 
jádro a WC. Stejně jako kavárna, tak i sál může fungovat 

nezávisle na otevírací době knihovny. Při provozu pouze sálu se 
chodby do knihovny uzavřou pomocí rolovacích mříží. Bude tak 

přístupný pouze sál, zázemí, foyer, WC, šatna a skříňky. 
   Tím jsme se dostali zpět do hlavní vstupní haly, ze které se 

mezipatry dostaneme do 2.NP. Tato mezipatra jsou koncipová-
na jako pobytová, kde se jednak lidé mohou scházet nebo 
mohou studovat každý u svého stolu nebo se mohou jen 

zabořit do pohodlných křesel a číst si právě vybranou knihu. 
Jsou zde umístěny regály s knihami, které zároveň slouží jako 

zábradlí pro další mezipatro. Jednotlivá mezipatra se postupně 
zvyšují o 900 mm. Nad tímto „schodištěm“ jsou umístěny 

světlíky, pod kterými jsou zavěšeny látky, aby ztlumily a zjemni-
ly procházející sluneční paprsky. 

   Podzemní podlaží je rozděleno na dvě 
části a propojené spojovací chodbou. V 

levé části se nachází dvě technické 
místnosti, dílna, zázemí pro údržbáře, WC, 
prostor na příjem, evidenci a katalogizaci 
svazků a hlavně sklad a archiv knihovny. 
Regály jsou zde na kolejnicích, dá se s 
nimi posouvat a tím šetřit místo a tím 
zajistit i větší množství knih. Výtahem 

vyhrazeným pouze pro potřeby knihovny 
se knihy mohou rozvážet do různých 

pater. 
   V pravé části se nachází sklad, technic-
ká místnost, dílna, zázemí pro údržbáře, 
WC a sprcha. Dále je zde prostor, který 

může sloužit při rozrůstání knihovny jako 
rezerva. Jako další se zde nachází 

prostor pro teleskopické hlediště, které je 
pod podlahou sálu.

   Hlavním schodištěm se dostaneme do prostoru 
otevřené čítárny, s různými boxíky pro pohodlné pose-

zení u čtení. Uprostřed tohoto prostoru je otvor v 
podlaze, kudy je vidět do foyer. Zároveň ve stejném 
místě je o patro výš umístěn světlík. Tento prostor 

může do budoucna sloužit jako další prostor pro umís-
tění regálů s knihami. V levé části dispozice tohoto 
podlaží je umístěno oddělení knihovny pro mládež a 

dospělé s místy ke studování, čtení nebo pro práci na 
PC. Komunikační jádra a WC jsou umístěna shodně jako 

v 1. NP. V pravé části půdorysu je volný prostor nad 
sálem, jehož zeď se dá využít jako výstavní prostor a 
dále zázemí pro zaměstnance. V zázemí se nachází 
zasedací místnost, jednotlivé kanceláře, kancelář 
ředitele/ky s možností konání malé porady, denní 

místnost, WC, sprcha a sklad. Ve stejné pozici je i třetí 
komunikační jádro. Levá a pravá strana podlaží jsou 
propojeny ochozem, na kterém jsou umístěna další 

místa pro studování nebo odpočívání a čtení. Z tohoto 
ochozu vedou dvě schodiště, každé na jednu stranu do 

3. NP.

   Ve třetím podlaží máme opět v levé 
části oddělení pro dospělé a v zadní 

části fonotéku. Také se zde ještě nachá-
zí menší sál pro cca 30 lidí. 

   V pravé části je opět volný prostor nad 
sálem, jehož zeď se dá využívat jako 
výstavní prostor a potom jsou zde 

studovny, jednotlivé nebo hromadné a 
také PC učebna. Všechny tři komunikač-

ní jádra a WC opět na svém místě. 
   V tomto podlaží se v severním cípu 
nachází terasa jako další prostor ke 

čtení a studování, tentokrát na vzduchu.
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Pohled z nově vzniklého náměstí

Pohled od polikliniky

Pohled od parkoviště
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Architektonické a materiálové řešení

Budova má přísný, jasně daný tvar trojúhelníku a v podobném duchu se nese i její 
fasáda. Čisté, bílé rovné linie, jedna hlavní velká prosklená stěna do centrálního 

prostoru a také prosklené jednotlivé cípy trojúhelníku v různých patrech. Ve zbytku 
fasády se promítá rastr nepravidelně umístěných podélných oken pro jemné 

přisvětlení vnitřního prostoru. Materiálově se jedná o bílou omítku, hliníková okna a 
dveře a ostatní dveře na fasádě jsou laděny do světlých tónů, aby nenarušovaly 

ráz budovy.
Jelikož je hlavní prosklená stěna orientovaná na jih, jsou zde zvoleny pevné předo-

kenní lamely s integrovanými LED pásky, které zajistí efektní vzhled budovy i ve 
tmě. Pevné lamely jsou zvolené i na ostatních prosklených plochách orientovaných 

na jih.
Dbá se zde hlavně na interiér, který je laděn do kombinace barev bílá, černá, šedá, 

hojně doplněná světlým dubovým dřevem.

BILANČNÍ TABULKA

Plocha pozemku                                                                            9 784,34 m2
Obestavěný prostor                                                                  41 963,95 m3
Užitková plocha                                                                            6 609,50 m2
Zastavěná plocha                                                                        2 543,27 m2
IPP                                                                                                         0,68
IZP                                                                                                         0,26
Odhadovaná cena                                                                      290 000 000,- Kč 
Počet parkovacích míst                                                            104/ 7 pro hendikepované
Kapacita sálu                                                                               240 osob
Počet skříněk                                                                               218 + šatna
Počet svazků:
      Volný výběr
             Dětské oddělení                                                             15 174 svazků
             Mládež a dospělí                                                          107 983 svazků
                                Celkem                                                         123 157 svazků
      Sklad a archiv                                                                        90 288 svazků

      Celkem počet svazků                                                         213 445 svazků
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