
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 
KATEDRA ARCHITEKTURY

KNIHOVNA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
LIBRARY UHERSKE HRADISTE

AUTOR: BC. HELENA HORDĚJČUKOVÁ
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: ING. ARCH. KLÁRA FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2014



ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE



DIPLOMOVÁ PRÁCE: KNIHOVNA UHERSKÉ HRADIŠTĚ AUTOR: BC. HELENA HORDĚJČUKOVÁ

..................................
podpis studenta

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího 
diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostravě 5. 5. 2014

..................................
podpis studenta

Na rozborech výkresů B04, B06, B07 a B08  v oddílu „Analytická část” se podíleli i níže uvedení lidé:
Bc. Miroslav Dvouletý, Bc. Jana Cigošová.

V Ostravě 5. 5. 2014



DIPLOMOVÁ PRÁCE: KNIHOVNA UHERSKÉ HRADIŠTĚ AUTOR: BC. HELENA HORDĚJČUKOVÁ

Prohlašuji, že

ź byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, 
zejména §35 - užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 
školního §60 - školní dílo.

ź beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo 
nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 odst. 3).

ź souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu 
nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.

ź bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v 
rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona.

ź bylo sjednáno, že užít své dílo - diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se 
souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 
úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

ź beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez 
ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě 5. 5. 2014



ANOTACE

ABSTRACT

DIPLOMOVÁ PRÁCE: KNIHOVNA UHERSKÉ HRADIŠTĚ AUTOR: BC. HELENA HORDĚJČUKOVÁ

Diplomová práce Knihovna Uherské Hradiště se zabývá komplexním řešením území vedle bývalé synagogy na 
okružní třídě, v těsné návaznosti na centrum města. Jedná se o přeměnu nevyužívané plochy v městský prostor, 
ale také o vytvoření nové kulturní stavby ke zlepšení občanské vybavenosti města. Současně je zvažována nová 
funkce kulturní památky, bývalé židovské synagogy, která je nyní využívaná jako veřejná knihovna a kapacitně 
nevyhovuje potřebám města.
Cílem projektu je proto návrh nové budovy knihovny v městské struktuře, a také dalšího využití stávající budovy 
v návaznosti na přesun její nynější funkce. Podle toho je i uspořádaná práce, nejprve jsou řazeny výkresy nové 
budovy, poté synagogy.

KLÍČOVÁ SLOVA:
knihovna, městská struktura, synagoga, Uherské Hradiště

The Diploma Thesis called Library Uherske Hradiste and deals with complex solution of the place next to a former 
synagogue on the ring road with close connection to the city center. It is a conversion of unused room in urban 
area and to create a new cultural building to improve the public amenities of the city. Also, there is considered of 
a new feature cultural monuments of the former Jewish synagogue, now, it is used as a public library but it is not 
big enought for needs of the city.
The aim of the project is the design of a new library in urban structure and the further use of existing buildings 
in the relation to the transfer of its current functions. Accordingly, the project is sorted like it. At first, there 
are drawings of the new bulding and after it of the synagogue.

KEY WORDS
library, urban structure, synagogue, Uherske Hradiste
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Vedoucí práce: Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.
Datum odevzdání: 05/2014

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU:

Místo stavby: Uherské Hradiště, Velehradská třída
Kraj: Zlínský
Druh stavby: novostavba
Dotčené parcely: 55/1, 55/4 a 115
Vlastník parcel: obec Uherské Hradiště
Podlažnost: tři nadzemní, jedno podzemní
Zastavěná plocha:  1850 m
Počet parkovacích stání: 37 (+2 pro motocykly), z toho 3 bezbariérová stání
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Do provozu knihovny se vstupuje přes kontrolní rámy a výpůjční pult (vracení knih), kde se jednotlivé 
sekce knihovny dělí. Hlavním dominantním prvkem je dřevěné schodiště prostupující všemi podlažími. V přízemí je 
situované dětské oddělení a letní čítárna se zelení (keře, drobné stromy), v následujícím podlaží pak absenční a 
prezenční výpůjčky. Jednotlivá patra jsou přístupná po hlavním proskleném schodišti, ale i osobním výtahem. 
Návštěvníci mají k dispozici různé formy sezení, místa s počítači i bez nich. Mezi regály budou umístěné stojany s 
elektronickou kartotékou, v prezenčním oddělení kopírky a tiskárny. Další možnost studia je v posledním patře, 
kde jsou umístěné uzamykatelné odhlučněné buňky pro jednotlivce i skupiny. Požadavkem na novou knihovnu byl 
i sál pro 70 - 100 lidí, který je však umístěn do nově navrhovaného provozu synagogy, v níž se mohou podobné 
akce konat.

U vstupu do každého podlaží je také umístěn pult zaměstnanců knihovny, kteří poskytnou knihy z 
depozitáře na každém patře, kde jsou navržené posunovatelné kompaktní regály. Vyhledávání knih bude přes 
elektronickou kartotéku, případně mohou požádat o pomoc při hledání přítomného zaměstnance u pultu, který má 
ze své pozice přehled o dění na celém podlaží. Péči o knihy je určena jedna místnost navazující na depozitář a 
výpůjční pult. Pro zaměstnance a převoz knižních fondů je v části depozitáře určen osobní výtah, velikost 
odpovídá přepravě osoby s nákupním vozíkem, který se běžně využívá k transportu knih. Denní místnost a šatna 
zaměstnanců je v přízemí objektu, šatny pro muže a ženy jsou navržené zvlášť. Samozřejmostí jsou i wc kabiny 
pro návštěvníky a úklidová místnost na každém podlaží v blízkosti vstupu do oddělení.

Pro vytvoření fasády byl zvolen dvouplášťový systém, vnitřní vrstva uzavírá interiér, nejen fyzicky, ale 
i pocitově, druhý plášť má za úkol stínit, odhlučnit a esteticky zaujmout. Knihovna je hlavně místem pro zklidnění, 
proto nejsou žádané ostré sluneční paprsky, hluk a prach z dopravy, ani přímé pohledy kolemjdoucích. Z tohoto 
důvodu byly zvolené frézované polymetakrylátové desky, které jsou průsvitné i průhledné a umožňují nerušený 
pohled ven z budovy, jako by člověk hleděl přes záclony. Po vyfrézování drobných drážek do desek se vytvoří 
nepravidelná struktura materiálu v přechodu od čiré po bílou, díky nim se také částečně láme sluneční záření a 
nedochází k nechtěné degradaci knih vlivem UV-záření, ani k oslnění čtenáře. Zabarvení fasády bylo záměrně 
voleno světlejší a nevýrazné, aby vynikly stávající historické fasády synagogy, františkánského kláštera 
i gymnázia.

Právě zmiňovaná synagoga prošla několika stavebními úpravami. Stále je udržovaná vnější schránka, ale 
budově chybí duše. Nejprve se po vypálení nacisty stala kulturním domem, pak veřejnou knihovnou, pak znovu 
vyhořela, poslední pohromou byly povodně v roce 1997, kdy se celé město ponořilo pod vodu, a nakonec obnova 
v roce 2004. Proto kromě nosných stěn původního na synagoze není nic. Vestavěné byly příčky, wc a výtah se 
schodištěm v kupoli s šestiúhelníkovým půdorysem, a rozdělená byla vodorovnými konstrukcemi. Podobnou 
historií si prošla většina synagog v celé ČR, teď je jen otázkou, jakým způsobem k budově budeme přistupovat. 
Má-li se vytvořit hodnotné dílo, které bude sloužit i původnímu účelu, je nepřípustné nechat budovu ve stejném 
stavu a jen vystěhovat knihy. Musí to být komplexní zásah, kterým se vyčistí synagoga od přebytečných 
konstrukcí a vytvoří se jednotný důstojný prostor. 

Samozřejmostí je uvědomění si, že židovská obec není početná, proto je žádoucí víceúčelovost 
navrhovaných kapacit. I z toho důvodu byly například zvoleny mobilní židle místo pevných lavic. Ne náhodou 
všichni známe slovní spojení: „Je to tu jako v židovské škole.” Synagoga totiž není jen posvátné místo jako 
u jiných církví, v jedné místnosti může probíhat více činností, aniž by se činnosti navzájem rušily. Z toho důvodu 
není na místě obava, co se synagogou, která má všechny potřebné atributy pro modlitbu, další akce jsou naopak 
vítané. Upravené prostory mohou sloužit i pro výstavy, přednášky, či autorská čtení v návaznosti na knihovnu. 
V neposlední řadě by byla vhodnou připomínkou a odkazem židovství pro mladší generace.

PRŮVODNÍ KONCEPČNÍ TEXT:

Zadané území pro návrh nové knihovny v Uherském Hradišti má výbornou pozici v blízkosti centra města, 
nachází se totiž na hradebním okruhu, a okolní budovy poskytují důstojné podmínky pro vznik další kulturní 
budovy. Parcelou je v současné době zelená plocha určená územním plánem pro sport a rekreaci, která je 
ohraničená linií jednoho z křídel františkánského kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie a na východě 
neogotickou městskou knihovnou s barokní kupolí, což byla původně synagoga. Na severu ukončuje území 
Velehradská třída, frekventovaná čtyřproudá komunikace, která vytváří bariéru pro příchod k další významné 
budově s neorenesančním průčelím, všeobecnému gymnáziu.

Hlavní myšlenkou urbanistického návrhu bylo důsledné propojení všech zmiňovaných budov ke vzniku 
veřejného prostoru před vstupem do knihovny, ale také do bývalé synagogy a františkánského kláštera. Cílem 
bylo i propojení s gymnáziem, aby se šetrně odstranila bariéra automobilové dopravy, ale nebyl radikálně omezen 
provoz na hlavní komunikaci. Umístěny jsou dva nové přechody se světelnou signalizací, ale doporučena je 
i výměna povrchu hlavní komunikace za Tichý kryt, který tlumí hluk způsobený třením kol po povrchu vozovky.

Návrh samotného objektu vycházel z jedné kompaktní hmoty, která by fasádou reagovala na gymnázium 
vymezující druhou stranu ulice a současně nebránila výhledu na synagogu od Velehradské třídy. Zbylé strany 
navazují na linii okolních domů, na jihozápadě dokonce navazuje na stávající objekt, který dříve sloužil jako sklad 
pro lékárnu, ze strany od navrhované knihovny tedy nemá okenní otvory. Takovéto připojení umožní případnou 
výstavbu nové budovy, aniž by bylo zapotřebí demolice některého ze stávajících objektů. Objekt odpovídá 
výškové hladině okolní zástavby, aby nebyly potlačené dominanty historické i duchovní. Nejvýraznější jsou věže 
kostelů sv. Františka Xaverského a Zvěstování P. Marie, ale i nedaleké radnice a kupole synagogy. Navrhovaná 
budova proto nepřekračuje výšku tří nadzemních podlaží.

Ačkoliv hlavní vstup do stávající knihovny je směrem z jihu, situován co nejblíže přístupu z centra města, 
z historického i náboženského hlediska je takový vstup nepřijatelný. Původně se do synagogy vstupovalo ze 
severu a v jižní části byl umístěn Aron (schrána na Tóru), jak je to v židovské kultuře zvykem. Aby byl podpořen 
logický přesun těžiště dění na severní stranu synagogy, hlavní vstup do navrhované knihovny byl umístěn na 
stejné veřejné prostranství. Vzniká tak prostor ohraničený navrhovanou knihovnou, synagogou, františkánským 
klášterem a částečně gymnáziem.

Pro příjezd ke knihovně je využitá účelová komunikace z vedlejší ulice Krátké, která vede podél 
městských domů a synagogy, a nezasahuje do nově vytvořeného prostředí. Komunikace se pak snižuje o výšku 
jednoho podlaží pro příjezd do podzemních garáží. Aby z bytových domů nebyl hlavní výhled na rampu a zábradlí 
ke garážím, podél zábradlí budou vysázené stromy. Pouze zásobování kavárny v navržené knihovně v přízemí má 
umožněný vjezd mezi klášterem a novou knihovnou. V návaznosti na tuto nově vzniklou ulici bude vytvořen 
přechod se světelnou signalizací, který má za úkol i snížení rychlosti v okolí knihovny, další přechod bude 
doplněn v rámci světelné křižovatky ke zjednodušení příchodu studentů gymnázia ke knihovně.

Celá koncepce budovy spočívá ve vytvoření do sebe uzavřeného tvaru, který bude prosvětlen dvěma 
atrii. Jedno atrium bude interiérové, druhé exteriérové s využitím pro letní čítárnu v každém podlaží. Obě jsou 
koncipovaná tak, že ačkoliv hmotu dělí, v interiéru jsou vizuálně propojená skleněnými příčkami. Vnější plášť 
částečně zahaluje dění uvnitř budovy, aniž by zcela znemožňoval kontakt čtenářů s exteriérem. Přízemí je 
navržené jako veřejné s kavárnou, do které je umožněn vstup z vestibulu knihovny. Je zde ještě druhý vstup 
přímo z exteriéru, ze strany od františkánského kláštera, aby její provoz nebyl omezen otevírací dobou 
knihovny. 
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Nacházíme se na území, které je v blízkosti centra města, hned o pár metrů na západ je Mariánské 
náměstí, směrem na jih Masarykovo náměstí. Na obě tyto náměstí je možné vjet osobním automobilem, jen je 
omezen provoz jednosměrnými ulicemi a parkování zpoplatněno. Současně je v blízkosti železniční zastávka, 
která je asi 10 minut pěší chůze a autobusová zastávka, asi 5 minut chůze. Zastavují zde autobusy z okolních 
vesnic, ale i  brněnské dálkové autobusy.

Co se týká samotného příjezdu k navrhované budově, nachází se v sousedství hlavní silnice, komunikace 
I. třídy, ze které se však nelze přímo napojit, proto se využije spojení vedlejší komunikací, která slouží nyní 
pouze pro vjezd na parkovací stání u bytových domů. Ulicí Hradební a následně Krátkou, se návštěvníci knihovny 
dostanou do podzemních garáží, určených pro 37 automobilů. Dalším možným příjezdem pro zásobování nebo 
záchranné složky bude z jednosměrné ulice Františkánské po pěší zóně mezi Františkánským klášterem 
a navrhovanou knihovnou.

Umístěny jsou dva nové přechody se světelnou signalizací, jeden z nich navazuje na nově vzniklou ulici 
u františkánského kostela, druhý bude vytvořen ve spojení s hlavní světelnou křižovatkou. Doporučena je i 
výměna povrchu hlavní komunikace za Tichý kryt, který je sice na území České republiky pouze na testovacích 
úsecích, ale podle dosavadních výsledků za poslední dva roky tlumí hluk způsobený třením kol po povrchu 
vozovky o několik decibelů. Jedná se o vylepšenou verzi gumoasfaltu, do kterého se přidávají rozdrcené ojeté 
pneumatiky v konkrétním poměru s kamenivem. Další výhodou je například zkrácení brzdné dráhy automobilu i za 
mokrého počasí, tedy větší bezpečnost pro chodce na přechodech.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Přes zadané území prochází podél komunikace vedení střednětlakého plynovodu, novým objektem tedy 
nebude zasažen. Stejně tak vodovodní potrubí a kanalizační stoka, které vedou pod hlavní komunikací, nedotkne 
se jich samotná výstavba, ale až připojení přípojky nového provozu na stávající sítě. Návrh počítá s přeložením 
vedení elektrické energie v zemi na jihozápadní straně zadaného území, před samotnou výstavbou dojde k 
přesnému vytýčení sítí správci a jejich následné přeložce.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Hlavní vstup je situován z veřejného prostoru u synagogy přes závětří a zádveří do hlavního vestibulu s 
kontrolním místem. Velká část přízemí je určena pro veřejnost, před kontrolním bodem je umístěna kavárna, 
šatna, technické zázemí a zázemí pro zaměstnance. Přes kontrolní bod se uživatelé dostanou do dětského 
oddělení, nebo po hlavním schodišti a výtahem do následujících dvou podlaží s volným výběrem v prezenční 
a absenční formě. Vždy před výtahem a schodištěm je pult pro zaměstnance knihovny, který je především k 
vydávání knih z depozitáře. Samotné vyhledávání knih v elektronické databázi je umožněno přes počítače 
umístěné u studijních míst. 

Výtahy jsou v celé budově celkem tři, jeden umístěný u východu z garáží, který v případě požáru slouží 
jako evakuační, v depozitáři bude pro zaměstnance zvlášť určen na přepravu knižních svazků a poslední - hlavní, 
a to pro návštěvníky knihovny, umístěný za kontrolním bodem. Ve stejném počtu jsou v budově i schodiště, ale 
jen jedním, hlavním ve středu knihovny, lze vstoupit do provozu knihovny do druhého a třetího nadzemního 
podlaží. Zbylé dvě schodiště se nachází v protilehlých rozích a slouží jako chráněná úniková cesta, západním 
schodištěm se navíc dostanou řidiči vozidel z podzemního parkování na terén do zádveří a závětří k vedlejšímu 
vstupu do knihovny, naproti vstupu do kavárny. Proti vstupu do knihovny jsou umístěny na každém patře 
blokované protipožární dveře.

TECHNICKÁ ZPRÁVA A ZEVRUBNÝ I TECHNICKÝ POPIS DÍLA

Název projektu: Knihovna Uherské Hradiště
Typologie stavby: veřejná knihovna
Místo stavby: Uherské Hradiště (Velehradská třída)

2Zastavěná plocha: 1850 m  
Počet parkovacích stání: 37, z toho 3 ZTP, 2 pro motocykly

ÚDAJE O ÚZEMÍ

Zadané území zasahuje pozemky p. č. 55/1, 55/2, 55/4, 54/1, 115 a 122/3, které se nacházejí 
v katastrálním území Uherské Hradiště v městské památkové zóně, v oblasti: „Smíšené obytné v centrální zóně 
územního plánu”. Jedná se o obecní parcely s funkcemi sportovní a rekreační plocha, zahrada a ostatní plochy, 
nachází se zde tedy převážně travnatý porost s náletovou zelení. Území leží na jedné vrstevnici v rovinné 
oblasti města a ve vzdálenosti 150 m od řeky Moravy, podle mapy poskytované městem: „Záplavové území” jsou 
zde možné záplavy pouze 100leté vody, stejně jako ve většině města, před kterými je například depozitář 
chráněný kompaktními regály.

ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Navrhovaná knihovna obsahuje tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je učeno pro parkování 
osobních automobilů a umístění technického zázemí objektu, parkovacích stání je zde navrženo 37, z toho 3 mají 
bezbariérový charakter, a dvě další stání pro jednostopá vozidla. Má charakter novostavby vedle stávající 
knihovny, která kapacitně nestačí pro potřeby města a jeho spádové oblasti, tj. přibližně 50 930 obyvatel, a tak 
velká část knihovních svazků musí být v depozitáři mimo objekt knihovny. Proto by se do budoucna měla celková 
kapacita 200 000 knižních svazků umístit pouze do jednoho objektu. Bývalá synagoga je následně navržená jako 
modlitebna, současně i jako přednáškový sál pro 80 posluchačů a obnovená empora se využívá i k výstavním 
účelům. 
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V novém objektu je v přízemí kavárna s plochou 150 m , volný výběr dětského oddělení 350 m  a letní 

2 2čítárna 77 m . Depozitář bude rozdělený na všechna 3 podlaží, v přízemí na ploše 70 m  a shodně ve druhém 
2a třetím nadzemním podlaží na 120 m . Volný výběr obsáhne přibližně 150 000 svazků, zbytek bude uskladněn 

v depozitáři počítá se i s budoucím nárůstem knižních svazků. 
Oddělení absenční výpůjčky je v přízemí a ve druhém nadzemním podlaží, poslední podlaží obsahuje prezenční 

2 2svazky, umístěny jsou zde i studijní boxy pro jednotlivce a menší skupiny od 7 m  do 25 m . V celém objektu je 
rozmístěno 20 kusů počítačových stanic, tiskárny se skenerem jsou plánované hlavně v posledním podlaží, 
u prezenčního studia knih.

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Základní princip novostavby knihovny spočívá v oddělení stávající budovy knihovny, bývalé synagogy, od 
nové. Současně bylo záměrem vytvořit napojení objektů skrze společný veřejný prostor. Budova nové knihovny 
reaguje na stávající zástavbu tak, aby nedošlo k porušení kompaktnosti městské struktury, a navazuje na 
stávající objekty, aniž by některé z nich bylo potřeba odstranit při budování nové hmoty. 

Interiér synagogy bude očištěn od přistavěných rušivých konstrukcí, aby vynikla důstojně historická 
souvislost s židovkou kulturou v jednom větším prostoru. Velkorysost prostoru bude zvýrazněná i v nové 
knihovně díky světlíkům v centrální části objektu, který bude spojovat všechna podlaží. Jeden ze světlíků je 
exteriérový s drobnými keři a druhý interiérový, k celkovému prosvětlení budovy.

převážně umístěné v kompaktních regálech, 
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Návrh základové konstrukce je stanoven pouze podle poskytnutých informací podkladových map, před 
zahájením samotné výstavby musí být proveden podrobný průzkum. Z důvodu volné dispozice knihovny byl zvolen 
skeletový systém s průvlaky v příčném směru, samostatný úsek tvoří únikového schodiště, které bude obezděné. 
Konstrukční výška pater je navržena na 4 m tak, aby čistá výška podlaží byla 3 m. Tloušťka stropní desky je 
navržena 250 mm, rozměr sloupů je 300x300 mm. V celé budově jsou umístěny podhledy pro zakrytí technického 
zařízení, hlavně pro rozvody vzduchotechniky, výška podhledu je stanovena na 600 mm. Dále návrh počítá s 
využitím dutinové podlahy pro rozvod kabelů elektrického vedení a umístění rozvodů konvektorů, celková výška 
150 mm až po nášlapnou vrstvu marmolea. V části dispozice se studijními místy s větším množstvím 
elektronického zařízení je počítáno s umístěním revizního místa.

Střešní konstrukce bude jednoplášťová nepochozí s klasickým pořadím vrstev, zateplená, se šesti 
střešními vpustěmi. Vstup na střechu bude jeden, v prostoru před evakuačním výtahem, pro nutnou údržbu 
střešního pláště. 

Obvodový plášť tvoří dvě vrstvy, a to okenní tabule a předsazené polymetylmetakrylátové desky, jejichž 
základní rozměr je 1500 x 4000 mm. Zamezí pronikání UV-záření do prostoru knihovny díky broušené struktuře 
povrchu, zamezí se degradaci papíru, ale i oslnění čtenáře slunečními paprsky. Konstrukce je samonosná, uložená 
na železobetonové konzole v místě podlahy 1. NP, aby vlivem rozdílných hmotností nedošlo k nerovnoměrnému 
sedání a k poškození kotevních prvků. Hlavní nosnou složkou je ocelový rošt, na který jsou desky upevněné 
za vybroušené drážky, dále je v úrovni každého podlaží revizní rošt na údržbu desek, ale i čištění okenních 
tabulí z exteriérové strany. Další výhodou je i částečné snížení hluku z rušné komunikace, menší tepelné zisky v 
létě  i ztráty v zimních měsících a pevnost při nárazu.

STÁVAJÍCÍ STAV

Na většině zadaného území se nachází travnatý porost, místy protkaný vyšlapanými cestami. Nejedná se 
tedy o park, ale o náhodnou zeleň v blízkosti centra města. Kolem bývalé synagogy, dnešní městské knihovny, se 
nachází středně vzrostlé břízy, tedy náletová zeleň, která nemá dlouhou životnost. Podél Velehradské třídy 
vede asfaltový chodník pro pěší, případně je využíván cyklisty pro bezpečnější jízdu místo rušné komunikace.

Jižní stranu území vymezují bytové domy o čtyřech podlažích, na jihozápadě se zády otáčí budova 
bývalých skladů, dnes nevyužívaný objekt, který má okenní otvory z jedné přístupové strany, a to směrem z 
centra města. Tato budova by se mohla stát případně součástí knihovny, která by ji mohla využívat jako 
depozitář, ale její podrobnější řešení není součástí zadání diplomové práce.

Křídlo františkánského kláštera vymezuje západní hranici, v současnosti se rekonstruuje bílá fasáda, 
která je však skrytá za další náletovou zelení a nemůže tak nikdy dostatečně vyniknout. Podobně na tom je na 
severní straně neorenesanční fasáda gymnázia, fresky v průčelí jsou schované za živým plotem. Nejvíce z tohoto 
území lze vidět nákupní centrum na východě, výška a hmota převyšuje několikanásobně místní měřítko.

Jak už bylo zmíněno, bývalá synagoga, zapsaná v roce 1999 jako kulturní památka, slouží jako knihovna. V 
přízemí se tísní volný výběr, kde jsou do mezer vložené židle, ve druhém podlaží čítárna s PC 
stanicemi, a podkroví bylo ještě rozčleněno dvěma výškovými úrovněmi, aby bylo vůbec možné zde umístit dětské 
oddělení. Horší je to s poskytnutím knihy z depozitáře, tu může knihovna poskytnout až druhý den, protože 
sklady jsou na druhé straně města. Navíc každoročně knihovna rozšíří množství svazků přibližně o 6 tisíc, 
do budoucna je tedy určitě žádané rozšíření městské knihovny.

V každém podlaží jsou k dispozici toalety, pro muže, ženy a osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Jejich počet se odvíjí od maximální obsazenosti židlí na každém patře a doporučení pro dimenzování 
knihoven. Hygienická zázemí pro návštěvníky kavárny jsou navržená zvlášť, zcela nezávisle na provozu knihovny. 

Provoz v bývalé synagoze je řešen zcela samostatně. Kulturní památkou byla budova vyhlášena roku 
1999, proto k ní přistupuji s maximální péčí a respektem. Z toho důvodu návrh nezasahuje do vnějšího pláště, 
pouze se návrh zabývá odstraněním přebytečných konstrukcí bránící znovuobnovení funkce synagogy. Do 
budovy se vstupuje v současné době z jihu, od centra města, což je podle zásad synagog nemyslitelné, na této 
stěně by měla být umístěna schrána na Tóru. Proto je v návrhu přesunutý vstup přes severní průčelí, z 
veřejného prostoru před novou knihovnou. 

Na závětří a vstupní vestibul navazuje hlavní místnost, která prochází přes dvě podlaží. V čele stojí 
nově navržená schrána na Tóru na vyvýšeném pódiu, bimě, společně se sedmiramenným svícnem, menorou. čtecím 
stolkem, šulchanem, a dvěma křesly pro rabína a chazana. Po stranách místnosti jsou umístěné vstupy do 
technické místnosti a v symetrii hygienické zázemí. Ačkoliv se jedná o historický objekt, má pohotovostní 
hygienické zázemí. Objekt je totiž pojatý jako modlitebna, a stejně jako u jiných rekonstruovaných církevních a 
historických staveb, i zde vypomůže nejbližší veřejná budova při větších akcích s poskytnutí zázemí.

Na emporu se vstupuje samostatnými bočními vstupy, na stejném podlaží je také místnost určená pro 
stálou expozici a na jižní straně opět v symetrii dvě místnosti. Jsou jimi zimní modlitebna a schodiště směřující do 
podkroví, které slouží zaměstnancům pro nutnou údržbu krovu.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

V celé budově je instalována elektronická požární signalizace, v částech dispozice bez knižních svazků je 
umístěno stabilní hasicí zařízení, které mají zásobovací nádrž v technickém zázemí podzemního parkoviště. Dále 
návrh počítá s rozmístěním hasicích přístrojů a s dohledem kamerového systému ve velíně v přízemí objektu. Na 
evakuaci osob z vyšších podlaží jsou navržené dvě chráněné únikové cesty typu A, jeden evakuační výtah a jedna 
nechráněná úniková cesta. 

Pro příjezd hasičských vozidel je umožněn průjezd pěší zónou u františkánského kláštera, kde je  
umístěn hydrant a městský mobiliář tak, aby nezasahoval do průjezdového profilu 3 m a v místě otáčení vozidla. 
Ve světlíku atria budou automatizované klapky, které budou fungovat i jako zařízení pro odvod tepla a kouře.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou nebude ohrožena kvalita životního prostředí, zadaným územím neprochází žádný biokoridor, ani 
není biocentrem. Část travnatého porostu se ponechává a přidávají se nové odolnější stromy většího vzrůstu, 
aby částečně mohly zastínit jižní fasádu knihovny.

Využívají se recyklovatelné a zdravotně nezávadné materiály. Objekt knihovny má navržené nucené 
větrání, díky němuž se maximálně využívá odpadového tepla. Na povrchu je navržena dvouplášťová fasáda, která 
brání přehřívání interiéru knihovny a současně typ fasády brání prostupu UV - záření díky broušenému povrchu 
polymetylmetakrylátových (PMMA) desek.

Pouze při výstavbě se počítá se zvýšenou prašností a hlukem, dále nehrozí zhoršení hlukové situace, 
naopak, po dokončení výstavby dojde k odstínění obytných domů od hlučné Velehradské třídy budovou knihovny.
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UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Ke vzniku města přispěla výhodná poloha, která umožňovala včasné zpozorování stád zvěře v blízkosti 
vodního toku Moravy, úrodná půda díky jarním povodním, ale především křižovatka obchodních cest. Proto lze v 
okolí Uherského Hradiště najít archeologické pozůstatky mamutích kostí či opracovaných drobných nástrojů, 
z neolitu pak nálezy sošek ženských figur. Předpokládané osídlení bylo na území Mařatic, Míkovic, Sadů, 
Jarošova, což jsou vesnice v těsném dosahu Uherského Hradiště.

Slované přišli na Moravu v 6. století n. l., v této době zřejmě vznikl uherskohradišťský ostrov (dříve zde 
podle výzkumů nebyl), a to díky divokosti řeky Moravy, která se pravidelně vylévala ze svého koryta a zůstávala 
na povrchu v podobě mokřad. Objem se navíc zvětšil při vykácení velkého množství lesního porostu novými 
obyvateli. Nejprve došlo k osídlení Starého Města, v 8. století pak svatojiřského ostrova, kde v době založení 
královského města stála kaple sv. Jiří, dnes Masarykovo náměstí. Řeka poskytovala určitou ochranu sídla, ale 
bylo potřeba kontrolovat a chránit obchodní stezku procházející sídlem, tzv. Jantarovou stezku, na níž se 
napojovaly další menší obchodní cesty. 

Po zániku Velkomoravské říše ustal život i na ostrově sv. Jiří zhruba na tři století, lidé, kteří zůstali, se 
přesunuli blíže k obživě – k polím a loukám. Až ve 13. století, kdy české země napadaly mongolské kmeny, čeští 
panovníci v dobře ohrazeném místě řekou hledali strategické místo k ubránění jižních hranic. Pevnost získala 
listinu ustanovující ji jako královské město 23. 5. 1258, a tím došlo i ke vzniku opevnění. Z nálezů lze doložit 
hradby, sídliště, řemeslné areály, kostely, centrální nekropole a zděnou stavbu palácového typu s dvorcem a 
tržištěm. Město nejprve bylo obehnáno dřevěnou palisádou, kamennou hradbou až ve 14. století. Archeologicky se 
podařilo doložit úsek hradeb v ulici Hradební (procházející kolem synagogy).

Osídlená plocha byla cca 16ha se dvěma centry – kolem Masarykova a Mariánského náměstí. Novému 
městu, které mělo plnit cíle hospodářské i vojenské, byla panovníkem poskytnuta řada výsad, mezi něž patřilo 
právo konat dva týdenní trhy a jeden výroční (k němu se od poloviny 14. století připojil ještě druhý výroční trh, 
čímž se Hradiště zařadilo mezi města s nejrozvinutějším tržním režimem v království). 

V roce 1491 byl založen františkánský klášter, skromný, český klášter společně s klášterní knihovnou, 
barokní podobu získal 1716, byla zde zavedena výuka teologie, první vysoká škola ve městě. Další církevní 
stavbou byla jezuitská kolej (1644) na Palackého náměstí. Jezuité se starali ve městě o výuku na gymnáziu, takže 
po zrušení řádu se chlapci ze Slovácka neměli kde vzdělávat. 

Město strádalo v letech 1680 a 1681 došlo k morové epidemii a požáru města, dalším mezníkem bylo v roce 
1775 zboření symbolu města, kostela sv. Jiří. Gotické hradby nahradila barokní fortifikace v 1. pol. 18. stol. a v 
roce 1782 byla vojenská funkce města zrušena císařem Josefem II. Dnešní Masarykovo náměstí bylo často 
zaplavováno povodněmi, došlo k zavezení náměstí z kaple sv. Jiří a zavezena říčka Rechla.

Z cest mezi barokním a gotickým opevněním vznikla ulice Hradební a Velehradská, kde nejprve vznikla 
souvislá fronta městských domů. Cesta do Starého města byla rozšířena , tehdy domy 
musely ustoupit. Na konci 19. století vzniká Palackého náměstí mezi historickým jádrem a justičním palácem, čímž 
se rozšiřuje jádro města jako centrum obchodu.

Od roku 1930 došlo k růstu obyvatelstva, proto byl zpracován ideový zastavovací plán, od roku 1936 se 
začal stavět nový okruh města, aby doprava co nejvíce míjela centrum. Během války samozřejmě nastal útlum 
vývoje města, během 2. světové války došlo ke sloučení měst – Staré Město a Uherské Hradiště, roku 1954 se 
znovu rozpojily, ale připojeny byly Mařatice, Kunovice i Jarošov, ale ty se také rozpadají na části v roce 1990. Od 
začátku 20. století dochází k rovnoměrnému růstu města všemi směry.

a vyvýšena proti povodním

HISTORICKÉ VEDUTY
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ŽIDÉ V UHERSKÉM HRADIŠTI
V UH se vyskytoval židovská komunita už od poč. 14. stol., která 
se stávala ze sedmi městských domů, synagogy a lázní, a byla 
soustředěna v tehdejší Židovské ulici (dnešní Františkánská). 
Původní synagoga stála neznámo kde ( ta současná vznikla až 
koncem 19. století).
Židé se živili obchodem a půjčováním peněz za úplatek (lichvou), 
proto od pol. 15. století jejich správa nebyla autonomní, ale 
spadala pod správu města, aby jejich finanční přínos pro město 
byl ještě vyšší. Ale se stále rostoucí konkurencí byli 
vypovězeni z města v 16. století.
Až v pol. 19. století nastal rozmach židovské komunity díky 
získání plných občanských práv r. 1848.
V říjnu 1939 byl vyhotoven seznam židů, kteří byli nejprve 
zbaveni práv, majetku a nakonec přesunuti do sběrného ghetta v 
Uherském Brodě, pak do Terezína.

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ SYNAGOGA
Novorománská synagoga je z roku 1875, má obdélný půdorys, 
poloha je daná hradebním okruhem, ale i tak je orientovaná 
svatostánkem na jih, po vybourání okolních budov se ocitla v 
dominantní pozici. 
Půdorysný rozměr hlavní místnosti je 9,6x19,8m, na výšku 7,7m.
Původně jednoduchá stavba se sedlovou střechou, jednoduchým, 
hladkým průčelím, dekorativní římsou ve štítu. 
1904 došlo k secesním úpravám a přidání kupole. 1941 byla 
vypálena nacisty, po válce byla zrekonstruována a sloužila jako 
kulturní dům.
Veřejná knihovna v přízemí zde byla umístěna v roce 1951, ale 
naneštěstí 1966 budova opět vyhořela kvůli zabudovanému 
trámu v komínovém průduchu. Smůla se jí držela i nadále a roku 
1997 byla zaplavena povodněmi.
Rekonstrukce byla provedena v roce 2004, odstraněny byly 
přístavky wc u severního vstupu, byl přidán výtah a 
vřetenovité schodiště až do kupole, kde byla vytvořena 
vyhlídka.

SYNAGOGA
Synagoga je považována za náhradu zbořeného Šalamounova 
chrámu, místo lidového shromáždění (JIDIŠ - ŠUL - škola), 
příležitost číst a studovat bibli, modlit se za vykoupení a 
nalézt útěchu v kruhu svých vlastních. Budovy synagog však 
sloužily nejen k bohoslužbám, ale v širším pojetí také jako 
střediska duchovního a společenského života, vzdělávání.
Další synagogy se nacházejí například v Praze, Plzni, Krnově, 
Krumlově, Hradci Králové, Liberci, avšak jen někde slouží svému  
původnímu účelu, mnohdy jsou využívané pro kulturní akce 
města.

SYNAGOGA V UHERSKÉM HRADIŠTI - SOUČASNÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA

19. STOL. 19. STOL.

INTERIÉR
1. POL. 20. STOL

SEVERNÍ PRŮČELÍ
1. POL. 20. STOL

JIŽNÍ PRŮČELÍ
1. POL. 20. STOL

SOUČASNOST
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INTERIÉR STÁVAJÍCÍ KNIHOVNY - BÝVALÉ SYNAGOGY

Od r. 1999 je chráněnou kulturní památkou, přesto je zde veřejná 
městská knihovna, v 1. NP výpůjční oddělení (hudební oddělení, 
zvuková knihovna, meziknihovní výpůjčky), v 2. NP – čítárna, a 
ve 3. NP – dětské oddělení. Dominantní je zde točité schodiště 
ovíjející se kolem výtahu, který je umístěn v centru kupole, v 
nejvyšším patře je pak vyhlídka. 
Pořádají se zde vedlejší akce jako je výuka počítačových kurzů, 
týden knihoven, pro děti Noc s Andersenem a besedy s 
osobnostmi literatury.
 
Pojmenování knihovny podle Bedřicha Beneše Buchlovana 

Bedřich Beneš Buchlovan (1885-1953) byl místní spisovatel 
a učitel. Vlastním jménem Bedřich Beneš, přívlastek dostal 
podle knihy plné pověstí z okolí hradu Buchlova „Buchlovská 
knížka“. Vydal asi 70 vlastních beletristických knih, 20 
odborných prací, překládal z němčiny a polštiny, redigoval 10 
časopisů. Do UH se přistěhoval v roce 1918 a nastoupil jako 
odborný učitel na měšťanské škole, od roku 1926 pracoval i jako 
městský knihovník, zasloužil se o vytvoření nového místního 
společenského centra - právě zde, v knihovně.

PODKROVÍ

VYHLÍDKA KUPOLE

2.NP

KUPOLE
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ - HISTORICKÝ RŮST MĚSTA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

STARÉ MĚSTO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

STARÉ MĚSTO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

STARÉ MĚSTO

I. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ JOSEFOVSKÉ

(1764 - 1768 ) a (1780 - 1783 )

II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ FRANTIŠKOVO

(1836 - 1852 )

III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ FRANTIŠKOVO - JOSEFOVSKÉ

(1876 - 1878 )
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SPÁDOVÁ OBLAST

PODOLÍ

MORAVA

1608

UHERSKÉ

OLŠAVA

25 600

928

3357

5423

806

1097

1155

1313

1004
1095

1708

6838

PODOLÍMÍKOVICE

VÉSKY

POPOVICE

KUNOVICE

HRADIŠTĚ MAŘATICE

SADY

JAROŠOV

STARÉ
MĚSTO

OSTROŽSKÁ
NOVÁ VES

KOSTELANY
NAD
MORAVOU

MISTŘICE

KNĚŽPOLE
HUSTĚNOVICE

VELEHRAD

BÍLOVICE

počet obyvatel všech městských částí Uherského 
Hradiště 

(Jarošov, Mařatice, Míkovice, Vésky, Sady, Rybárny)
okolní vesnice

(Staré Město u UH, Bílovice, Mistřice, Kostelec 
nad M., Kunovice, Ostrožská n. V., Podolí, Zlechov, 

Hustěnovice, Velehrad)

25 600

25 328
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UHERSKÉHO HRADIŠTĚ - DOPRAVA
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ZADANÁ OBLAST

MARIÁNSKÉ 
NÁMĚSTÍ

MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ

PALACKÉHO
NÁMĚSTÍ

KOMUNIKACE I. TŘÍDY

KOMUNIKACE II. TŘÍDY

KOMUNIKACE III. TŘÍDY, S OMEZENÍM 
(JEDNOSMĚRNÁ ULICE, PĚŠÍ ZÓNY)



MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
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UHERSKÉHO HRADIŠTĚ - MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA

ZADANÁ OBLAST

MARIÁNSKÉ 
NÁMĚSTÍ

MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ

PALACKÉHO
NÁMĚSTÍ



OBLAST 100-LETÉ VODY

ZADANÁ OBLAST
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UHERSKÉHO HRADIŠTĚ - ZÁPLAVOVÁ OBLAST

MARIÁNSKÉ 
NÁMĚSTÍ

MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ

PALACKÉHO
NÁMĚSTÍ



MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1000
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:500
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FRANTIŠKÁNSKÝ

FRANTIŠKÁNSKÁ ULICE

VELEHRADSKÁ TŘÍDA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA V OKOLÍ

ZADANÉ ÚZEMÍ

LÉKÁRNA

SKLADY

DOMY

BÝVALÁ

BÝVALÉ

BYTOVÉ

DOMYBYTOVÉ
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SYNAGOGA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA V ZADANÉM ÚZEMÍ
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P 8 MÍST

P 18 MÍST

P 4 MÍSTA

P 5 MÍST

P 130 MÍST

FRANTIŠKÁNSKÁ
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45 MÍST

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

PARKOVIŠTĚ P

MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY, S OMEZENÍM

KOMUNIKACE I. TŘÍDY

EL. ZABEZPEČENÍ KŘIŽOVATKY

VJEZD JEN PRO MAJITELE DOMŮ

ZADANÁ OBLAST

DOPRAVA 1:500
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122/3

FRANTIŠKÁNSKÁ
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VELEHRADSKÁ TŘÍDA
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Í

165/2

165/1

166/1

54/1

167

269
55/4

55/1
115

55/2

168

Parcela č. 55/1 
2

Výměra: 2196 m

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku: ostatní plochy

Vlastnické právo: ČR
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Obec a katastrální území: Uherské Hradiště

Parcela č. 55/2
2

Výměra: 645m
Druh pozemku: zahrada

Vlastnické právo: Česká republika, Moravský zemský 
archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 

Starý Lískovec, 62500
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond

Parcela č. 115
Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plochy
Vlastnické právo: Město Uherské Hradiště, 

Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

Parcela č. 55/4
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku: ostatní plochy
Vlastnické právo:Vlastnické právo: ČR

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Parcela č. 165/2
Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Vlastnické právo: SJM Hroza Lubomír a Hrozová 

Bronislava Mgr. č.p. 549, 68703 Babice

Parcela č. 165/1
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: 24 spoluvlastníků (vlastníci bytu)

Parcela č. 166/1
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: 24 spoluvlastníků (vlastníci bytu)

Parcela č. 269
2Výměra: 420m

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Vlastnické právo: Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

Parcela č. 54/1
Typ parcely: Parcela katastru nemovistostí

Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo: Město Uherské Hradiště, Masarykovo 

náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

VLASTNICKÉ VZTAHY
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ÚZEMNÍ PLÁN UHERSKÉ HRADIŠTĚ

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ

SMÍŠENÁ OBYTNÁ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ

OBČANSKÁ VYBAVENOST

DOPRAVNÍ STAVBY

ZADANÁ OBLAST
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