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1. Úvod 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Hlavním podnětem této diplomové práce je neúnosná situaci týkající se stávajících prostor 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Vzhledem k důleţitosti a charakteru 

instituce je podstatné na tento stav reagovat. Ze strany města jiţ přišly první impulsy 

v podobě veřejné soutěţe na projekt nové budovy MSVK. Cílem této práce není 

konkurovat stávajícímu návrhu nové budovy MSVK, ale zhodnotit z pohledu 

urbanistického a typologického také jiné varianty umístění této instituce. Práce je 

vypracována s ohledem na budoucí vývoj a směr, kterým se ostravská veřejnost v blízké 

budoucnosti vydá. Pro návrh provozního uspořádání Moravskoslezské vědecké knihovny 

bude vyuţito konverze stávajícího objektu Dolu Hlubina. 

 

1.2 Výchozí podklady práce 

 

Prvotním podkladem byl pouze záměr najít vhodnou lokalitu pro vědeckou knihovnu tak, 

aby poloha splňovala hlavní kritéria odpovídající této instituci. Z pohledu obyvatele 

Ostravy a studenta vysoké školy byly limity jasně dané. I přesto bylo pole výběru velice 

rozlehlé a proto bylo nutné do svých myšlenek zapracovat také návrhy odborníků ze strany 

úřadů i architektonických kanceláří. Tyto kroky vedly k zúţení území a ke konkrétní 

lokalizaci. Hodnocením pomocí kritérií bylo vybráno nejhodnější místo pro umístění 

Moravskoslezské vědecké knihovny. Později byl také vybrán objekt, jenţ se stal cílem mé 

studie. Ke zhmotnění mé vize mi byly poskytnuty podklady od projekční kanceláře ARS 

Vítkovice, konkrétně slovo díků patří hlavnímu inţenýrovi projektu „Nové Vítkovice“ Ing. 

Milanu Šramlovi, ale také výkonnému řediteli sdruţení Dolní oblasti Vítkovic Ing. Petru 

Koudelovi, který mi poskytl kontakt na zmíněnou projekční kancelář. V neposlední řadě 

také velice děkuji Ing. Daně Eliášové za umoţnění vstupu do budov v areálu Dolu Hlubina 

a seznámení s historií provozu objektu Nových koupelen.  

 

 

 

 



2. Urbanismus 

 

2.1 Urbanistická tvorba města 

 

„Moderní“ město – město 20. století – existuje a musí fungovat v mnohem náročnějších a 

obtíţnějších podmínkách neţ města minulosti. Jeho koncepce, jeho prostorové i provozní 

řešení je proto o to náročnější, i kdyţ máme k dispozici tisícileté zkušenosti se stavbou a 

rozvojem měst. Obecně lze město povaţovat za lokální společenství, za místo dění a dějů, 

za prostor a prostředí pro produkční činnosti a ţivot jeho obyvatel, za pokladnice hmotné 

kultury (historické dědictví), za centrum obsluhy okolního spádového osídlení (sídelní 

dělby práce), nebo za administrativně správní celek. 

 

 Se vznikem a rozvojem lidských sídel vzniká a rozvíjí se plánování člověka 

v území. V čase se pak mění předmět, obsah, způsob, forma a preference plánování. Tyto 

proměny jsou odrazem a důsledkem společenských, kulturních, výrobních a ekonomických 

změn. Rozvoj měst a osídlení je soustavným procesem obnovy a rozvoje. Plánování 

rozvoje města je o to sloţitější, ţe se dotýká různých jednotlivců a zájmových skupin, 

jejichţ zájmy mohou být rozporné. Urbanistickou koncepcí rozumíme způsob, jakým ve 

městě byla a v budoucnu bude záměrně rozvíjena jeho urbanistická struktura. Koncepce 

města by tedy měla být dlouhodobá. Rozvoj města je permanentní proces, protoţe jeho 

vývoj není nikdy ukončen.  

 

 V historickém období vznikly v jednotlivých etapách vývoje postupně různé 

koncepce řešení měst. Principy těchto koncepcí byly potřeby bydlení, byla to obrana, dále 

podmínky pro rozvoj kultury, řemesel a obchodu, správní funkce apod. Kánon řeckého 

hippodamického města byl jedním z těch, které měly nadčasovou platnost a řada jeho 

principů je aktuální dodnes. Město s pravidelnou osnovou ulic mělo ve svém těţišti 

ústřední agoru se společenskou nebo obchodní funkcí, na jejímţ obvodě nebo v návaznosti 

na ni byl situován chrám a veřejné budovy. Obvod města, vymezený přirozeně podle 

přírodních a morfologických podmínek, byl opevněn. Město bylo koncipováno s ohledem 

na přírodní podmínky a s uplatněním kompozičních prostorových principů, které Řekové 

dovedli do promyšleného a propracovaného systému. [1] 

 



2.2 Urbanistický vývoj Ostravy 

 

Historie města Ostravy, tak jak jej známe dnes, je spjata s nálezem a následně těţbou uhlí 

a průmyslem. Jeho historický vývoj si jiţ bez něj nelze představit. Tato na první pohled 

nepatrná a bezvýznamná historická náhoda předurčila původně poklidnému pohraničnímu 

městečku jeho budoucnost, které je následně podřízeno vše – rozvoj, sociální skladba 

obyvatelstva či jeho silueta a pro jeho návštěvníky charakteristické stavby. Z mapových 

podkladů je patrné, ţe i jeho urbanistická struktura je a byla zaloţena a podřízena 

fenoménu  „černého zlata“. Je pochopitelné, ţe urbanistický vývoj nebyl diktován jenom 

těţbou uhlí, ale i jeho souvisejícím zpracováním, to jsou navazující odvětví, jako je 

hutnictví ţeleza, koksárenství, chemický průmysl a těţké strojírenství. Těţba uhlí 

a hutnictví od této doby k Ostravě nevyhnutelně patří a stávají se na dlouhou dobu jejím 

charakteristickým přívlastkem (v době socialismu pouţívané „ocelové srdce republiky“, 

„město uhlí a ţeleza“ apod.).  

  

 V budoucnu je Ostrava známa jako významné průmyslové a sídelní centrum 

a stává se metropolí Moravy a Slezska. Ostrava byla zaloţena jako město při soutoku řeky 

Ostravice a Odry kolem roku 1267. Ještě do počátku 19. století se na plochách dnešních 

těţních věţí, komínů a průmyslových hal nacházela úrodná pole, pastviny s rybníky a lesy. 

Své historické územní vymezení města překročila Ostrava poprvé v roce 1924, kdy se 

k původnímu městskému jádru připojilo 33 okolních obcí a  měst. Prudký rozmach nastal 

v poválečném období. V roce 1949 bylo započato s výstavbou nového rozsáhlého 

průmyslového komplexu Nová huť, známého jako Nová huť Klementa Gottwalda 

v Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těţkého průmyslu s sebou nesla příliv nových 

pracovních sil, který si vynutil řešení bytové otázky. V tehdejších okrajových čtvrtích 

města vyrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později 

Výškovice a Dubina. Jedná se o plánovanou výstavbu, které předcházely úvahy, jakým 

způsobem ji řešit. Výsledkem bylo rozhodnutí o  výstavbě tří nových satelitních měst – 

Poruby, Jiţního města a Havířova. Satelity byly navrţeny na návětrné části města a jeho 

průmyslem zatíţeného území, sestávajícího z  Vítkovických ţelezáren a Nové huti. Takto 

zaloţené satelity jsou navzájem propojeny roštem severně-jiţních a  východně-západních 

komunikací. Jejich kompletace a dobudování je i jedním z úkolů současné doby, která se 

však musí vypořádat s novými podmínkami řešení majetkoprávních vztahů. 

 



 

Dnes o Ostravě můţeme říci, ţe je: 

– městem na soutoku čtyř řek – Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny, 

– je třetím největším městem České republiky, 

– jeho celková rozloha je 21 423 ha, 

– má 23 městských částí, 

– 333116 čini počet obyvatel k březnu roku 2011, 

– největším městským obvodem je Ostrava-Jih . 

 

 Rok 1989 znamená pro město zásadní změnu v jeho vývoji. Dochází 

k restrukturalizaci průmyslu, omezení těţby uhlí, hutnictví a  všech odvětví, které jsou na  

ně provozně navázány. V roce 1994 byla na území města ukončena těţba uhlí. Jedná se o  

jeden ze zásadních bodů ve  vývoji města, se kterým se muselo vyrovnat. Přesto je 

hutnictví a těţké strojírenství i  nadále dominujícími odvětvími. Zhruba od  roku 2003 do  

roku 2005 probíhá územní příprava průmyslových zón jak v Ostravě, tak v jeho okolí – 

průmyslová zóna v Ostravě – Hrabové, v Mošnově i v nedalekých Nošovicích, kde 

započala výstavba areálu automobilky Hyundai.  Příprava  těchto  areálů  byla  

mimořádnou  příleţitostí  města i moravskoslezského regionu snáze překonat problémy 

spojené s restrukturalizací průmyslu.  

 

 V souvislosti s příchodem zahraničních investorů a  jejich zájmu o  investování 

v tomto regionu zaţívá/zaţívala Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun investic, 

především do průmyslových zón. Tento boom se promítl i  do  míry nezaměstnanosti, 

kterou se podařilo sníţit. Na tento sloţitý vývoj muselo reagovat i územní plánování. 

Prioritním pro územní plán z  osmdesátých let byl průmysl a  těţká výroba – „Ostrava 

ocelové srdce republiky“. Naproti tomu územní plán  z  roku 1994 upřednostňuje 

zachování zeleně, její začlenění do  struktury města a  vytvoření podmínek pro její rozvoj. 

Následný  rozvoj jiţ reaguje na  nově vzniklé podmínky spojené s  rozvojem podnikání 

a nově vzniklou ekonomickou situaci. [2]   

  

 

 

 

 



 

2.3 Historické versus nové centrum 

 

Město Ostrava a její historické jádro proţívá v tomto období unikátní urbanistický proces. 

Tvorba nového centra z bývalého brownfieldu. Dnes uţ je jasné, ţe se podařilo nalézt 

novou funkci a  k  ní i investora v území známém dnes pod názvem Karolina. Jde o plochu 

v těsném sousedství městského centra, na které se do osmdesátých let minulého století 

rozkládal průmyslový areál, jehoţ jádrem byla v posledních letech jeho fungování 

koksovna Karolina. Historicky se průmyslový areál Karolina vyvíjel mezi říšskou cestou z  

Opavy do  Těšína, vedoucí po  jiţním okraji středověkého jádra Ostravy a  historickým 

jádrem Vítkovických ţelezáren.   

 

 Průmyslová činnost u říšské cesty začíná vybudováním dolu Karolina r. 1842 

a dalšího dolu Šalamoun r. 1845. Kolem dolu Karolina vzniklo ve  druhé polovině 19. stol. 

místní průmyslové centrum, které patřilo Vítkovickému hornímu a  hutnímu těţířstvu a  

utvářelo se vcelku nezávisle na historickém jádru ţelezáren a historickém  jádru  města,  

od  nichţ  bylo  odděleno dopravními koridory.  Kdyţ v roce 1994 skončila na území města 

těţba černého uhlí, nebyly dopady této změny na stav a vyuţití území příliš dramatické, 

protoţe dolování bylo rozptýleno po celé ploše města a areály jednotlivých důlních závodů 

nebyly příliš rozlehlé, a také proto, ţe opuštěné objekty nevykazovaly ţivotu nebezpečné 

znečištění a i proto, aţ na výjimky, rychle našly nové uţivatele z oblasti nově se rodícího 

malého podnikání. Větší dopad mělo na území města utlumení činností navazujících 

na dolování (manipulace s uhlím a jeho doprava, odvalové hospodářství, chemický 

průmysl) a také útlum metalurgie a těţkého strojírenství.  

 

 Po celou dobu průmyslové činnosti na Karolině rostlo, sílilo a mohutnělo 

v jejím sousedství historické centrum města, aţ na sebe obě městské funkce prostorově 

narazily. Od té doby Karolina kromě toho, ţe rušila ţivot v centru hlukem, špínou 

a zápachem, byla vnímána také jako nepříjemný limit územního rozvoje městského centra 

jiţním směrem. Motivem byla právě snaha o  zlepšení ţivotního prostředí v centru města 

a získání unikátního uceleného území pro rozvoj jeho centra jiţním směrem.  

 

 Definitivní konec průmyslové činnosti v  areálu je datován odstavením 

koksových baterií v  červnu 1985 a  uhelného prádla v  prosinci 1986. Prakticky ihned 



následovala demolice nadzemních částí budov a zařízení. První polovinu devadesátých let 

zabraly průzkumy znečištění uvolněné lokality, ve  druhé polovině dekády bylo 

realizováno její vyčištění. Souběţně probíhaly intenzivně úvahy o její budoucí tváři.  

 

 Z  hlediska územně plánovací dokumentace bylo vše jasné – územní plán města 

zde předpokládal rozšíření funkce „jádrové území“, tedy jinými slovy rozšíření stávajícího 

(k lokalitě těsně přiléhajícího) městského centra jiţním směrem. K získání přesnější 

prostorové představy o způsobu a formách tohoto rozšíření byly v průběhu devadesátých 

let městem vypsány dvě vnitrostátní architektonicko-urbanistické soutěţe a nakonec v  

roce 2000 velkoryse dotovaná soutěţ mezinárodní, ve  které  zvítězil  návrh  autorského 

týmu architektů a urbanistů z polytechniky v Gliwicích.  

 

 Výsledkům všech soutěţí, ale samozřejmě  nejvíce  té  poslední mezinárodní,  

se  dostalo publicity doma i  v  zahraničí a očekávalo se, ţe se tato publicita co nejdříve 

zúročí v zájmu developerských společností o  realizaci vítězného řešení. To se bohuţel 

nestalo. Naopak, vedení města při různých příleţitostech a  jednáních opakovaně 

zaznamenávalo zájem developerů o  Karolinu, ale současně s  tím i  nezájem aţ odmítání 

urbanistického konceptu vzešlého z  mezinárodní soutěţe jako ekonomicky nereálného a  

příliš akademického. To vedlo v  roce 2004 zastupitelstvo města k rozhodnutí odloţit tento 

koncept jako sice hodnotný, zajímavý, avšak překonaný materiál, který sehrál svou 

pozitivní roli v  hledání nové tváře Karoliny, ale s  ohledem na  tříleté negativní zkušenosti 

z  pokusů o  jeho prosazení nebude uţ dále rozvíjen. 

 

  Tomuto rozhodnutí, které pro některé zúčastněné nebylo úplně bezbolestné, 

nahrálo, ţe se v mezidobí  od  roku  2000  do  roku  2004  podařilo  po  léta  trvajícím úsilí 

městu soustředit ve  svých rukou vlastnictví prakticky všech pozemků v  lokalitě. Tím se 

otevřela nová moţnost usměrňování a  regulace nového vyuţití pozemků v  lokalitě nikoliv 

prostřednictvím nástrojů územního plánování, jak se do té doby předpokládalo, ale 

prostřednictvím podmínek, k  jejichţ splnění budou zájemci o  koupi pozemků  na  

Karolině  zavázáni  městem  jako  prodávajícím v kupní smlouvě. Zastupitelstvo města 

schválilo koncem roku 2004 záměr prodeje pozemků na  Karolině za  účelem jejich 

zastavění  tomu  ze  zájemců,  jehoţ  záměr  na  jejich  stavební  vyuţití nejen splní předem 

stanovené poţadavky města, ale bude navíc zastupitelstvem vyhodnocen urbanisticko-

architektonicky, ale i  ze všech dalších v  úvahu přicházejících pohledů jako nejvhodnější. 



V průběhu roku 2005 proběhlo za  velkého zájmu odborné a  občanské veřejnosti i  médií 

soupeření projektů pěti velkých developerských společností, ze kterého vyšel vítězně 

projekt společnost Multi Development.  

 

2.3.1    Chronologie vzniku nového centra 

 

1997 - začala sanace území bývalé koksovny Karolina. Náklady 2 mld. Kč hradil Fond 

Národního majetku. Pozemky později kupuje od OKD město Ostrava. 

1998 - schválen záměr vypsat soutěţ na území Karoliny v centru Ostravy (rozloha 36 ha) 

2000 - mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěţ na území Karoliny. 90 soutěţních 

návrhů z 24 zemí, 7 oceněných návrhů. Vítězové: Andrej Duda, Jan Kubec, Jerzy 

Witeczek, Henryk Zubel, Slezská polytechnika, Glivice. Skupina vítězů vytvořila později s 

architektem Karlem Cieslarem Sdruţení Karolina. 

2003 - zadání veřejné zakázky "Urbanistická studie Karolina", smlouva o díle podepsána 

se Sdruţením Karolina. Téhoţ roku odevzdáno. 

2004-2005 - redakci Stavby není jasné, zda změny v územním plánu Ostravy podle 

urbanistické studie Sdruţení Karolina byly zastupitelstvem schváleny, či ne. 

2005-2006 - na veřejnost pronikl záměr uspořádat na Karolinu developerskou soutěţ bez 

ohledu na vítěznou práci ze soutěţe v roce 2000. 

prosinec 2005 - vyhlášení developerské soutěţe na vyuţití a zástavbu území Karolina. 

duben květen 2006 - do soutěţe se přihlásilo pět developerů. 

Pokračuje i právní spor Sdruţení Karolína s městem. 

Multi Development, jeden ze soutěţících, zveřejňuje fakt, ţe je majitelem historického 

Dvojhalí v centru Karoliny.  

 

2.3.2 Charakteristika vítězných projektů 

 

VÍTĚZNÝ PROJEKT ZE SOUTĚŢE 2000 

Území Karoliny bylo  funkčně členěno na šest částí. Jedna z nich, výstavba vybavenosti 

měla prostorově navázat na půdorysnou osnovu stávajícího centra. Zde pak  mělo 

vzniknout nové náměstí Evropy se zástavbou obchodně administrativních objektů v 

dominantní poloze nového centra, předpokládají se čtyři výškové administrativní objekty. 

 



 

VÍTĚZNÝ DEVELOPERSKÝ PROJEKT 2006 (Multi Development) 

Inspirace při návrhu nového centra vycházel z historického kontextu. Cílem návrhu je 

rozšířit hranice dnešního historického centra města dále jiţním směrem na území bývalé 

koksovny Karolina, a to bez definování jasného předělu či hranice mezi novou a původní 

výstavbou. 

 Jádro nové výstavby na území Karoliny vytváří město pro pěší, uţivatelsky 

komfortní, bez kolizního kříţení s automobilovou dopravou. Celé území Karoliny je 

obslouţeno nově plánovanými zastávkami městské hromadné dopravy. Je snadno přístupné 

návštěvníkům Ostravy a všem těm, kteří neţijí přímo v jeho centru. Pěší lávka vysunutá   

západním směrem nad ulicí Místeckou zajišťuje bezkolizní pěší spojení území 

s komunikačním uzlem nádraţí Ostrava-střed a ÚAN.  

 

 Nová výstavba na území Karoliny je navrţena tak, aby zde docházelo ke 

vzájemnému prolínání různých aktivit a činností charakteristických pro městské centrum. 

Synergický efekt smíšené zástavby bude v kaţdé denní době i ročním období pomáhat 

zvyšovat atraktivitu území pro co nejširší spektrum jeho uţivatelů. Budou zde různé formy 

obchodu, vysoký podíl bydlení, sluţby a administrativa, kulturně vzdělávací instituce, 

oddechové, sportovní a zábavní aktivity. Návrh nové výstavby vytváří městské prostory se 

schopností dále se v čase rozvíjet a flexibilně reagovat na změněné nebo nově vzniklé 

potřeby města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 1:  Pohled na Novou Karolinu 

 

 Urbanistická kompozice nachází svoje ohnisko v historických budovách 

"dvojhalí" a sousedící budově bývalých dílen rekonstruovaných jako kulturně vzdělávací 

centrum. Středem kompozice je přilehlé náměstí, které je definováno na průsečíku 



hlavních pěších tras. Náměstí protíná pěší bulvár, který spojuje území nové Karoliny s 

historickým centrem Ostravy a je veden dále aţ k historickým areálem Dolních Vítkovic, 

čímţ symbolicky spojuje historické podoby ostravské aglomerace. Druhý významný 

prostor, menší náměstí inspirované rozměry historického Jiráskova náměstí, je 

distribučním bodem území ze směru od historického centra. Druhou hlavní pěší trasou je 

cesta ke komunikačnímu uzlu nádraţí Ostrava- Střed, ÚAN.  

  

 Tento pěší bulvár má obchodní charakter, prochází komplexem obchodního, 

administrativního a zábavního centra a pozvolna stoupá ke komunikačnímu uzlu, jenţ je 

zosobněn věţovitými pylony mostu propojujícího všechny zamýšlené druhy hromadné 

dopravy. V odstupu od věţí historického centra je umístěna vertikální dominanta nově 

navrţené výstavby. Výšková polyfunkční budova je protiváhou horizontální polohy ulice 

28. října a přemostění přes "frýdlantskou" dráhu. Nezastavěné plochy jsou pojednané jako 

městský park, slouţící pro krátkodobý a střednědobý oddych a rekreaci obyvatel a 

návštěvníků centra.  [4]   

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 2:  Propojení starého centra s Novou Karolinou 

 

 

2.3.3 Budoucnost centra města Ostravy 

 
 

Co ovšem jasné není a co ukáţe pouze čas, je budoucnost centra historického. Jako 

obyvatel Ostravy mám radost, ţe centrum Ostravy je tímto projektem pozdviţeno. Přiláká 

do svých útrob nové návštěvníky, ty které návštěva dnešního historického centra jiţ neláká 

z důvodů neatraktivnosti obchodního zastoupení a také a to především vzhledem 

k dopravní nedostupnosti. Tyto nedostatky budou jistě výstavbou Nové Karoliny 



eliminovány. Historickému centru výstavba dopravně odlehčí. Nově vznikající parkovací 

stání pokryjí potřebu parkování jak pro nové centrum, tak i pro to historické. To, na co ale 

nikdo neumí odpovědět je, jaké aktivity nabídne historické centrum a jak přiláká do své 

náruče návštěvníky, kdyţ uţ dnes jistě víme, ţe síť obchodů to nebude. Na jaké cílové 

skupiny se zaměří? Co se stane s dnešními obchodními domy, které nebudou schopni 

konkurovat? 

 

  Napadá mě, ţe bude vypsána nová architektonická soutěţ s cílem obnovy 

historického centra. Těţce budou soutěţící hledat funkce, které nové centrum nenabízí.  

Jak uţ zaznělo z úst mnoha odborníků, je obava, aby se nestalo historické centrum 

neobydlenou, vykázanou čtvrtí města. Ghetta, ve které by vzhledem k vylidnění byli 

ideální podmínky pro kriminalitu. Jiţ dnes můţeme vnímat v historickém centrum počátky 

vylidnění. Především po pracovní době, kdy obchodní domy opustí poslední zákazník 

a kancelář zamkne poslední podnikatel, nastává v centru města nevídané ticho. Takové, 

jaké jiná centra jiných zemí neznají. Je to důkaz, ţe ţivot občanů, především ten 

volnočasový, se přesunul mimo historické centrum, především do velkých obchodních 

center.  Co nastane, kdyţ se vedle umírajícího centra postaví centrum nové, ţíjící? To je 

v očekávaní mnohých z nás. Optimisticky můţeme doufat, ţe ţivot v novém centru 

probudí k ţivotu i centrum historické. Také to záleţí na chuti stávajících podnikatelů se 

přizpůsobit nově vznikajícím podmínkám. Sama za sebe to vnímám jako riziko, ale také 

jako příleţitost. Moţná poslední, kterou historické centrum dostane.  

 

 

3. Občanská vybavenost 
 

3.1.   Občanské a kulturní stavby 
 

Občanské stavby jsou stavěny za účelem sluţby společnosti. Sluţby, které zajišťují 

obyvatelům území dostupnost základních lidských potřeb jako je strava, ošacení, zdravotní 

péče, vzdělání, seberealizaci, bezpečí, sport, kultura i zábava. Budovy, které plní tuto 

funkci jsou především stavby pro obchod a sluţby, nemocnice, lékárny, školské 

stavby,knihovny, stavby určené pro sport, budovy sociální péče, hotely, restaurace, jídelny, 

administrativní budovy, logistická centra atd. 

           Tyto stavby bývají velmi specifické. Při jejich návrhu a realizaci je nutné 

zakomponovat dohromady několik kritérií a to především funkčnost stavby, dostupnost a  



příjemné prostředí pro širokou veřejnost, bezpečnost, začlenění stavby do okolního 

prostředí a v neposlední řadě ekonomické řešení stavby. Je potřeba reagovat na jiné 

poţadavky, neţ při navrhování rodinných domů. Je nezbytné sladit poţadavky investora s 

veřejným zájmem či s památkovou ochranou. V projektech se musí přihlíţet ke koncepci 

rozvoje území. Významnou roli zde hrají urbanistické souvislosti, napojení staveb na okolí 

a také nejrůznější regulace a omezení. Také projektová příprava a schvalovací proces se 

oproti projektům rodinných domů časově liší. K projektům občanského vybavení se 

vyjadřuje mnoho orgánů a institucí, které zabezpečují moţnost  napojení na technickou 

infrastrukturu a dostatečnou kapacitu dle účelu budovy. Dále jsou to instituce zastupující 

veřejný zájem, úřady sledující dodrţení stanovených podmínek v území a v neposlední 

řadě také vliv projektu na ţivotní prostředí a ovlivnění kulturního  bohatství. Běţnou 

skutečností proto je, ţe realizací velkých projektů občanských staveb se 

zabývají developerské společnosti, které zaštiťují celý projekt od počáteční studie aţ po 

dokončení realizace. Na řešení projektu buď úzce spolupracují s architekty, nebo mají 

vlastní architektonické kanceláře, coţ celý proces příprav a realizace projektu zrychluje a 

také zlevňuje.  

 

 Stavby občanského vybavení nabízejí svým návštěvníkům také kulturní vyţití. 

Financování těchto zařízení bývá nejčastěji v reţii města nebo v rukách soukromých 

vlastníků. Provoz téměř všech těchto zařízení je v současné době velmi nákladný a z 

ekonomického hlediska málo efektivní. I přesto jsou  tato zaříjení potřebná a společností 

vyhledávaná. Kaţdou lokalitu, ve které se daná kulturní stavba nachází, dělá atraktivnější a 

společností vyhledávanější, čímţ také přispívá k navýšení trţní hodnoty okolních 

pozemků.  

 

 Dnešním trendem v oblasti individuální výstavby jsou satelitní městečka na 

okraji měst. Na první pohled se tento způsob rodinného bydlení jeví jako příznivý, ale nese 

sebou také spoustu negativních faktorů. Tím největším je právě nedostupnost občanské 

vybavenosti i kulturních staveb. Tento trend bydlení upouští od základních výhod 

městského bydlení, a tím znevýhodňuje obyvatele těchto satelitů.  Závislost na individuální 

dopravě za kaţdodenními povinnostmi občanů je hlavním negativním důsledkem tohoto 

typu bydlení.  

 

  Alternativou nevýhod městského a satelitního bydlení je jistě vybudování či 

zrekonstruování stávající zástavby na vesnici nebo menších městech. Tyto územní celky 



poskytují základní občanskou vybavenost jako je zdravotní péče, mateřské i základní 

školy, stavby pro obchod i administrativu, často také kulturní a sportovní vyţití.  Jediným 

důvodem cestování z městečka či vesnice pak zůstávají pracovní povinnosti, za kterými je 

navíc moţnost se dopravovat hromadnými prostředky. Je to důkaz, ţe občanská 

vybavenost se stala téměř nejdůleţitějším hodnotícím kritériem také pro rozvoj územních 

celků a z toho plynoucí potřeby budování těchto staveb i za předpokladu prvotní finanční 

neefektivnosti. 

 

3.2.  Knihovna  

 
3.2.1. Historie i budoucnost 

 

Knihovna je instituce slouţící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti. 

Moderní knihovny přitom svému návštěvníkovi (čtenáři) neposkytují pouze sluţby spojené 

s knihami či periodiky, ale nabízejí také další informační media a prostředky, jako jsou 

různé datové nosiče či počítačové sítě, především pak přístup na Internet. [5]    

 

 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých 

lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha, uhasili své potřeby po 

vzdělání a poznání.  Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro 

sebevzdělání, nabízející moţnosti kvalitně vyuţít volný čas, inspirující ke kultivaci zájmů 

a poskytující rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací.  

 

 Počátky knihoven lze vysledovat uţ ve starověku, mezi nejznámější starověké 

knihovny patří alexandrijská. Ve středověku knihovnickou funkci převzaly křesťanské 

kláštery. První taková klášterní knihovna na území České republiky vznikla 

v břevnovském klášteře na konci 10. století. V období vrcholného středověku vznikají v 

klášterech skriptoria, písařské dílny slouţící k rozmnoţování literárních děl. V roce 1348 v 

souvislosti se vznikem Univerzity Karlovy je zaloţena téţ první světská knihovna v 

českých zemích. Knihy zejména ve středověku byly v knihovnách řazeny 

pomocí pultovního systému. Po vynálezu knihtisku dochází v 16. století k vytváření 

velkého mnoţství knihoven patřících různým šlechtickým a měšťanským rodinám. Na 

konci 18. století nastává období rušení významného mnoţství klášterů a jejich knihoven, 

místo toho vznikají knihovny veřejné. 

 

 Budoucnost lze předpovědět v důsledku vznikajících digitálních knihoven. 

Dnes je tato sluţba součástí tradiční (kamenné) knihovny. Ty nabízejí pomocí internetu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
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přímý přístup k digitálním (existují pouze v digitální podobě) nebo digitalizovaným 

dokumentům (jejich papírová nebo jiná tradiční předloha byla převedena do digitální 

podoby). Díky digitálním knihovnám tak mají uţivatelé v řadě případů přístup 

k ohroţeným, historickým nebo unikátním dokumentům. Nejčastěji se jedná o staré a 

vzácné tisky, rukopisy, staré výtisky novin apod. Kromě přístupu k textům dokumentů, 

můţete získat i podrobnější údaje o dokumentu (přesný název, autora, místo a rok vydání 

aj.). Většina digitálních knihoven nabízí pro získání dokumentů pouze reţim prohlíţení, 

v některých však můţete i vyhledávat zadáním autora, názvu, klíčového slova. [6]      

 Knihovny byly, jsou a také budou. Forma, kterou se knihy, dokumenty i spisy 

budou zpřístupňovat se jistě ještě změní v návaznosti na technický vývoj. Zánik 

knihovních sluţeb by souvisel s moţností dostupností všech informací a dat na internetu. 

Nevýhoda internetu však spočívá v chaotickém, nekompaktním způsobu přístupu 

k informacím z různých často nedůvěryhodných zdrojů.  Proto se domnívám, ţe internet 

bude nadále slouţit jako výborná pomůcka k získávání konkrétních informací, ale 

uchovávání, shromaţďování  i poskytování děl zůstane nadále na bedrech knihoven.  

3.2.2  Systém a legislativa knihoven  

 

Činnost knihoven je v České republice upravena speciální legislativou.  

 Knihovní zákon  Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních sluţeb č.257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 

Zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační sluţby a 

podmínky jejich provozování, dále definuje veřejné knihovnické a informační sluţby, 

upravuje evidenci knihoven, meziknihovní sluţby, podporu knihoven, evidenci a revizi 

knihovního fondu, vyřazování knihovních dokumentů a ochranu knihovního fondu 

 Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

sluţeb  

Vyhláška upravuje problematiku meziknihovních sluţeb, podrobnosti vedení knihovního 

fondu a náleţitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu 

 

 

 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm


 Veřejné knihovnické a informační sluţby (VKIS)  

Je standard vymezený metodickým pokynem Ministerstva kultury, který určuje, které 

veřejné knihovnické a informační sluţby mají být poskytovány knihovnami zřizovanými 

nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 

Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační sluţby podle zákona č. 257/2001 

Sb. lze rozdělit podle různých kriterií 

3.2.3. Služby knihoven 

 

• Výpůjční sluţby –  předpokladem vyuţívání výpůjčních sluţeb je registrace v knihovně 

(a získání  čtenářského průkazu) a seznámení ses knihovním  řádem, kde jsou uvedena 

práva a povinnosti  čtenáře. Výběr dokumentu k půjčení se provádí prostřednictvím 

lístkového nebo elektronického  katalogu nebo z volného výběru. Vypůjčení dokumentu 

můţe být  absenční  (publikaci je moţné si půjčit mimo knihovnu ) nebo prezenční 

(publikaci si lze půjčit pouze ke studiu v knihovně). Pro různé typy dokumentů je 

stanovena různá výpůjční doba (lze najít v knihovním řádu). Před  uplynutím výpůjční 

lhůty lze knihu prodlouţit v případě, ţe není ţádána jiným čtenářem (rezervace). V 

případě, ţe  čtenář  překročil výpůjční lhůtu (knihu nevrátil v řádném termínu), je mu 

účtován poplatek z prodlení (pokuta). Termín vrácení dokumentu lze ověřit na tzv. 

čtenářském kontě (lze vidět přehled výpůjček, poţadavků, historie výpůjček, moţnost 

prodluţování výpůjček, rezervace, změna osobních údajů apod.). 

 

• MVS  (meziknihovní výpůjční sluţby),  MMVS  (mezinárodní meziknihovní výpůjční 

sluţby) slouţí ke zprostředkování dokumentu z české nebo zahraniční knihovny v případě, 

ţe knihovna publikaci nevlastní. Můţe jít o vypůjčení dokumentu nebo získání kopie  

článku. Úhrada za tyto sluţby se  řídí ceníkem knihovny (součást knihovního řádu). 

Podmínky meziknihovních sluţeb stanovuje knihovna, která dokument půjčuje nebo 

zhotovuje kopii na základě zaslané ţádanky (poštou,  e-mailem, www formulářem). 

MMVS  jsou vţdy placené.  

 

• Dodávání dokumentů DDS (dokument delivery services; dodávání digitalizovaných 

dokumentů – DDD, elektronické dodávání dokument– EDD) – nevlastní-li knihovna 

poţadovaný dokument, můţe poţádat některou jinou knihovnu o zaslání jeho kopie (resp. 

kopie jeho  části) v klasické papírové formě nebo elektronickou cestou. Zaměření sluţby je  
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především na články vědeckých periodik. Výhodou je nenáročné ovládání v prostředí 

www, obvyklá rychlost dodání 1-3 dny, uţivatel má přehled po dobu vyřizování jeho 

objednávky, co se děje, ţadatelem můţe být obvykle fyzická osoba nebo instituce (sluţba 

nevyţaduje zprostředkující knihovnu, uţivatel vyplní 1x objednávku do systému). Princip 

digitalizace – převod dokumentu do digitální = počítačem  čitelné formy, technologie 

(kniţní skenery, digitální fotoaparáty, grafický SW, multimediální počítač).  

 

• Rešeršní sluţby –  jde o zpracovávání retrospektivních a průběţných rešerší z interních a 

externích zdrojů knihovny (rešerše umoţňuje získat soupis literatury na dané téma z 

českým a zahraničních zdrojů). Podmínky pro zpracování rešerše naleznete na stránkách 

konkrétní knihovny. Většinou jde o sluţby placené ve vysokoškolských knihovnách 

mohou být pro studenty a zaměstnance zdarma. Rešerše se vyhotovuje na základě 

poţadavkového listu, který můţe být i v elektronické podobě na webu knihovny. 

 

• Reprografické sluţby – umoţňují pořízení kopie  poţadovaného dokumentu nebo jeho  

části na kopírkách nebo skenerech (v souladu s autorským zákonem se zhotovené kopie 

mohou pouţít pouze pro osobní potřebu uţivatele.. viz zákon č. 121/2002 Sb.).   

 

• Referenční (informační) sluţby – zahrnují dotazy týkající se knihovny (sluţby knihovny, 

registrace, vyhledávání v katalogu, půjčování dokumentů, rezervování, apod.), informace o 

dostupných zdrojíchv knihovně (tištěných, elektronických, Internetu) a jejich pouţívání, 

poskytování bibliografických  a faktografických informací,  řešení problémů souvisejících 

s vyhledáváním informací.  

 

• Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů  – knihovna můţe umoţňovat přístup 

k Internetu, k placeným elektronickým verzím knih a periodik, ke specializovaným 

placeným databázím . 

 

• Vzdělávací (a kulturní) sluţby – různé typy akcí podle zaměření knihovny; v první řadě 

to bývá propagace knihovny, jejich sluţeb a informačních zdrojů, veřejné knihovny 

pořádají akce pro dětské  čtenáře nebo naopak pro seniory, různé výstavy, besedy soutěţe; 

vědecké a odborné knihovny  pořádají odbornější školení týkající se např. elektronických 

informačních zdrojů, vysokoškolské knihovny se podílejí na zvyšování informační 

gramotnosti studentů prostřednictví přednášek, exkurzí do knihoven, e-learningu. [6]    



Typologie knihovny 

           

4.1    Obecná problematika typologie knihoven 

 

Výstavba knihovny zahrnuje typologii  jednak knihovnickou, vyplývající z potřeb 

knihovního provozu, tak stavebně technickou, vyplývající z potřeb člověka a technologií. 

O výstavbě knihoven existuje ve vyspělých zemích bohatá literatura, u nás se však této 

tematice výzkumně a publicistiky věnujeme teprve od počátku šedesátých let. Zatím 

nejvýznamnějším činem bylo vydání typizační směrnice pro výstavbu veřejných knihoven 

ministerstvem kultury v r. 1986, která měla původně závaznou, dnes doporučující platnost. 

Tato směrnice byla na více pracovištích zpracovávána 16 let a jsou v ní obsaţeny poznatky 

a zkušenosti knihovnicky vyspělých zemí. 

 

  Mimořádná prostorová stísněnost je největší zábranou a někdy i 

nepřekročitelnou bariérou pouţívání moderních technických prostředků . U veřejných 

knihoven představují plochy jen 30% ploch, které by tyto knihovny měly mít podle 

technicko-hospodářských ukazatelů. Podle průzkumu, který se týkal 707 veřejných 

knihoven v ČR, je provoz knihoven často roztříštěn do více budov. Prostorová stísněnost 

donutila 353 knihovny budovat prostorově odloučené depozitáře charakteru odlehčovacích 

skladů. Většina knihoven je umístěna ve víceúčelových budovách, ve kterých nemá k 

dispozici dostatek plochy. 

 

  Většina knihoven je stále umístěna v budovách, které byly původně postaveny 

ke zcela jiným účelům a pro knihovní provoz většinou nebyly dostatečně přizpůsobeny 

vnitřními úpravami. U mnoha zřizovatelů není dosud překonána mylná představa, ţe 

knihovnu lze umístit v jakékoli starší budově, nikoli v budově nebo prostorách pro 

knihovní provoz předem vyprojektovaných nebo rekonstruovaných.  Prostorová stísněnost 

našich knihoven je důsledkem mnohaletého zaostávání jejich výstavby.  Odstranění tohoto 

zaostávání je a bude problém sloţitý a dlouhodobý. Novostavba nebo rekonstrukce budovy 

pro knihovnu by neměla být dočasnou nebo krátkodobě chápanou improvizací. Kaţdá nová 

nebo rekonstruovaná budova by měla slouţit svému účelu po několik desetiletí. Je proto 

důleţité, aby projektanti znali objektivní potřeby a obecné zásady výstavby knihoven, 

spolupracovali s knihovníky a společně  o tom přesvědčit také zřizovatele knihoven. 

 



4.2 Typologické poţadavky na polohu a tvar budovy 

 

Umístění veřejné knihovny má být v centru lokality, blízko průsečíků spádovosti cest 

obyvatel, ale současně v zklidněném prostředí. Dostupnost nemá přesahovat 15 minut 

chůze nebo jízdy městskou dopravou. Pozemek pro větší knihovnu má umoţňovat realizaci 

samostatně stojící budovy s moţností pozdější přístavby. Optimální plocha pozemku je asi 

čtyřikrát větší neţ zastavěná plocha. Při přemisťování knihoven je velikost pozemku 

důleţitým kritériem pro hledání vhodného objektu. 

 

 Samostatně stojící budova bývá u větších knihoven vţdy výhodnější neţ 

budova v řadové uliční zástavbě. Umoţňuje přístup denního světla ze všech čtyř stran, 

nabízí výhodnější řešení vnitřní prostorové dispozice, snadnější moţnost pozdější 

přístavby, vytváří celkově klidnější prostředí a skýtá výhodnější moţnosti pro působivé 

architektonické ztvárnění. U větších knihoven nad 1 000 m
2
 je výhodná funkční 

jednoúčelovost budovy, tj. bez spoluuţivatelů. Vţdy nejvýhodnější je novostavba 

vyprojektovaná podle konkrétních potřeb dané knihovny. Při umisťování do starší budovy 

je třeba zvolit takovou budovu, kterou lze pro potřeby knihovního provozu adaptovat. 

Šetření na adaptacích se z dlouhodobějšího hlediska nevyplácí. Okamţité úspory zdaleka 

nevyváţí pozdější nákladnější a neefektivní provoz po mnoho let.  

 

 Půdorys budovy nebo prostor knihovny má být pravidelný, nejlépe přibliţující 

se čtverci nebo ne příliš protáhlému obdélníku. Nepravidelné nebo křídlové půdorysy vţdy 

prodluţují vnitro-knihovní cesty čtenářů i knihovníků, trasy manipulace s fondem 

a celkově komplikují knihovní provoz. Pro menší knihovny je optimální jednopodlaţní 

budova nebo umístění v jediném, a to přízemním podlaţí. U větších knihoven, kde 

jednopodlaţnost nelze dodrţet, se obvykle počítá jak s nadzemními tak i podzemními 

podlaţími. Čím větší je však počet podlaţí, tím komplikovanější bývá řešení vnitřní 

prostorové dispozice a celého knihovního provozu. Do všech podlaţí se vyţaduje 

bezbariérový přístup. Důleţitou náleţitostí knihovních budov jsou velké sálové prostory, 

zvláště v prostorách plánovaných pro čtenáře. Umoţňují uplatnit tzv. vnitřní prostorovou 

flexibilitu, tj. rozčlenění plochy pouze kniţními regály, nábytkem a nosnými konstrukcemi 

(sloupy). Vznikne-li pak v budoucnu potřeba změnit původní uspořádání, lze takovou 

změnu přesunutím nábytku uskutečnit snadno, rychle a levně. Proto i pro hledání budov 

pro přemístění knihovny je existence sálových prostor důleţitým kritériem.  



 

4.3      Vnitřní prostorová dispozice 

 

Budova knihovny sestává z několika relativně samostatných prostorových celků, které se 

dále člení na dílčí funkční prostory. Hlavními prostorovými celky jsou prostory vstupní, 

sálové (volný výběr), čtenářské (studovny) a uţivatelské, odborná pracoviště zaměstnanců, 

uzavřené sklady a technické provozy zabezpečující chod budovy.  Velikost jednotlivých 

funkčních prostor se odvozuje z tzv. knihovních kapacit, kterými jsou: počet čtenářů, 

velikost fondu a jeho rozčlenění do volného a vázaného přístupu, rozsah katalogů, počet 

půjčoven, mnoţství čtenářských a uţivatelských míst, roční počet výpůjček, roční přírůstky 

a odpisy fondu a počet pracovníků. Dále je potřeba ploch ovlivněna různými aktivitami pro 

veřejnost a rozsah kooperace s jinými knihovnami, případně dalšími pracovišti. U 

veřejných knihoven lze pro stanovení příslušných ploch pouţít existující typizační 

směrnici. Ta pro většinu i značně dílčích funkčních prostor uvádí normalizované plochy, 

jejichţ součet představuje pak čistou uţitkovou plochu, tj. plochu bez komunikací (chodby, 

schodiště) a zdiva. Na základě této směrnice jsou vypracovány Stavební programy pro 

danou stavbu, které specifikují konkrétní poţadavky na plochu i na její jmenné vyuţití. 

 

 Vnitřní prostorová dispozice knihovny představuje jednu z nejsloţitějších 

otázek. Základním úkolem je stanovení vchodů do budovy. U větších knihoven bývají 

obvykle tři: pro veřejnost, pro zaměstnance a dodavatele a pro technické provozy. Od 

vchodů je třeba rozvíjet hlavní vnitro-knihovní komunikace, tj. schodiště, výtahy, chodby a 

vnitro-knihovní pracovní linky. Všechny komunikace je účelné volit tak, aby se nekříţily 

tři hlavní cesty v knihovně: cesta čtenáře ke knize, cesta knihy ke čtenáři a linka 

zpracování fondu. Komunikace technických provozů je vhodné vést samostatně. 

U knihoven, kde je třeba překonávat výškové rozdíly mezi podlaţími, jsou nezbytné 

vhodně dimenzované osobní, dopravní i kniţní výtahy. 

 

 Vstupní prostory, které ve velkých knihovnách zabírají někdy i většinu 

přízemního podlaţí, nejsou pouhou komunikací k ostatním prostorám. Mají širší význam 

propagační, kulturní, administrativní a oddychový. Proto na vstupní halu obvykle navazují 

výstavní prostory, přednáškový sál, informační pulty, kavárna, WC a někdy i atria. 

Nejblíţe od vchodu bývá účelné umístit šatnu a vrátnici.  



 Do prostor pro čtenáře, případně do těch podlaţí, v nichţ se nacházejí, má vést 

krátký, pohodlný a orientačně přehledný přístup. Musí být také umoţněn bezbariérový 

přístup do všech podlaţí. Čtenářské prostory jako jsou půjčovny, čtenářské katalogy, 

stanoviště BIS, volně přístupný fond, čtenářská pracovní místa (rozptýlená nebo ve 

studovnách), případně o konzultační, poslechové nebo týmové místnosti je výhodné 

soustředit do jednoho prostorového komplexu, nejčastěji v tzv. obsluţném podlaţí. Pokud 

jediné podlaţí nedostačuje, umisťují se v jiném podlaţí obvykle specializované půjčovny, 

studovny a konzultační místnosti. Studijnímu soustředění lépe vyhovují menší 

specializované studovny rozčleněné jen regály s volně přístupným příručním fondem. 

 U uzavřených skladů fondu je nejvýhodnější, tvoří-li jeden celek. Výjimkou 

mohou být ve velkých knihovnách příruční sklady některých specializovaných pracovišť a 

studoven. U všech skladů je prvořadá návaznost nebo propojení výtahy s půjčovnami. U 

velkých knihoven bývá výhodné blokové řešení skladů, kdy šířka bloku činí asi 15-18 m. 

 Prostory pro zaměstnance představují získávání a zpracování fondů, zázemí 

půjčoven, bibliografické pracoviště, prostory pro vyuţívání výpočetní techniky a její 

inovaci, hospodářsko- administrativní prostory a vedení knihovny. Podle konkrétních 

potřeb knihovny je třeba rozhodnout, která z těchto pracovišť vyţadují přímou prostorovou 

návaznost nebo jen blízkost či jen vhodně volené komunikační spojení.  

 

 Při rozmisťování prostorových celků velkých knihoven do jednotlivých podlaţí, 

se nejčastěji v podzemních podlaţích umisťují sklady fondu a technické provozy. Většinu 

přízemí zabírají vstupní prostory, případně zpracovávání přírůstků a zázemí pro výpůjčku 

ze skladů. V prvém a vyšších patrech knihoven bývají nejčastěji prostory pro čtenáře jako 

je volný výběr a studovny. Důleţitou součástí provozu knihoven jsou doplňkové provozy 

pro návštěvníky jako jsou například knihovní kavárny. Poloha těchto zařízení vůči 

ostatním provozům by měla být mimo studovny z důvodů hluku.  

 

 V současnosti je častým jevem přemisťování knihoven do jiných budov. V 

takových případech je třeba vţdy usilovat o to, aby se vnitřní prostorová dispozice budovy 

stavebními úpravami přizpůsobila potřebám knihovny a nikoli, aby se provoz knihovny 

bez stavebních úprav násilně vtěsnával do prostorové dispozice daných místností. Proto je 

nejvhodnější skeletový konstrukční systém, který umoţňuje vytvoření dispozice tzv. 

sálové, která umoţňuje variabilitu vyuţití prostor s pouţitím mobilního nábytku. [7]     



 

4.4    Typologické parametry knihovny  

 

4.4.1 Vstupní prostory 

 

Min. jeden hlavní vstup  musí umoţňovat bezbariérový vstup s min. rozměrem dveří 

1250mm a plochou před vstupem 1500 x 1500 mm. Volný prostor ve vstupní hale se 

dimenzuje tak, aby na kaţdé čtenářské pracovní místo a na kaţdé sedadlo ve 

specializovaných studovnách připadalo nejméně 0,33 m² podlahové ploch 

 

 Ve velkých knihovnách se zpravidla navrhuje věšáková šatna s obsluhou. 

Dimenzuje se na stejný počet míst jako volný prostor vstupní haly. Na 50 věšákových 

háčků připadá nejméně 1 m délky výdejního pultu. Před výdejním pultem musí být po 

celé jeho délce volný prostor 2 500mm hluboký, nekříţený komunikacemi, určený pouze 

k manipulaci s oděvem. Rozměry a vybavení šatny musí odpovídat  ČSN 73 41 08. 

 

4.4.2 Výpůjční prostory, studijní místa  

 

Prostor půjčovny je výpůjčním pultem rozdělen na část pro pracovníky výpůjční sluţby a 

část pro čtenáře a uţivatele knihovny. Na 1 pracovníka výpůjční sluţby se počítají 4 m² 

podlahové plochy při nejmenší délce pultu 1500 mm pro jedno pracoviště. Před výpůjčním 

pultem musí být po celé jeho délce volný prostor, hluboký nejméně 2,5 m. 

 

 Studijní místa by měla být orientována do prostor s přirozeným osvětlením, 

mimo dopravní a komunikační plochy. Prostorově by měly být přizpůsobeny pracovní 

činnosti (práce s PC, poslech hudby, výuka jazyků, práce s mikrofiší atd.). Plocha potřebná 

pro jedno čtecí/pracovní místo je 2,5m
2
, pro PC nebo individuální pracovní místo >4m

2 
. 

 

4.4.3 Ukládání knihovního fondu 

Pro propočet potřebné podlahové plochy je moţno pouţít ukazatele 100 –130 kniţních 

jednotek na 1 m² při pouţití šesti-policových regálů, 70 – 90 kniţních jednotek na 1 m² při 

pouţití čtyř policových regálů a 10 – 15 vyloţených exemplářů časopisů při pouţití 

účelových pěti-policových regálů. Niţší hodnoty platí pro konstrukční modul 6,0 x 6,0 m, 

vyšší hodnoty pro modul 6,0 x 7,2 m. 



 

 Pro ukládání fondu se pouţívají obvykle sedmi policové, nebo šesti policové, 1 

000 mm široké regály. Dnes také často regály kompaktní, z důvodů aţ 100% navýšení 

vyuţití skladových prostor. Jde o systém pohyblivých regálů, jejichţ pohyb je zajištěn 

mechanickým posuvem po zabudovaných kolejnicích. Vţdy jen jednu manipulační uličku 

si tak vytvoříme právě tam, kde potřebujeme.  Nejmenší dovolená šířka uličky mezi regály 

je 800 mm, nejmenší osový rozestup 1400 mm. Sběrná ulička musí být široká nejméně 

1100 mm. 

 

 Volně přístupný fond se ukládá v knihovních regálech v prostoru volně 

přístupných fondů. Regály se řadí tak, aby se uţivatelé při výběru knihovních fondů co 

nejméně rušili a aby pracovníci výpůjční sluţby měli co nejlepší přehled po celém 

prostoru. Nejmenší osový rozestup regálů je 2400 mm v novostavbách a 2000 mm v 

rekonstruovaných a adaptovaných objektech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 3:  Kompaktní regálový systém 

 

4.4.4 Požadavky na prostor a klima 

 

Provozu knihovny a poţadavkům flexibility vyhoví nejlépe skeletová nebo halová 

konstrukce. Konstrukční modul musí odpovídat poţadovaným rozestupům knihovních 

regálů. Pro poţadovaný osový rozestup 2,4 m při šířce pouţívaných regálů 0,9 m vyhoví 

nejlépe konstrukční modul 7,2 x 6 pro skelet a 12 x 6 m pro halové konstrukce. 

 



 Světlá výška místností má být v prostorách pro čtenáře a zaměstnance 

nejméně 3000 mm, v uzavřených skladech nejméně 2400 mm.  

 

 Zatíţení podlah se v prostorách pro čtenáře (včetně volně přístupného fondu) 

předpokládá 500 kg/ m
2
, v uzavřeném skladu s klasickými šestipolicovými regály 800 kg/ 

m
2
, u kompaktních regálů aţ 1250kg/m

2
.  

 

 Nelze-li při orientaci budovy k světovým stranám zabránit přeslunění fondu, je 

třeba zajistit stínění. V prostorách pro čtenáře a na trvalých pracovištích zaměstnanců se 

vyţaduje osvětlení denním světlem. Při umělém osvětlení je třeba v prostorách pro čtenáře 

a zaměstnance zajistit osvětlení v hodnotě 250 luxů, ve skladech a ve vstupních prostorách 

150 luxů, na chodbách 80 luxů.  

 

 V uzavřených skladech fondu se doporučuje trvale stabilní teplota 14-18 °C 

a dosaţení relativní vlhkosti vzduchu 45-65%. 

 

4.4.5 Hygienické zařízení  

 

Pro návštěvníky se umisťuje v návaznosti na vstupní prostory. Ve velkých vícepodlaţních 

objektech pak ve všech podlaţích, ve kterých převaţují čtenářské a uţivatelské prostory, v 

návaznosti na hlavní přístupové komunikace. 34 

Rozsah hygienického zařízení vychází z předpokladu, ţe 50% návštěvníků knihovny 

jsou ţeny a 50% muţi. Zbytky nad 50% se zaokrouhlují směrem nahoru. Dimenzuje se na 

plný počet čtenářských míst včetně míst v hudební a audiovizuální studovně. Je-li součástí 

knihovny přednáškový sál s počtem míst převyšujícím součet všech čtenářských 

a uţivatelských míst v knihovně, dimenzuje se hygienické zařízení na počet sedadel 

v přednáškovém sále. 

Poţadovaný standard: 

1 kabina WC připadá na 1 – 30 ţen, 1 – 100 muţů 

1 pisoárové stání připadá na 1 – 35 muţů 

1 umývadlo připadá na 1 – 2 kabiny WC 

Nejméně 1 kabina WC musí být řešena pro uţívání osobami pouţívajícími invalidní vozík. 



 Rozsah hygienického zařízení pro zaměstnance vychází z předpokladu, ţe 75% 

zaměstnanců jsou ţeny a 25% muţi, zbytky nad 50% se zaokrouhlují směrem nahoru. 

Dimenzuje se na plný počet zaměstnanců.  

Na pracovištích do 5 zaměstnanců můţe být 1 kabina WC. 

Poţadovaný standard: 

1 kabina WC připadá na 1 – 10 ţen 

2 kabiny WC připadají na 11 – 30 ţen 

1 kabina WC + 1 pisoár připadá na 1 – 10 muţů 

1 kabina WC + 2 pisoáry připadá na 11 – 30 muţů 

1 umývadlo připadá na 1 kabinu WC 

1 sprcha připadá na 10 zaměstnanců 

Umývárny a záchody se navrhují podle ČSN 73 41 08 Šatny, umývárny a záchody 

 

 

5.  Dolní oblast Vítkovic 

 

5.1   Historie Národní kulturní památky 

 

Vítkovické ţelezárny byly zaloţeny na místě dnešního areálu vysokých pecí v roce 1828 

v souvislosti se záměrem širšího vyuţití ostravského uhlí, který předpokládal  vybudování 

ţeleznice z Vídně  do  solných  dolů v dnešním Polsku. Na výstavbu plánované ţeleznice 

měly budoucí ţelezárny dodávat potřebné kolejnice. Po vybudování ţeleznice  se 

předpokládalo rozšíření okruhu prodeje vytěţeného uhlí a zvýšení odbytu výrobků 

ţelezáren a v důsledku k dalšímu zvýšení odběru uhlí nutných pro jejich provoz. V roce 

1832  byla spuštěna první pudlovna (výroba oceli ze surového ţeleza)  a v roce 1836 byla 

uvedena do provozu koksová vysoká pec. Obě tato zařízení zaloţená na vyuţití kamenného 

uhlí jako paliva byla první svého druhu v celé tehdejší rakouské monarchii. Ve snaze 

přiblíţit těţbu uhlí místu největší spotřeby, začalo se v roce 1852 v těsném sousedství 

vysokých pecí s hloubením dolu Hlubina. Po jeho dokončení na sebe bezprostředně 

navazoval  celý technologický tok těţby uhlí, koksovny  a výroby ţeleza. Postupný vývoj 

a nepřetrţitá kontinuita výroby zanechala po zastavení provozu v roce 1998 jedinečný 

stavební a technický fond různých časových období.   

 



 Vítkovice a jejich produkce se stala pro  celkový rozvoj národního hospodářství 

zcela mimořádná. Vznikaly zde výrobky pro energetiku (i jadernou), zařízení na výrobu 

oceli, sekundární metalurgie, kontilití, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro 

povrchovou těţbu. Uskutečnila se zde také dodávka ocelové konstrukce pro Kongresové 

centrum v Praze, víceúčelové haly v Ostravě a výrobu rour pro německé ţelezárny 

v Riese.  

 

 Akciová společnost Vítkovice byla zřízena v únoru 1992. V té době se podílí na 

stavbě ţiţkovského televizního vysílače, výstavbě fluidního kotle v Tisové, výstavbě 

Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, realizaci pylonového mostu v Ústí nad Labem 

nebo dodávce kontilití pro Novou huť Ostrava. V srpnu 2003 byla strojírenská část 

společnosti Vítkovice privatizována českým kapitálem. Po privatizaci nastoupila akciová 

společnost Vítkovice cestu k získání čelného postavení ve výrobě vybraných strojírenských 

výrobků, k dosaţení vyššího stupně finálních dodávek a ke zvýšení efektivnosti dodávek i 

sluţeb. 

 

5.2    Plán a důvody ochrany NKP 

 

337/2002 SB. Nařízení vlády ze dne 19. června 2002 o prohlášení a zrušení některých 

kulturních památek za národní kulturní památky 

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 

Název: Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických ţelezáren 

Popis: areál kamenouhelného hlubinného dolu, vysokých pecí a koksovny tvořený 

budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením na pozemcích vymezených 

prostorovými identifikačními znaky. 

 

 V  tzv. Dolní oblasti Vítkovických ţelezáren se nachází koksovna a vysoké 

pece Vítkovických ţelezáren, které z historického a technologického hlediska tvoří  jeden 

celek s dolem Hlubina, patřícím OKD a.s. Vzhledem k tomu, ţe výjimečná památková 

hodnota je vázána na celý areál včetně Dolu Hlubina, zahrnuje koncepce památkových 

zásad, která se měla týkat pouze majetku Vítkovic a.s., také areál Dolu Hlubina.  

 



  Z hlediska památkové péče je dochovaný stavební a technický fond areálu Dolu 

Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických ţelezáren významný z následujících 

hledisek:   

 

a) Hodnota technologického toku 

Jedná se o bezprostřední unikátní návaznost celého výrobního cyklu od těţby uhlí přes 

výrobu koksu aţ po výrobu ţeleza na jednom místě s nepřetrţitou kontinuitou výroby od 

doby zaloţení aţ do roku 1998.   

b) Tvoří typické panorama města 

Toto panorama se stalo jeho nezaměnitelným, i kdyţ pro některé politické představitele 

kontroverzním symbolem. Jedná se o tři vysoké pece, těţní věţ jámy Hlubina, uhelnou věţ 

koksovny, tři komíny a spojovací technologické mosty. Také jedinečnost prostředí, které 

vyvolává asociace „ocelového města“ je výrazným emotivním záţitkem. 

c) Hodnota jednotlivého technického zařízení a objektů  

Jde o jedinečnou technickou památku. Jedná se například o gigantická pístová plynová 

dmychadla vysokých pecí, strmotrubné kotle systém Garbe z let 1914 aţ 1916, náraţí a 

oběh důlních vozů, tzv. staré koupelny muţstva apod.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 4:  Nové koupelny, Důl Hlubina 

 

 Vymezení památkové ochrany Vzhledem k mimořádné památkové hodnotě 

celého areálu Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických ţelezáren byly 

jednotlivé objekty a technická zařízení prohlášeny za kulturní památky a pro jejich 

bezprostřední okolí a pohledové koridory bylo vyhlášeno ochranné pásmo. Navrhovaná 

opatření se týkají plošně vymezeného území určujícího charakter památky a kulturních 

památek a objektů v tzv. zájmu památkové péče. V případě ostatních objektů, které nejsou 

charakterizovány jako objekty dotvářející prostředí kulturních památek, je moţné jejich 



odstranění. Jedná se především o objekty a technická zařízení, které stojí mimo 

technologický tok a nevytváří panorama.  

 

 Ministerstvo kultury ČR sdělilo, ţe počet prohlášených kulturních památek v 

tzv. Dolní oblasti Vítkovických ţelezáren je konečný a objekty strojírny a slévárny šedé 

litiny navrhované na prohlášení za kulturní památky prohlášeny nebudou. Zachování a 

úpravy obou objektů budou závislé na moţnosti jejich druhotného vyuţití.  

 

 V této souvislosti je vypracována studie, která řeší budoucí vyuţití celé Dolní 

oblasti a zhodnotila stavební fond objektů a moţnost jejich vyuţití v návaznosti na blízké 

městské centrum, dobrou komunikační přístupnost a předpokládané zpřístupnění 

kulturních památek. Cílem koncepce zachování a vyuţití areálu je zpřístupnit veřejnosti 

základní technologický tok a vhodné objekty nově vyuţít formou konverze.  Objekty, které  

jsou bez závaţnějších úprav vhodné pro nové vyuţití (například bývalé dílny, 

administrativní objekty a šatny zaměstnanců). Další formou mohou být konverze 

výrobního zařízení a objektů pro kulturní a společenské účely (například plynojem, 

odlévací hala apod.). U objektů nepřístupných veřejnosti (technické zařízení a plochy) 

bude prováděna pouze základní ochrana proti povětrnosti. V zásadě bude moţné odstranění 

některých duplicitních technických zařízení, některých přesně definovaných  trubních 

rozvodů vody, páry a nefunkčních rozvodů elektrických energií a energomostů.  Základní 

rozdíl v pojetí budoucího zachování je mezi objekty přístupnými ve formě prohlídkové 

trasy, objekty nově vyuţívanými a na druhé straně objekty nepřístupnými.  Rozdílné pojetí 

z hlediska budoucí vyuţitelnosti a funkce se ve svém důsledku projeví v rozdílné míře 

vynaloţených prostředků na jejich zachování. 

 

 Základem koncepce je zachování veškerých konstrukcí a detailů bezprostředně 

souvisejících s technologií vysoké pece. V tomto případě bude nutno provést opravu a 

základní údrţbu objektů a zařízení a dále opatření, která umoţní bezpečný přístup 

návštěvníků (vymezení prohlídkové trasy - instalace zábradlí, případných bariér a 

ochranných stříšek splňujících poţadavky na bezpečnost návštěvníků). Jako vhodný z 

muzejního a památkového hlediska se jeví návrh na doplnění stávajícího přepravního 

vagónu na surové ţelezo ("Veronika") a struskového vozu poblíţ vysoké pece č. 1 o taţnou 

lokomotivu.  

 



 

 Nepřístupná část předpokládá zamezení nebo zpomalení další destrukce vlivem 

povětrnosti. Zahrnuje prvky nutné k zachování celkového panorama a atmosféry  

místa. Hranice poţadované ţivotnosti byla stanovena na 30 let s tím, ţe po uplynutí  

této doby bude nutno daný stav a opatření vzhledem ke konkrétní nastalé situaci  

znovu vyhodnotit. Pro dosaţení poţadované ţivotnosti bude nutno provést údrţbu a  

stabilizaci zejména hlavních nosných prvků a také všech patek ocelových konstrukcí 

narušených zpravidla ostřikem. Nepodstatné konstrukční a technologické části budou 

jednorázově odstraněny a dále postupně (v pravidelných intervalech například 3-5 let ) 

„pročišťovány“ tak, aby zůstalo zachováno hlavní panorama, technologická čitelnost celku  

a celková atmosféra místa. [8]    

 

 

5.3     Projekt: Nové Vítkovice 

 

V roce 1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech nepřerušené činnosti ukončena v tzv. Dolní 

oblasti výroba surového ţeleza, koksu a aglomerátu. Část této strategické lokality byla 

spolu s hlubinným uhelným dolem Hlubina Nařízením vlády č.337/2002 Sb. prohlášena za 

NKP. Od zastavení výroby ve vysokých pecích v září 1998 je tento rozlehlý a hutními 

technologiemi vyplněný areál nepřístupný, všechny budovy a technologické celky jsou 

mimo provoz. 

 

 Vzhledem k velikosti a finanční náročnosti NKP je forma dotační podpory 

jediným způsobem, jak vyuţít potenciál NKP a zachovat tuto unikátní památku pro další 

generace. 

 

 Společnost Vítkovice vţdy přinášela do celého regionu rozvoj, ovlivňovala své 

okolí. Zcela přirozeně proto také přispívá k obnově architektonického a technického 

dědictví. Strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group vlastní industriální objekty 

a technologické soubory po zastavené hutní výrobě, které jsou národní kulturní památkou 

a které byly v roce 2008 zařazeny do Evropského kulturního dědictví. 

  

 



 

 

 

 

 

 

   Obr.5: Plynojem- vizualizace Multifunkční auly 

 

 Vítkovice Machinery Group nyní připravují unikátní projekt Nové Vítkovice, 

který předpokládá revitalizaci tzv. Dolní oblasti Vítkovic, která je průmyslovým areálem s 

národní kulturní památkou Vysoké pece. Cílem je zachovat průmyslové dědictví i pro další 

generace, avšak dát tomuto prostoru novou, moderní a uţitečnou podobu, vystavět nové 

obytné bloky, administrativní prostory, vysokoškolské, vědecko-výzkumné a kulturní 

zázemí i zóny pro volný čas. Tento projekt přináší Ostravě jedinečnou moţnost spojit 

historii se současností a budoucností. Tento projekt je unikátní nejen svou velikostí, ale 

také, protoţe spojuje staré a nové. Součástí Nových Vítkovic bude vysoké školství, věda, 

výzkum, centrum technického vzdělávání, byty, objekty určené pro kulturu a sport. 

Záměry počítají s vysokoškolským areálem pro technické i humanitní obory, s obchody, 

hotely, galerií, kancelářemi i veřejnými sportovišti. Zmenšuje se tak prostor pro 

průmyslové vyuţití celého areálu a naopak se budují nové moţnosti pro rozvoj Ostravy. 

Díky návaznosti na Novou Karolinu se zároveň výrazně rozšiřuje centrum města.  

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.6: Projekt prodloužení ulice Ruské 



 V současnosti jiţ probíhají první kroky v realizaci projektu, s kterým úzce 

souvisí projekt prodlouţení ulice Ruské. Má za úkol přehledně napojit DOV na stávající 

dopravní systém a připojit oblast NKP na centrum města. Nová ulice se napojí na stávající 

ulici Ruskou v místě podjezdu ulice Místecké, bude pokračovat přímkou ke čtverci 125 x 

125 (rastr Vítkovic), na kterém vyroste Svět techniky. Za ním se zalomí o 90° směrem 

Dolu Hlubina, kde se spojí s ulicí Místeckou. V budoucnu se také počítá, ţe po této nové 

ulici budou jezdit tramvaje a Nové Vítkovice tak budou lehce přístupné široké veřejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.7: Vysoká pec č.1-součást expozice Světa techniky 

  

 Hlavním cílem projektu „Zpřístupnění a nové vyuţití NKP Vítkovice“ je 

reaktivace hlavních částí Národní kulturní památky Vítkovice (NKP), jejich zpřístupnění 

veřejnosti a následné vyuţití potenciálu NKP pro edukativní a  kulturně-společenské 

aktivity. V rámci projektu bude realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních 

objektů národní kulturní památky: VI. Energetické ústředny (součást expozice Světu 

Techniky), Vysoké pece č. 1 (expoziční a vyhlídková trasa), Plynojem (Multifunkční aula). 

 

 Jednotlivé části programové náplně jsou navrhovány tak, aby celková uţitná 

hodnota všech částí NKP byla co nejvyšší, tj. moderní formy sdělení s vyuţitím techniky 

a speciálních efektů v kombinaci s interaktivní formou poznání se snahou o co nejvyšší 

úroveň zapamatovatelnosti předávaných informací při vzdělávacích akcích. [9]    

 



6.  MS vědecká knihovna V Ostravě 

 

6.1    Knihovna dnes 

 

 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, s knihovním 

fondem přesahujícím milion knihovních jednotek patří k významným kulturním a 

vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje, ale prostory, ve kterých se nachází ani 

zdaleka neodpovídají. Tato významná kulturní a vzdělávací instituce Moravskoslezského 

kraje s roční návštěvností 190.000 osob nikdy vlastní sídlo neměla. Při svém zaloţení v 

roce 1951 byla provizorně umístěna (nejdéle na deset let) do prostor Nové radnice a do 

dnešních dnů se situace příliš nezměnila. Postavila se budova skladu v Ostravě-Přívoze, 

knihovníci zabrali další radniční sklepy, a tím s trochou nadsázky prostorový rozmach 

vědecké knihovny ustal.  

 

 Kapacita všech skladů knihovního fondu je vyčerpána. Většina knihovních 

fondů se nachází ve skladištích mimo prostor Nové radnice, coţ ztěţuje činnost knihovny a 

výrazně zvyšuje náklady na provoz. Současnému stavu, kdy denní počet návštěvníků 

knihovny se často pohybuje kolem 900 osob, naprosto neodpovídají prostory půjčoven, 

počty studijních míst, suterénní sklady s technickými vedeními médií a s nepřiměřeně 

vysokou vlhkostí.  

70 zaměstnanců má 1 společný záchod s návštěvníky. Pohyb mezi regály vyţaduje velkou 

dávku obratnosti. Čtenáři čekají na své objednané knihy nepříjemně dlouho, protoţe 

sklady kniţního fondu se nachází na 6 místech v Ostravě. Rovněţ z hlediska bezpečnosti 

práce jsou suterénní prostory skladů velmi problematické, skladníci jsou nuceni pohybovat 

se většinu své pracovní doby v předklonu kvůli sníţenému potrubí vodoinstalace a v téměř 

nevětratelných prostorách. Čtenáři se také stále marně ptají po volném výběru literatury, v 

půjčovně po sobě šlapou a zavalují miniaturní prostory šatničky oblíbenými batůţky.  

 

 Dosavadní umístění v pronajatých prostorách je nadále neudrţitelné z důvodu 

nevhodných provozních podmínek a komplikací s dalším prodluţováním nájmu. 

Uskutečňování hlavní činnosti knihovny je v současné situaci váţně ohroţeno. Hledaly se 

tedy nové prostory. Na první pohled připadlo v úvahu několik budov, které však po 

propočtu kapacitních potřeb nevyhovovaly a znamenaly by pro knihovnu opět provizorní 

řešení.  



 

  

6.2    Projekt černé kostky ve faktech 
 

 Moravskoslezský kraj 30. 6. 2004 vyhlásil veřejnou, jednokolovou, anonymní 

soutěţ, jejímţ úkolem bylo nalézt nejvýhodnější urbanistické a architektonické 

řešení Novostavby MSVK 

 15. 10. 2004 vyhlášení výsledků soutěţe, do které se přihlásilo 43 návrhů, z nichţ 

porota hodnotila 31 návrhů.  

 První cenu získal návrh č. 26. (Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše 

Pilaře se spoluautory Lukrécií Lachmanovou a Janem Kratochvílem. Třetí cena 

byla udělena návrhům č. 16 a 25. Porota rozhodla o neudělení druhé ceny, jelikoţ 

kvalita návrhu č. 26 byla vyhodnocena jako výrazně vyšší neţ další dva oceněné 

návrhy.  

 Soutěţní návrhy byli oceněny, celkem je na hodnocení a odměny navrhováno 

3.500.000Kč.  

- 1. cena  ve výši 1.400.000 Kč, 

- 2. cena  ve výši    900.000 Kč, 

- 3. cena  ve výši    500.000 Kč. 

 

 

    

     

   

 

 

    Obr.8:  Projekt černé kostky 

 Byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a 

realizaci stavby, na akci jsou vydána veškerá pravomocná stavební povolení. Cena 

35 mil. Kč 

 Rada kraje dne 7. 5. 2008 usnesením č. 175/6250 rozhodla o zahájení zadávacího 

řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci staveb 



„Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny a Integrovaný parkovací objekt 

na ulici 28. října.   

 Všechny nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby 

podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V návaznosti na 

tuto skutečnost rada kraje dne 3. 9. 2008 svým usnesením č. 191/6876 předmětnou 

veřejnou zakázku zrušila. 

 v měsíci červnu 2009 byl přehodnocen původní záměr na provedení stavby. 

Důvodem byly především příliš vysoké finanční náklady na investici a významné 

zvýšení očekávaných nákladů na budoucí provoz knihovny. 

 Rada kraje svým usnesením č. 46/2430 ze dne 20. 1. 2010 schválila uzavření 

memoranda mezi Moravskoslezským krajem a  Vysokou školou báňskou - 

Technickou univerzitou Ostrava o přistoupení Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna 

 zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 10/863 ze dne 17. 2. 2010 

o úpravě způsobu financování a přípravy akce „Novostavba Moravskoslezské 

vědecké knihovny“ a o podání ţádosti o změnu registrace akce „Novostavba 

Moravskoslezské vědecké knihovny“ na Ministerstvo kultury. 

 vláda přijala usnesení č. 351, ve kterém se zavázala podílet se na výstavbě MSVK 

částkou 490 mil. Kč (Dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN 490 mil. Kč, 

prostředky z rozpočtu kraje 606 mil. Kč) 

 11. 8. 2010 usnesení č. 563 odsouhlasila vláda návrh zrušení účasti státního 

rozpočtu na financování MSVK, za účelem sníţení státního rozpočtu  

 7.10. 2011 Nová vědecká knihovna v koksovně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.9: Konverze bývalé koksovny v Dolní oblasti Vítkovic 



 

7.  Umístění MSVK v Ostravě 

 

7.1    Kritéria hodnocení 
 

Moţnosti umístění Moravskoslezské knihovny se na první pohled jeví jako zcela jasné. 

Jednoduše by se mohlo říci, ţe budova takového charakteru a významu by měla stát na 

pěkném, reprezentativním a dobře dostupném místě v Ostravě především v místě 

shromaţďování potencionálních návštěvníků této knihovny.  Při hlubším zamyšlení se však 

začnou drát na povrch první ale. Z tohoto důvodu jsem zvolila následovný postup 

hodnocení moţných lokalit. Určila jsem si pět kritérií, podle kterých vyhodnotím mých pět 

návrhů. Tento postup by se dal připodobnit zjednodušené SWOT analýze, jejímţ 

výsledkem bude lokalita s nejmenším počtem záporných aspektů.  

 

 Jako první hodnotící kritérium volím vhodnost lokace z hlediska logických toků 

současného i budoucího vývoje a potřeb společnosti. Jde o obecné hodnocení polohy 

vzhledem k potřebě této instituce v území především z hlediska uţivatelů. Názor široké 

veřejnosti je vţdy pro nový projekt velice důleţitý. Proto je vhodné toto kritérium 

zohlednit z pohledu veřejnosti moţně dotčené i z pohledů veřejnosti projektem nedotčené.   

 

 Druhým, neméně důleţitým hodnotícím kritériem je dopravní dostupnost. 

V dnešní době, kdy automobilizace v Ostravě v roce 2010 dosáhla stupně 2,73, coţ 

znamená, ţe na jeden osobní automobil připadají 2-3 lidé. Tento údaj je nejdůleţitějším 

parametrem, který ovlivňuje nejen potřeby statické dopravy, tj. parkování a odstavování 

vozidel, ale určuje celkový nárůst intenzit dopravy na komunikační síti. Do tohoto kritéria 

tudíţ spadá potřeba nejen dostupnost lokality sítí MHD, ale také dostupnost osobními 

automobily a z toho plynoucí moţnost zajištění nově potřebných parkovacích míst.  

 

 Dalším významným faktorem hledání vhodné lokality je velikost. Ať uţ jde 

o rozměr plošný nebo objemový, je potřeba zváţit prostorové poţadavky takové instituce 

jakou je MSVK. Nepůjde teda obrazně řečeno o hledání jehly v kupce sena, nýbrţ 

o hledání celého jehelníčku. Dalo by se opět lehce pomyslet na to, ţe velkých parcel je 

mnoho, ale opak je pravdou, alespoň z hlediska centrálních oblastí, jsou moţnosti téměř 

vyčerpány. 



 Dále je vhodné zhodnotit lokalitu také z pohledu územního plánu měst Ostravy. 

Je to nástroj řízení vývoje v území, který je potřeba respektovat. Je v něm skryt hlubší 

význam postupu a vývoje, kterým se město má udrţitelně udávat. Svou roli hraje také na 

straně správní, kdy je to jeden z hlavních povolovací či zamítací nástrojů Stavebního 

zákona. Samozřejmě existují moţnosti změny stávajícího územního plánu, ale takové 

změně předchází spousta peripetií  majíce za následek nejen časovou ztrátu projektu, ale 

také zvýšení nákladů, jejichţ adekvátnost není vţdy zaručena. 

 

 Neméně důleţitý aspekt rozhodování o vhodné lokaci záměru jsou majetkové 

vztahy. Projekt MSVK jako celá instituce je čistě majetkem města Ostravy. Financování 

projektu i provozu jde z krajského potaţmo státního rozpočtu. Důvody, proč se zabývat 

vlastnictvím parcel případně objektu je tedy jasná. Je potřeba vybírat především taková 

místa, která jsou městská nikoli soukromá. Z čehoţ vyplívá moţná úspora finančních 

prostředku, které by museli být vynaloţeny na koupi pozemku či objektu.  

 

 Předposledním kritériem, kterým bych chtěla vyhodnotit vhodnost lokality jsou 

soukromě či městské záměry s hodnocenou lokalitou. Existuje totiţ spoustu otevřených 

projektů, které jsou uloţeny v šuplíku městských orgánů a čekají na svou vhodnou 

příleţitost. Nejčastěji příleţitost finanční. Vše má svůj čas a jsem na straně vyzrálých 

a ustálených projektů, které svým odkládáním buďto dozrají do podoby krásných děl nebo 

zaniknou v zapomnění. Ve druhém případě však jde o projekty, které mají jednoduchý 

nebo soukromý záměr a neobstojí na trhu po dobu hledání finančních prostředků. 

 

 Na závěr bych uvedla neméně významnou poloţku, která velice často ovlivňuje 

nejeden projekt.  Peníze hýbají světem, proto je důleţité pomyslet na finanční náročnost. 

Konečnou finanční náročnost můţe ovlivnit jak výběr soukromé lokality, tak rozhodnutí, 

ţe budeme realizovat projekt na zelené louce, případně nutnost vybudování podzemního 

parkoviště z důvodů úspory plochy. Zde není pochyb o velké nákladnosti. Není pravidlem, 

ţe rekonstrukce nebo lépe konverze stávajícího objektu bude stát méně neţ novostavba, ale 

při dobrém výběru se to můţe podařit. Především v centrální oblasti města, kde je výběr 

vhodné zelené louky obtíţný se jeví konverze jako výhodnější.  

 

 

 



 Ţebříček kritérií od jedné do sedmi a bodové ohodnocení:  

1. logika návrhu   1bod  nelze akceptovat 

2. dopravní dostupnost  2body  neefektivní 

3. velikost    3body  sloţité podmínky 

4. územní plán   4body  realizovatelná 

5. majetkové vztahy   5bodů  naplněno bez podmínek 

6. jiný záměr 

7. finanční náročnost 

 

 Hodnocení bude probíhat bodováním. Je k dispozici 1 aţ 5 bodů. Nejvyšší 

počet bodů obdrţí kritérium, které je bez podmínek naplněno, 4 body je-li kritérium 

naplněno s realizovatelnou podmínkou, 3 body v případě, ţe lze vyhovět kritériu za 

podmínek sloţitých, dva body obdrţí kritérium v případě neefektivnosti naplnění 

podmínek a jeden bod bude přidělen kritériu, které nelze akceptovat pro daný případ. 

 

7.1.1 Lokalita L1 

 

 

LOKACE:  Areál Vysoké školy Báňské v Ostravě-Porubě, mezi ulicemi 

  Studentská a 17.listopadu, parcela č. 1738/15 vedle kruhové 

  posluchárny 

VÝMĚRA:  Parcela celkem 16 721m
2 
, moţná k zastavění cca 11 000 m

2   
 

PŮDORYS:   Obdélníková parcela o rozměrech 131 x 84 m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost - Školství 

MAJITEL:  Vysoká škola Báňská- Technická univerzita Ostrava 

 

Kritérium   1. logika návrhu Bodování  3body 

Odůvodnění: Podmínky kritéria jsou téměř naplněny. Funkčně se Vědecká knihovna 

krásně hodí do oblasti studentského kampusu především proto, ţe 80% návštěvníků 

instituce jsou studenti. Zbylá procenta jsou naplněna výzkumnými pracovníky, případně 

veřejností se zájmen o soukromé studium či badatelskou činnost. Podmínku, pro dosaţení 

plného poštu bodů vidím v jednostrannosti a nakloněnosti právě studentům VŠB-TUO. 

Ostrava má dvě významné  univerzity a vidím moţné připomínky ze strany veřejnosti. 

 

 



Kritérium   2. dopravní dostupnost Bodování  1bod 

Odůvodnění: Leč se tato varianta jeví jako dobrá vzhledem k poloze v městě Ostravě (na 

tepně do Opavy, z druhé strany do Olomouce, blízko k dálnici i do centra města), také 

dostupnost MHD je hodnotitelná, tak celou vizi boří fakt nedostatku parkovacích moţností. 

Konkrétně Poruba je ve sloţité situaci, kdy nedokáţe efektivně nalézt parkovací a odstavné 

plochy pro rezidenty a návštěvníky fakulty natoţ tak tvořit plochy pro novou budovu. Také 

přístupnost pro zásobování by byla obtíţná. 

 

Kritérium   3. velikost   Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Pozemek má dobrou velikost i poměr stran. Knihovna si vyţaduje především 

sepjatý půdorys vzhledem k nutnosti manipulace s fondy. Orientace světových stran je také 

dobrá.  

 

Kritérium   4. územní plán  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Budova MSVK vyhovuje  charakteru funkční plochy vymezené v ÚP.  

Stavba je hodnocená pro funkční plochu občanská vybavenost-školství jako vhodné. 

 

Kritérium   5. majetkové vztahy  Bodování  4body 

Odůvodnění: Majitelem plochy je VŠB-TUO. Je zde jistá nevýhoda, především finanční, 

ale zde není situace neřešitelná. Vzhledem k moţnosti vyuţívání budovy studenty VŠB 

případně vystavění části  prostor pro účely kampusu, jde o situaci řešitelnou. 

 

Kritérium   6. jiný záměr   Bodování  4body 

Odůvodnění: Vysoká škola jako majitel této parcely má své záměry s touto dobře 

situovanou plochou a vzhledem k růstu kampusu se jiţ dlouho hovoří o výstavbě druhé 

kruhové posluchárny. I zde ale vidím moţnost spojení těchto dvou záměrů v jeden.  

 

Kritérium   7. finanční náročnost  Bodování  3body 

Odůvodnění: Jednalo by se o novostavbu, coţ je pro tento typ budovy velice finančně 

náročné. Tento fakt také podporuje myšlenka o zdvojení účelu knihovny a poslucháren, 

z kterého vyplývá kapacitní nárůst, tedy i finanční. Také výstavba parkovacího domu, bez 

kterého by se tento projekt neobešel je nevyhnutelná. 

 

Hodnocení celkem: 22 z 35 možných 



7.1.2 Lokalita L2 

 

LOKACE:  Parcely č. 898/20, 898/1, 896/1 v Ostravě Porubě, mezi  

  ulicemi Polská a Francouzská, v blízkosti budovy Soudu 

VÝMĚRA:  Parcela celkem  cca 45 500m
2 
 

PŮDORYS:   Lichoběţníková parcela o rozměrech  

  132 x 206 x 280 x 250m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Jádrové území 

MAJITEL:  Statutární město Ostrava, správa svěřena Městskému obvodu 

  Poruba 

 

Kritérium   1. logika návrhu Bodování  4body 

Odůvodnění: Jde o místo s reprezentativní polohou, v samém srdci Poruby, na konci 

společenské tepny ulice Hlavní třídy. Tuto ulici otevírá Vysokoškolský kampus v čele 

s Aulou a zavírala by jí neméně významná instituce Moravskoslezské vědecké knihovny. 

Z pohledu návštěvníka a veřejnosti se zde budova tohoto charakteru hodí. Opět zůstává 

jistá nevýhoda umístění mimo centrum města Ostravy. V neposlední řadě jako jisté mínus 

vnímám také zabrání jedné z poslední zelené plochy. 

 

Kritérium   2. dopravní dostupnost Bodování  3body 

Odůvodnění: Navrhovaná parcela je obepnuta komunikacemi, ať uţ hlavními silnicemi 

nebo místními komunikacemi. Z tohoto místa vedou jasné cesty do všech částí MS kraje. 

Obsluţnost MHD je plně zajištěna, autobusová zastávka se nachází 3 minuty chůze 

a tramvajová trať vede 500m od pozemku. Tato plocha je také dostatečně velká pro 

vybudování potřebných parkovacích stání bez nutnosti budovat podzemní či patrová 

parkoviště. Také zásobování budovy by probíhalo bez větších komplikací. Jisté 

komplikace by nastaly při zhuštění dopravy na křiţovatkách jednak u OD Interspar, jednak 

na sjezdu na ulici Nad Porubkou, která spojuje Porubu s ulicí Rudnou a také na křiţovatce 

u Tesca. Jiţ dnes je zde ve špičce situace neúnosná a vybudování knihovny právě zde by 

tuto situaci výrazně zdramatizovalo. 

 

Kritérium   3. velikost   Bodování  4body 

Odůvodnění: Pozemek svou velikostí splňuje jistě poţadavky na zastavěnou plochu 

knihovny, dalo by se říct, ţe je tento pozemek aţ příliš velký a mohla by se vyuţít pouze 



polovina. Kladu si otázku, zda by částečné zastavění nezměnilo charakter území a zda by 

jej negativně neovlivnilo.  

 

Kritérium   4. územní plán  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Dle územního plánu města Ostravy jde o funkční zónu jádrové území, coţ je 

území vyčleněno pro funkce centrálního charakteru. Slouţí k soustředění občanské 

vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních částí obytných zón. 

Vybavenost centrálního charakteru, slouţící danému i širšímu území např: administrativa, 

peněţnictví, soudnictví, obchod, sluţby, stravování, ubytování, hotely, zařízení kulturní, 

církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení pro volný čas. Jako stavby výjimečně 

přípustné lze charakterizovat občanskou vybavenost necentrálního charakteru např: 

zařízení předškolní, školská, sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče. Knihovnu 

shledávám jako institut kulturně vzdělávací. Tedy stavbu vhodnou pro funkci jádrového 

charakteru. 

 

Kritérium   5. majetkové vztahy  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Majitelem je statutární město Ostrava, tudíţ zde není ţádná překáţka. 

 

Kritérium   6. jiný záměr   Bodování  3body 

Odůvodnění: Vzhledem k poloze a velikosti nezastavěného pozemku se nabízí široká škála 

moţných úvah o jejím vyuţití. Dle Městského obvodu Poruba se zde uvaţuje s výstavbou 

Úřadu městského obvodu Poruba, který má dnes sídlo mimo centrum Poruby a tím 

komplikuje občanům vyřizování úředních záleţitostí nejen komplikovanou dopravou MHD 

ale také nedostatkem parkovacích míst pro návštěvníky a zaměstnance úřadu. Hodnotím, 

ţe by se mi na tomto místě také více hodila budova, která by byla přínosem pro větší počet 

obyvatel tohoto městského obvodu. 

 

Kritérium   7. finanční náročnost  Bodování  3body 

Odůvodnění: Vzhledem k reprezentativní a přemíru veliké parcele by zde byl 

realizovatelný pouze projekt taktéţ dominující a osobitý, s architekturou zapadající do 

stávající historicky významné zástavby.  Architektonická díla s důrazem na krajinnou 

architekturu nejsou levnou záleţitostí. Tato varianta by byla velice finančně nákladná. 

 

Hodnocení celkem: 27 z 35 možných 



7.1.3 Lokalita L3 

 

LOKACE:  Chátrající skelet vedle Okresní správy sociálního zabezpečení 

  v Ostravě na ulici 28. října, parc. č. 2634/10, 2634/33 

VÝMĚRA:  Zastavěná plocha 1 773 m
2 

,734m
2  

ostatní plochy 

PŮDORYS:   Tvar budovy písmene L o hlavních rozměrech   

  cca 63 x 51 x 17m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Jádrové území 

MAJITEL:  RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. 

 

Kritérium   1. logika návrhu Bodování  5body 

Odůvodnění: Vzhledem k umístění stávajícího objektu v blízkosti centra města a také na 

hlavní ulicí dopravní obsluţnosti jde o lokalitu více neţ příznivou. Také z pohledu 

návštěvníků a uţivatelů je plocha na kříţi cest studentů i návštěvníků města. Funkce 

okolních staveb je administrativa, kultura, sport a také bydlení. K těmto funkcím je 

knihovna vědeckého zaměření téměř šitá na míru. 

 

Kritérium   2. dopravní dostupnost Bodování  3body 

Odůvodnění: Ulice 28. října, hlavní silnice spojující městské části s centem Ostravy je 

vzhledem ke své důleţitosti poměrně přetíţená a nezvládá pojímat automobily přijíţdějící 

do města. V kombinaci se semafory,  přechody a ostrůvky pro tramvaje je tato spojka 

postrachem znalých řidičů.  Kdo můţe, této cestě se vyhne. Dostupnost této lokality 

shledávám vzhledem k neřešitelnosti problematiky ulice 28. října jako nešťastnou, 

především z pohledu individuálního cestování. Dostupnost prostředky MHD je sice 

vyhrazená především tramvajové přepravě, ale na stranu druhou, soupravy jedou ze všech 

koutů Ostravy. O parkování se i v dnešní době stará vedlejší parkoviště. Je to v této době 

jedna z posledních moţností jak zaparkovat v centru Ostravy. Tento způsob parkování  

sebou nese nevýhodu nutnosti dojet do samého centra tramvají, ale časově i finančně tato 

varianta vychází lépe. Návštěvníci centrálních části této moţnosti často vyuţívají, nemluvě 

o okolní občanské vybavenosti, jakou jistě je například Dům kultury Vítkovic. I přesto, ţe 

jde o parkovací plochu rozlehlou, nárůst poptávky vzhledem k nárůstu návštěvníků 

knihovny by nepojala. Tudíţ moţnost výstavby nových parkovacích míst v parkovacím 

domě by byla nevyhnutelná.  

 



Kritérium   3. velikost   Bodování  3body 

Odůvodnění: Poţadavky na plochu u MSVK jsou dány na bezmála 12 000 m
2 

 a to bez 

komunikačních ploch. Skelet má dnes 8 pater o ploše jednoho 1 773 m
2 
z čehoţ jedno patro 

je technologické. Tato plocha je nedostačující a bylo by nutné minimálně jedno patro 

přistavět. 

 

Kritérium   4. územní plán  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Opět jde o území s funkcí jádrového charakteru. Zde územní plán počítá 

s výstavbou podobných zařízení. 

 

Kritérium   5. majetkové vztahy  Bodování  1bod 

Odůvodnění: Od roku 1989, kdy budova měla původně slouţit jako sídlo krajského výboru 

KSČ hyzdí své okolí. Vlastníkem bylo do roku 2008 Statutární město, které však po 

neúspěšném projektu Střediska správních činností skelet prodalo soukromé společnosti 

Red House Development za 53 mil. korun.  

 

Kritérium   6. jiný záměr   Bodování  1bod 

Odůvodnění: Toto kritérium úzce souvisí s majetkovými vztahy. Majitelem skeletu je 

společnost Red House Development a ta zde připravuje projekt „ Administrativní objekt 

RED HOUSE v Moravské Ostravě – Parkovací objekt a Atrium“, na který jiţ bylo vydáno 

územní rozhodnutí.  

 

Kritérium   7. finanční náročnost  Bodování  2body 

Odůvodnění: Kdyby byl skelet v majetku Města, tak by se tato varianta jevila jako 

finančně dostupnější, neţ návrhy předešlé. Vzhledem k tomu, ţe to tak není a Město by 

tuto nemovitost muselo koupit zpět, finanční náklady by spolu s výstavbou parkovacího 

domu a nutnou přístavbou byly opět málo výhodné. 

Hodnocení celkem: 20 z 35 možných 

 

7.1.4 Lokalita L4 

 

 

LOKACE:  Areál Důl Hlubina, Bývalý objekt Nových koupelen, Jídelny 

  a skladu MTZ na ulici Místecké, parc.č. 3226/1, 3226/2,  

  3226/3,3206/2 



VÝMĚRA:  Zastavěná plocha celkem 2940 m
2 

  
(1734+332+152+722)  

PŮDORYS:   Hlavní budova má obdélníkový tvar o rozměrech   

  cca 91 x 18m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost-technické muzeum 

MAJITEL:  Statutární město Ostrava 

 

Kritérium   1. logika návrhu Bodování  5bodů 

Odůvodnění: V předešlých variantách jsem narazila na to, ţe není příliš vhodné 

upřednostňovat nějaký obvod města Ostravy pro umístění MSVK z důvodu dostupnosti 

pro širokou veřejnost, ať uţ se jedná o studenty dvou největších univerzit, nebo pracovníky 

výzkumných pracovišť, případně návštěvníky z řad občanů. Budovy krajského významu 

by měla reprezentovat kraj v jeho samotném centru. Probíhající výstavbou Nové Karoliny 

se centrum města zvětší a tím lokalitu Dolu Hlubina i Dolní oblasti Vístkovic vtáhne do 

téměř centrální části města. Zvolené objekty v sobě skrývají nejen historii města, tak jako 

útroby vědecké knihovny, ale tyto dva pojmy pojí také společný cíl. Uchovat něco 

z historie i pro budoucnost. V knihovně je tímto nástrojem kniha, v historickém objektu 

jsou to hmoty. 

 

Kritérium   2. dopravní dostupnost Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Objekty jsou dnes přímo, bez komplikací, dostupné ze silnice Místecké. Pro 

pěší to znamená vyuţití podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina. Dolní oblast 

Vítkovic, jako součást technického muzea měla vţdy komplikovaný vstup do areálu. Proto 

jako součást probíhajícího projektu Nové Vítkovice byla navrţena úprava stávající ulice 

Ruské, vedoucí z Vítkovic a to jejím prodlouţením v místě pod silnicí Místeckou aţ do 

míst právě objektu Nových koupelen, čímţ bude celý areál přehledně zpřístupněn i ze 

strany severní části města. Projekt je jiţ v realizační fází a plány do blízké budoucnosti 

také uvaţují s propojením aţ do samotné Nové Karolíny. Komunikace navíc počítá 

s vybudováním tramvajového pásu, čímţ vznikne další moţnost obsluţnosti této oblasti 

pro pěší. Také pro dopravu statickou jsou zde ideální podmínky. Areál disponuje velkými 

nevyuţívanými plochami, kde lze bez problému navrhnout parkovací stání a 

zakomponovat je do ducha technického muzea, případně vybudovat parkovací dům 

konverzí nějakého méně technicky významného objektu.  

 



Kritérium   3. velikost   Bodování  4body 

Odůvodnění: Stavební moţnosti stávajících objektů jsou vyhovující v případě, ţe budou 

provedeny úpravy, která zvětší stávající disponibilní plochy a také objekt obzvláštní 

a vdechne mu kus dnešní doby. Rozhodujícím parametrem pro vhodnost konverze  jsou 

moţnosti, která jsou v tomto objektu limitovány snad jen dohledem Památkového úřadu a 

finančními moţnostmi. 

 

Kritérium   4. územní plán  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Územní plán definovat tyto plochy jako občanskou vybavenost- technické 

muzeum, čímţ je také definovaná nutnost zachování stávajících objektu. Konverze je pro 

území zcela vyhovující. 

 

Kritérium   5. majetkové vztahy  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Idylická varianta pro úsporu financí z veřejných zdrojů. Jednak bude 

opraven a zachován objekt, který se pyšní titulem Národní kulturní památka, ale bude také 

vyřešen problém dnešní havarijní situace MSVK. A to všechno v reţii  jednoho orgánu, 

kterým je Statutární město Ostrava. 

 

Kitérium   6. jiný záměr   Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Projekt obnovy a zachování kulturního dědictví Dolní oblasti Vítkovic a 

Dolu Hlubina má zpracované projekty na konverzi plynojemu, vysoké pece č.1, VI. 

Energetické ústředny, jejichţ realizace jiţ probíhá.  Pro ostatní objekty se hledá náplň 

konverze a konkrétně Nové koupelny mají být v projektu definovány aţ v druhé etapě 

obnovy DOV a DH. 

 

Kritérium   7. finanční náročnost  Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Při klasifikaci tohoto kritéria jsem hovořila o ceně za  rekonstrukci, která 

nemusí být závazně  niţší, neţ by stála nová výstavba. Záleţí samozřejmě na technickém 

stavu, ve kterém se objekt nachází. Konkrétně zde shledávám technický stav velmi dobrý, 

především v části  nosných konstrukci. Navíc, kdyţ uváţím jiţ zmíněnou výhodu 

spočívající v moţnosti vyřešení dvou závazků jednou realizací, finanční výhodnost je zde 

značná a převaţující nad nutností  přístavby.  

 

Hodnocení celkem: 34 z 35 možných 



 

7.1.5 Lokalita L5 

 

 

LOKACE:  Areál Důl Hlubina, volná plocha po odstranění stávajících  

  objektů, parc.č. 3220/78 

VÝMĚRA:  Plocha celkem cca 3500 m
2
  

PŮDORYS:   Parcela o rozměrech   cca 76 x 36m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost-technické muzeum 

MAJITEL:  Unikasset spol, s.r.o. 

 

Kritérium   1. logika návrhu Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Lokalita se nachází také v areálu Dolu Hlubina. V projektu Nové Vítkovice 

vidím velký potenciál, proto i poslední variantu návrhu lokace MSVK navrhuji právě v 

areálu Dolu Hlubina a Dolní oblasti Vítkovic. Konkrétně tato parcela nemá v projektu 

Nových Vítkovic své definitivní vyuţití. Okolní stavby by měly mít vzdělávací charakter. 

Uvaţuje se o novém vysokoškolském kampusu. Toto jsou důvody, za kterými stojí má 

úvaha. 

 

Kritérium   2. dopravní dostupnost Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Jsou stejně výhodné jako v předchozí variantě. Parcela je o to zajímavější, ţe 

nová prodlouţená Ruská by lemovala budovu MSVK, čímţe je její dopravní dostupnost 

ještě více podpořena. 

 

Kritérium   3. velikost   Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Na 3000m
2 
lze bez jakýchkoliv omezení zrealizovat jak novostavbu, tak 

doplňkové funkce včetně parkování.  

 

Kritérium   4. územní plán  Bodování  4body 

Odůvodnění: Mezi stavby vhodné pro tuto funkční plochu patří: věda, výzkum, školství, 

a kultura. Stavba knihovny spojuje všechny tyto odvětví občanské vybavenosti. 

 

Kritérium   5. majetkové vztahy  Bodování  4body 

Odůvodnění: Dnes je majitelem Unikasset spol, s.r.o. jakoţ to majitel objektu, který na této 

parcele stojí. Vzhledem k tomu, ţe probíhající projekt ve spolupráci s městem a památkáři 



nepočítá se zachováním těchto objektů, které zde vznikly v období přechodném, je patrné, 

ţe pozemek bude od majitele bez problémů odkoupen.  

 

Kritérium   6. jiný záměr   Bodování  5bodů 

Odůvodnění: Tento bod úzce souvisí s kritériem jedna, kdy mě zjištění, ţe zde prozatím 

není rozhodnuto o konkrétní výstavbě, inspirovalo k výběru této lokality. 

 

Kritérium   7. finanční náročnost  Bodování  3bodů 

Odůvodnění: V této lokalitě není moţné stávající objekty nijak vyuţít, muselo by se tedy 

jednat o novostavbu. Vzhledem k velikosti staveniště zde ale nejsme nuceni stavět 

parkovací dům podzemní ani nadzemní, postačilo by zabráni kusu zelené plochy 

k výstavbě parkovacích stání. Plošná parkoviště jsou významně levnější, neţ zmiňované 

parkovací domy.  

 

Hodnocení celkem: 31 z 35 možných 

 

7.2 Vyhodnocení 

 

Při prvotních úvahách, kde by se knihovna hodila, mě napadala různě významná místa. Pro 

kaţdou z nich bylo něco charakteristické a výjimečné. Aţ na druhý pohled však vyjdou na 

povrch fakta, která z výborného nápadu udělají pouhou nereálnou iluzi. Proto jsem zvolila 

postup hodnocení pomocí kritérií, která byla pro všechny lokality stejná a tím jsem se 

dostala k jasnému výsledku a výběru lokality pro můj návrh MSVK. 

1. místo s 34 body z 35 moţných-Areál Dolu Hlubina, objekt Nových koupelen, 

Jídelny a MTZ 

2. místo s 31 body z 35 moţných-Areál Dolu Hlubina a DOV, parcela č. 3220/78 

3. místo s 27 body z 35 moţných-Parcely č. 898/20, 898/1, 896/1 v Ostravě 

Porubě, mezi ulicemi Polská a Francouzská, v blízkosti budovy soudu 

4. místo s 22 body z 35moţných-Areál Vysoké školy Báňské v Ostravě-Porubě, 

mezi ulicemi Studentská a 17.listopadu, parcela č. 1738/15 vedle kruhové 

posluchárny 

5. místo s 20 body z 35 moţných-Chátrající skelet vedle Okresní správy 

sociálního zabezpečení v Ostravě na ulici 28. října, parc. č. 2634/10, 2634/33 

 



8. Studie budovy 

 

8.1   Provozní uspořádání-Nové koupelny 

 
8.1.1 Vstupní atrium a 1.NP, 1.PP 

 

Dominantou objektu byla v minulosti a dnes také zůstává vstupní část. Původně přízemní 

obloukové atrium slouţilo pro administrativní činnost tehdejšího Dolu Hlubina. Pro 

konverzi jsem zde navrhla sluţby, které kaţdý návštěvník potřebuje dříve, neţ vstoupí do 

samotné části určené pro volný výběr knih či studovny. Po překonání první výškové 

úrovně, buďto 6 schůdky nebo vyrovnávací rampou, která navíc zabezpečuje bezbariérový 

vstup do objektu, se nám nabízí v přehledném obloukovém prostoru dva hlavní pulty. 

V levé části je to kombinovaný pult pro registraci čtenářů, vrácení dokumentů a finanční 

sluţby. Na tento pult navazuje prostor pro shromaţďování vrácených knih a také kniţní 

výtah, kterým se knihy přepraví zpět na své místo. Protější straně dominuje pult druhý, 

jenţ slouţí pro referenční sluţby knihovny z jedné strany a ze strany druhé na něj navazuje 

mini kavárnička. V atriu dále dominuje prostor pro výstavy, který upoutá naší pozornost 

z obou příchozích směrů. Zmíněný druhý vchod se nachází o 90°západněji a zajišťuje 

plynulý příchod z parkoviště. Další sluţba, kterou zde najdeme, je informační bod veřejné 

zprávy, kde si můţou návštěvníci přes interaktivní kiosky vyhledat potřebné informace. 

Také šatna s odkládacími skříňkami se nachází před registračním vstupem do prostor 

knihovny. Protoţe se v knihovně nacházejí prostory pro konání seminářů a nejrůznějších 

zasedání, musí být provozně odděleny prostory pro registrované a neregistrované 

návštěvníky. Z toho důvodu je zde navrţen samostatný vstup do 2.NP, dvouramenným 

schodištěm a dvěma výtahy, z nichţ jeden je pro účely zásobování kaváren ve vyšších 

podlaţích. Doplňkovou sluţbou ve vstupním prostoru je prodejna novin a podatelna pošty. 

U vstupu se také nachází vrátnice, z které jsou ovládány elektronické zabezpečovací 

systémy. 

 

 Do prvního nadzemního podlaţí se dostaneme po překonání turniketů jedním 

schodišťovým ramenem nebo výtahem.  V tomto a o poschodí niţším podlaţí se nacházejí 

především prostory skladů. Pro výpůjčky knih a dokumentů ze skladů je zde vyčleněn 

prostor s 20 stanicemi s přístupem do katalogů. Dále je vybaven výpůjčním pultem, který 

slouţí pro komunikaci čtenářů s obsluhou skladů. Na půjčovnu navazuje hygienické 

zázemí. V tomto podlaţí je také část určená pro administrativní činnost zaměstnanců 



skladů, včetně zázemí pro hygienu a odpočinek. Nedílnou součásti skladních prostor jsou 

komunikační a provozní cesty. Manipulaci s fondy zajišťují hned 3 výtahy. Dva slouţí pro 

zásobování volného výběru a studoven a třetí zabezpečuje komunikaci mezi sklady v 1.PP 

a 1.NP. Vertikální pohyb zaměstnanců lze uskutečňovat dvěma schodišti. Jedno se nachází 

v centrální části mezi sklady a druhé ve schodišťovém prostoru v části vyhrazené 

především pro zaměstnance.  

 

 Sklady v části Nových koupelen jsou vybaveny kompaktními regály, jenţ 

umoţňují dvojnásobné vyuţití skladovacích prostor oproti regálům pevným. Výhodou jsou 

police, které se posunují po zabudovaných podlahových kolejnicích a tím šetří 

komunikační prostor mezi policemi. Jednoduše lze uličku vytvořit v části, kterou právě 

potřebuji, mechanickým posunutím ostatních polic. Zásobování podzemního podlaţí 

probíhá přes sklad MTZ, který je hlavním místem pro komunikaci s dodavateli. Tyto dva 

objekty, jejichţ výšková úroveň  je rozdílná, jsou propojeny spojovací dvouproudovou 

rampou pro skladní vozíky a výtahem pro pěší.  

 

8.1.2 2.NP 

 

Druhé nadzemní podlaţí lze pomyslně rozdělit na dvě části. Část nad vestibulem, která je 

přístupná pro neregistrované uţivatele a na část za registračním bodem. V přístavbě se 

nachází dvě zasedací místnosti, jedna pro 100, druhá pro 30 osob. Tento prostor je vybaven 

nejen samostatným hygienickým zázemím, ale také kavárnou, která bude zajišťovat rauty, 

případně běţné občerstvení pro návštěvníky.  

 

 Část převládající tomuto podlaţí je určena pro volný výběr. Pro návštěvníka 

to znamená, ţe v katalogu vyhledá pozici potřebné publikace, sám si pro ni zajde, můţe do 

ní nahlédnout a v případě zájmu si ji vypůjčí u pultu nebo pomocí výpůjčního automatu, 

který je umístěn u vchodu. Hygienické zázemí v podlaţí je samozřejmostí, taktéţ prostory 

pro zaměstnance. 

 

8.1.3 3.NP 

 

Třetí podlaţí je jiţ v celém rozsahu určeno pouze registrovaným návštěvníkům. Pomyslně 

je toto podlaţí také funkčně odděleno a to na pokračující volný výběr, jenţ volně přechází 

z 1.NP a druhou část obsadily studovny. Konkrétně se jedná o studovny týmové, 

v centrální části podlaţí a studovnu norem i se svým skladovým zázemím. Nachází se zde 



také pracoviště MVS (meziknihovní výpůjční systém), jejímţ hlavním úkolem je 

zabezpečit knihu, která není dostupná v domovské knihovně, u jiných knihovních sektorů. 

Jde o sluţbu určenou jak návštěvníkům, tak pro vnitro-knihovní komunikaci s ostatními 

knihovnami. 

 

 Volný výběr je v tomto podlaţí přístupný samostatně ze schodišťového prostoru 

nebo spojovacím točitým schodištěm. Výpůjčku lze provést přes výpůjční automat nebo o 

podlaţí níţe u pultu s obsluhou. V nástavbové části jsem umístila další kavárnu, tentokrát 

pro registrované uţivatele. Obě kavárny jsou situovány nad sebou, aby jejich zásobování 

probíhalo jedním výtahem a nenarušovalo provoz knihovny. 

 

8.1.4 4.NP 

 

Do dalšího podlaţí se dostaneme třemi cestami. Hlavní navazuje na schodišťový prostor, 

druhý vede ze studovny norem točitým schodištěm a v případě, ţe se jedná o zaměstnance, 

jejich soukromý vchod je v druhém schodišťovém traktu, určeném zaměstnancům, 

případně slouţící jako únikový východ. Toto patro obléhají studovny v celém svém 

rozsahu. Je navrhován jednotný prostor, oddělený pouze variabilním nábytkem a regály, 

případně skleněnými příčkami z důvodů zamezení šíření hluku. Najdeme zde studovnu 

všeobecnou, která nabízí 62 míst k sezení, dále je to studovna periodik a denního tisku s 40 

místy, specializovanou studovnu, kde můţe být v jeden okamţik aţ 43 návštěvníků. V jiţní 

části, která je propojena s 3. patrem opět točitým schodištěm, dominující prostoru bývalé 

řetízkové šatny, se nachází studovna elektronických zdrojů. Návštěvník zde můţe studovat 

cizí jazyky s pouţitím sluchátek, případně si poslechnout hudbu v klidové části studovny. 

I zde se nachází kancelář vedoucího pracovníka pro oddělení studovny a také oddělení 

sluţeb knihovnám a nezbytné hygienické prostory, odděleně pro návštěvníky 

i zaměstnance. 

 

8.1.5 5.NP 

 

Poslední patro je vyhrazeno zaměstnancům. Výtah zde jede pouze v části zaměstnaneckého 

schodišťového prostoru, v návštěvnickém schodišťovém prostoru výtah končí ve 4.NP. 

Schodiště zde pokračuje a bude slouţit jako únikové. Jde o patro přistavěné původnímu 

objektu. Soustřeďuji zde veškerou administrativu knihovny, od účtárny, přes ekonoma, 

oddělení automatizace, oddělení akvizice, ale také kancelář ředitele i jeho zástupce, 

sekretariát a zasedací místnost. Nutné jsou také prostory pro odpočinek, coţ zajišťují 



kuchyňky případně venkovní terasa. V centrálním prostoru podlaţí se nachází spojovací 

schodiště, pro rychlou komunikaci zaměstnanců s ostatními podlaţími.  

  

 

8.2   Provozní uspořádání-Bývalá jídelna 

 
 

Prostor bývalé jídelny se nachází severozápadně od hlavní budovy Nových koupelen, 

původně propojené přes exteriér jiţním vchodem.  Jedná se o dvoupodlaţní budovu 

obdélníkového půdorysu. V minulosti suterén slouţil k přípravě pokrmů a přízemí bylo 

pouţíváno pro stravování. Koncept nového návrhu rozdělil funkčnost objektu také na dvě 

podlaţí, jednak jde o sluţby reprografické v přízemí a o sluţby bibliografické v suterénu. 

 

 Nový koncept vyuţití bývalé jídelny počítá také s vnitřním propojením objektu 

s hlavní budovou a to v úrovni 1.NP. Poţadavkem stavebního programu MSVK je, aby 

reprografické sluţby byly přístupné také z části za kontrolním bodem, k čemuţ bude 

slouţit tento vnitřní vchod. Pro neregistrované návštěvníky jsou navrţeny dva vstupy, 

jednak ze strany hlavního parkoviště, tak také přímý vstup sjezdem ze silnice Místecké. 

Reprografické sluţby v tomto objektu jsou doplněny knihvazačskou dílnou a 

digitalizačním pracovištěm.  

 

 V suterénu, který je na jiţní straně osluněn a větrán pomocí anglických dvorků, 

má zázemí bibliografické pracoviště. Vstup je zajištěn přes recepci reprografického 

pracoviště nebo zadním vchodem přes knihvazačskou dílnu. Součástí suterénního 

pracoviště je kancelář vedoucího oddělení, hygienické prostory, prostory pro expedici 

dokumentů a také manipulační plošina, zabezpečující manipulaci s fondy mezi podlaţími. 

Zásobování tohoto prostoru bude probíhat samostatně sjezdem z hlavní silnice, případně 

zadními vchody z parkoviště. 

 

 

8.3    Provozní uspořádání-Sklad MTZ 
 

Jakoţto i původní funkce tohoto prostoru je i dnes pro tento projekt zvolená funkce 

zásobování a skladování. Vědecká knihovna slouţí především pro ochranu historických a 

významných písemných zdrojů a má tudíţ velké nároky na skladovací prostory a s tím 

související provoz a zásobování. Tuto funkci nelze z provozu hlavní budovy zcela vyčlenit, 



poněvadţ je její součásti. Je nutné však zajistit přehledný provozní tok zásob a fondu. 

Bývalý sklad MTZ navrhuji jako hlavní zásobovací místo. Bude zde probíhat veškerá 

přebírka a další expedice jak fondů nových, tak i vyčleněných. V budově jsou v kaţdém 

patře navrţeny kanceláře, zabezpečující skladní administrativu pro konkrétní skladovací 

sektory. Část přízemí i suterénu je vymezen pro pohyb manipulačních vozíků a tím také 

snadnou obsluhu skladových prostor. V suterénu se nachází rampa, jenţ spojuje tyto 

prostory se suterénem Nových koupelen. Tímto způsobem jsou propojeny hlavní 

skladovací prostory včetně zabezpečení potřebného provozního toku. Přes sklad MTZ bude 

také probíhat odvoz komunálního odpadu. Nádoby na sběr odpadu jsou umístěny 

v suterénu NK, odtud budou  po naplnění vyměněny a plné nádoby převezeny nákladním 

výtahem na místo určené pro vývoz.  

 

 Budovy bývalého skladu MTZ je čtyřpodlaţní s jedním PP. V části 3.NP se 

nachází spojovací most, původně slouţící pro chůzi muţstva mezi budovami Nových 

koupelen a budovy s těţní věţí. Pro tento projekt by byl vyuţíván pro propojení Skladu 

MTZ s budovou NK. Vyuţití objektu v poschodí druhém a třetím bude pro uskladnění 

fondu v pevných regálech. Ve 3.NP je situován archiv Krajského Úřadu MS kraje, coţ je 

pro pracovníky krajského úřadu výhodná pozice z důvodů dostupnosti archívu z objektu 

NK přes spojovací most.  

 

9. Technická infrastruktura 

 

9.1  Moţnosti napojení na média 

 
U konverze stávajících objektů je oproti novostavbě ta výhoda, ţe napojení na potřebná 

média existují a jsou tedy moţná. Otázkou zůstává, zda jsou do objektu přivedena všechna 

média potřebná pro konverzi a v neposlední řadě, v jakém technickém stavu a zda 

odpovídají potřebné kapacitě. Málokdy se však podaří najít takové nové vyuţití objektu, 

aby se do přípojek, případně rozvodů nemuselo zasahovat. Protoţe se většinou jedná 

o objekty zajišťující v minulosti výrobu, nároky na zásobování energiemi, v porovnání 

s novým vyuţitím, jsou odlišné. Také doba, po kterou výrobní objekty chátrají, se podepíše 

velkou mírou na stavu přípojek a rozvodů médií. Objekt bývalých koupelen slouţil v celém 

svém rozsahu k hygieně pracovníků. Horníci zde měli špinavou a čistou šatnu, hromadné i 

oddělené sprchy a umývárny. Přízemní atrium slouţilo jako zápisna, suterén pro praní 

prádla.  



 Funkční náplni objektu také odpovídají dimenze přívodního potrubí vody 

a kanalizace. Do objektu vede v jiţní části přípojka vody DN 150 a je zde svedena také 

kanalizace DN 250. Vzhledem k datu vybudování tohoto objektu (1960) můţeme 

předpovídat havarijní stav přívodních potrubí, proto navrhuji vybudovat nové přípojky 

vody i kanalizace, v dimenzích odpovídajících novému vyuţití. Přípojku vody DN 70 

a přípojka kanalizace DN 150 bude přivedena v jiţní části objektu do technické místnosti 

v 1.PP. Dodávku pitné vody zajišťuje společnost OVaK hlavním řadem v ulici Místecké. 

Splašková kanalizace bude napojena taktéţ na hlavní řad oddílné kanalizaci vedoucí 

v silnici Místecké, jejíţ vlastník je ČR - Ředitelství dálnic a silnic. Vnitřní rozvody vody i 

svody kanalizace budou realizovány zcela nové. 

 

 Ústřední vytápění bylo v minulosti zajištěno teplovodně, přívodem horké vody 

z ústřední kotelny mimo objekt. Tento systém můţe být zachován. Objem budovy bude 

navýšen, ale tepelné vlastnosti budovy budou oproti minulosti výrazně zlepšeny. Vzhledem 

k probíhajícímu projektu obnovy Dolní oblasti Vítkovic, kde je navrţena také rekonstrukce 

Energocentra ČEZ, z kterého bude distribuována teplá voda pro vytápěné stávajících 

objektů, je moţné tento systém vyuţít.  

 

 Zásobování elektrickou energií je zajištěno v nově vybudované trafostanici 

v jiţní části mezi budovami NK a MTZ do níţ jsou přivedeny společností Dalkia Industry 

CZ a.s. napětí 22KV a 0,4 KV. Potřebná kapacita pro nové vyuţití je rezervovaná. Vzhled 

nové trafostanice neodpovídá novému vyuţití. Také jeho pozice zabraňuje vyuţití prostoru 

před Jídelnou. Navrhuji přestrojení trafostanice rovnoběţně s budovou MTZ.  Rozvody 

v objektu jsou dnes jiţ nefunkční, vedeny po zdech, proto se počítá s novou instalací 

elektrorozvodů v celém rozsahu všech budov. Slaboproudé rozvody budou součástí 

realizace, jde především o zabezpečovací systém, EPS, strukturovanou kabeláţ pro přenos 

datového a telefonního signálu a systém kartových registračních snímačů.  

 

 Nakládání s dešťovými vodami je ošetřeno vybudováním nových páteřních 

rozvodů oddílné kanalizace, do kterých bude sváděna dešťová voda ze všech zpevněných 

ploch v areálu. Tento rozvod bude celoareálový a bude svádět vodu do nově vybudované 

retenční nádrţe, která je situována při silnici prodlouţené Ruské. Pro objekt NK byl 

navrţen min průměr hlavního sběrného potrubí DN 500. 

 

 



9.2    Napojení na dopravní infrastrukturu 
 

Pozice Dolu Hlubina je dopravně výhodná. Je rozloţen podél silnice Místecké, hlavní 

spojnice Ostravy s Frýdkem-Místkem. S ostatními částmi Ostravy bude brzy snáz 

propojena prodlouţenou ulicí Ruskou. Dostupnost pro pěší je dnes trochu komplikovanější. 

Jediná moţnost jak se do areálu dostat je z tramvajové zastávky podchodem pod silnicí 

Místeckou. Toto omezení brzy zboří prodlouţená ulice Ruská, která nejenţe propojí 

obvody Ostravy s DOV, ale také otevře novou přístupovou cestu pro obyvatele Ostravy. 

Počítá se s vybudováním nové tramvajové trati na prodlouţené Ruské z Nové Karolíny aţ 

do DOV.  

 

 Z pohledu zásobování MSVK je nejefektivnější vybudovat sjezd z ulice 

Místecké v úrovni za Kompresorovnou, tj. mezi skladem MTZ a Starými koupelnami. 

Zamezilo by se kříţení cest zásobování s příjezdovou cestou návštěvníků. Zmiňovaná cesta 

mezi budovami má šířku 7,5m v nejuţším místě, proto i míjení dvou zásobovacích vozů je 

bez problému moţné. Odbavovací místa ve skladu MTZ jsou navrhovaná ve třech místech, 

podle charakteru dodávky, čímţ je zamezeno kříţení zásobovacích cest. 

 

 Vzhledem k původní funkci objektu a době vzniku, kdy byl stupeň 

automobilizace nízký, není divu, ţe nejsou vybudovaná potřebná parkovací místa. 

Výpočtem dle normy ČSN 73 61 10 je pro novou funkci potřeba 92 parkovacích míst, 

z toho 5% pro tělesně postiţené spoluobčany. Vzhledem k nutnosti rozšíření suterénních 

prostor navrhuji vybudovat tento suterén s pojízdnou střechou a vyuţít tak zpevněnou 

plochu před NK pro nová parkovací stání. Vzhledem k rozčlenění funkcí v objektu 

navrhuji také doplňkové parkovací plochy v části před vstupním atriem a před 

reprografickým pracovištěm (objekt Jídelny).  5 zvětšených stání pro invalidy o rozměru 

3,5 x 7,0 m navrhuji na všech třech parkovacích plochách. Jedno se nachází za vrátnicí, 

blízko bezbariérového vstupu, další dvě jsem situována na parkoviště před vstupním atriem 

a poslední dvojce se nachází před reprografickým pracovištěm, kde je taktéţ vybudován 

bezbariérový vstup. Na hlavní parkovací ploše je 59 stání s šikmým řazením (60°) 

navrţených dle normových poţadavků na min. manipulační plochu pro osobní automobily, 

tj. kolmá šířka pruhů a= 2,6m, kolmá délka pruhů b=4,5m a prostor pro šikmé vyjetí 

c=3,1m. Mezi budovami NK je vyhrazeno 10 stání pro vedení knihovny. Zbývající počet je 

rozdělen na doplňkové parkovací plochy před atriem a reprografickým pracovištěm.  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 10: Min. rozměry pro šikmé parkovací stání 

 

 

 

10. Návrh vyuţití lokality L5 

 

V pořadí pátá hodnocená lokalita uspěla ve výběru vhodných pozic pro umístění budovy 

MSVK hned na druhém místě za konverzi objektu NK. Jedná se o parcelu 3220/78, která 

má rozlohu cca 3000m
2
.  Přístupnost pro pěší i dopravu by se zabezpečila vybudováním 

sjezdu z prodlouţené Ruské ulice. Zásobování by probíhalo ze severní strany současnou 

příjezdovou komunikací přes vrátnici Dolu Hlubina. Šlo by o část objektu s technickým 

charakterem, v tomto místě by také probíhalo napojení na sítě TI. Parcela je v dnešním 

stavu zastavěna dvěma objekty, sladovým přístřeškem a administrativní budovou. Tyto 

objekty jsou navrţeny na demolici, jejich kulturní ani vyuţitelná hodnota neodpovídá 

hodnotě pozemku.  

 

 Stavební parcelu lze vyuţít pro postavení novostavby MSVK. Uvaţuji o 

objektu sepjatého obdélníkového tvaru s dominantním řešením vstupní části s půdorysnými 

rozměry 45 x 30 m. Z poţadavků stavebního programu MSVK vyplývají minimální uţitné 

plochy na cca 12 000m
2 

, z čehoţ vychází podlaţnost budovy na 10 pater, z nichţ dvě aţ tři 

by byly podzemní, dle stavu poddolování konkrétního území. Ostatní plocha pozemku by 



byla vyuţita pro nová parkovací stání, s největší pravděpodobností by se jednalo o 

podzemní parkoviště s pojízdnou parkovací střechou.  

 

 Napojení na technickou infrastrukturu je příznivé. Dnešní objekty mají napojení 

na všechna potřebná média, tudíţ by se jednalo pouze o úpravu přípojek ze stávajících 

odběrných míst.  

 

11. Vyhodnocení studie 

 

Cílem této práce bylo zhodnotit z pohledu urbanistického a typologického také jiné 

varianty umístění Moravskoslezské vědecké knihovny včetně navrţení provozu. Bylo 

zhodnoceno pomocí vstupních podkladů a znalostí celkem pět lokalit z toho dvě byly 

rozpracovány podrobněji. Pro návrh provozu MSVK byla zvolena konverze stávajícího 

objektu v areálu Dolu Hlubina. Konečný návrh odpovídá poţadavkům typologickým a také 

poţadavkům knihovnickým na provozní uspořádání prostor. Vyuţitím stávajícího objektu 

je dosaţeno dvou efektů. Jednak řešení tragické situace dnešního umístění MSVK a také 

obnova a kvalitní vyuţití Národní kulturní památky. 
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PŘÍLOHA1: SITUACE HODNOCENÝCH LOKALIT 

 

Lokalita L1 

 

LOKACE:  Areál Vysoké školy Báňské v Ostravě-Porubě, mezi ulicemi 

Studentská a 17.listopadu, parcela č. 1738/15 vedle   kruhové posluchárny 

VÝMĚRA:  Parcela celkem 16 721m
2 
, moţná k zastavění cca 11 000 m

2   
 

PŮDORYS:   Obdélníková parcela o rozměrech 131 x 84 m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost - Školství 

MAJITEL:  Vysoká škola Báňská- Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalita L2 

 

LOKACE:  Parcely č. 898/20, 898/1, 896/1 v Ostravě Porubě, mezi 

ulicemi Polská a Francouzská, v blízkosti budovy Soudu 

VÝMĚRA:  Parcela celkem  cca 45 500m
2 
 

PŮDORYS:   Lichoběţníková parcela o rozměrech 132 x 206 x 280 x 250 

m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Jádrové území 

MAJITEL:  Statutární město Ostrava, správa svěřena Městskému obvodu 

Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalita L3 

 

LOKACE:  Chátrající skelet vedle Okresní správy sociálního zabezpečení 

v Ostravě na ulici 28. října, parc. č. 2634/10, 2634/33 

VÝMĚRA:  Zastavěná plocha 1 773 m
2 

,734m
2  

ostatní plochy 

PŮDORYS:   Tvar budovy písmene L o hlavních rozměrech cca 63 x 51 x 

17m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Jádrové území 

MAJITEL:  RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalita L4 

 

LOKACE:  Areál Důl Hlubina, Bývalý objekt Nových koupelen, Jídelny 

a skladu MTZ na ulici Místecké, parc.č. 3226/1,    3226/2, 

3226/3,3206/2 

VÝMĚRA:  Zastavěná plocha celkem 2940 m
2 
, (1734+332+152+722) 

 

PŮDORYS:   Hlavní budova má obdélníkový tvar o rozměrech cca 91 x 

18m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost-technické muzeum 

MAJITEL:  Statutární město Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokalita L5 

 

LOKACE:  Areál Důl Hlubina, volná plocha po odstranění stávajících 

 objektů, parc.č. 3220/78 

VÝMĚRA:  Plocha celkem cca 3500 m
2
  

PŮDORYS:   Parcela o rozměrech   cca 76 x 36m 

ÚZEMNÍ PLÁN:  Občanská vybavenost-technické muzeum 

MAJITEL:  Unikasset spol, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA2: 

Celková spotřeba vody  

(pro občanskou vybavenost dle směrnice MVLH č. 9/73) 

 

Specifické potřeby vody pro jednotlivé skupiny a druhy spotřeby 

- uvaţovaný počet zaměstnanců – 100 osob – 60 l/osoba/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků knihovny – 900osob – 40 l/ osoba/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků přednáškových sálů – 130 míst – 5 l/ místo/den 

 

Pi  - počet účelových jednotek 

q  - specifická spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qv  - celková denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qdmax   - maximální denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qhmax   - maximální hodinová spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

kd         - součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody  

kh        - součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeb vody 

 

 

 

 

 

Tab. 1    Specifická potřeba vody pro vybavenost 

 

Celková denní potřeba vody 

Qv =  Pi * qi = 100*60 + 900*40 + 130*5  

Qv = 42 650 l/d 

 

Maximální denní potřeba vody 

Qdmax = Qv * kd 

Qdmax = 42 650 * 1,25 = 53 313  l/d 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qhmax = (Qdmax * kh ) / 24 

Qhmax =(53 313 * 1,8 / 24) = 3 998 l/h = 1,111 l/s 

Orientační návrh dimenze potrubí 



Q = 1,111  l/s    

I = 2‰   

n = 0,0085 

DN = ? mm 

v = ? m/s 

------------------- 
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Na základě výpočtu je navrţena vodovodní přípojka k objektu dimenze DN 70. 

 

Mnoţství splaškových a dešťových vod 

(množství splaškových vod odpovídá množství vod spotřebovaných) 

 

Výpočet splaškové kanalizace 

Průměrný odtok splaškových vod 

Qs = (Qdmax / 24)* 0,9 = (53 313 /24) *0,9 = 1 999,24 l/h = 0,555 l/s 

 

Maximální odtok splaškových vod 

Qs,max = Qs * kh = 0,555* 2,2 = 1,222 l/s 

 

Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí PP Quantum SN 12® výrobce 

Pipe Life byla navrţena přípojka splaškové kanalizace DN 150. 

 

Výpočet dešťové kanalizace 

Výpočet celkového mnoţství sráţek dopadajících na zpevněné plochy řešeného území  



(objekt NK a parkovacích ploch) 

 

Q = A*qs*ψ    [l*s] 

Q....celkové mnoţství sráţkových vod 

A....celková velikost ploch v hektarech 

qs....intenzita deště pro území Ostravy je 128  l/s.ha 

ψ… odtokový součinitel pro střechy 0,9; asfalt 0,8; dlaţbu 0,6 

 

Tab. 2   Intenzita dešťů  

Střecha Nových koupelen 

Q = 0,9 x 128 x 1,056 = 121,65/s 

Střecha Nových koupelen-nástavba 

Q = 0,9 x 128 x 0,809 = 93,20 l/s 

Střecha Jídelny 

Q = 0,9 x 128 x 0,244 = 28,12/s 

Střecha MTZ 

Q = 0,9 x 128 x 0,390 = 44,93/s 

Dlaţba-velké parkoviště 

Q = 0,6 x 128 x 2,057 = 157,98 l/s 

Dlaţba-malé parkoviště 

Q = 0,6 x 128 x 0,561 = 43,08 l/s 

Průtok celkem  Qcelk =488,962 l/s 

Dle nomogramu průtoku byla navrţena hlavní sběrná větev oddílné dešťové kanalizace 

vedoucí do retenční nádrţe  DN 500. 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 3: POTŘEBA PARKOVACÍCH STÁNÍ 

 

Výpočet potřebných parkovacích stání pro stavbu MS VK v Ostravě  

dle ČSN 73 61 10 Z1 únor 2010 

 

N = Po ×ka×kp 

 

N celkový počet stání pro posuzovanou budovu 

Oo základní počet odstavných stání pro rezidenty 

Po základní počet parkovacích stání pro jmenovité sluţby 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace;  

  v našem případě  ka = 0,84  (stupeň 400 automobilů / na 1000 obyvatel) 

kp součinitel redukce počtu stání podle charakteru území a úrovně dostupnosti; 

  dle Tab. 30  v našem případě  kp = 0,6 (charakter území C dle Tab. 

31,   stupeň  úrovně dostupnosti AD= 4 dle výpočtu níţe) 

Index dostupnosti AD=Σ AF  

AF   měrná frekvence spojů, AF =60/AN  

Σ AF součet všech AF na všech zastávkách v dosahu posuzované stavby 

AN součinitel nástupní doby, AN =AZ +AC  

AZ  doba docházky na zastávku v minutách 

  AZ =docházková vzdálenost v metrech x 1,4 m/s (/60 v minutách) 

AC průměrná čekací doba na příjezd spoje 

  ´ As x 60/ AF 

As součinitel spolehlivosti (autobusy =1,8) 

AF součinitel frekvence spojů; udává se v počtech vozidel za hodinu všech 

linek   projíţdějících danou zastávkou (ve 14 hodin) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posuzované zastávky: 

AF1 Zastávka Důl Hlubina směr Hlavní nádraţí , Hranečník, linka 1, 2, 13 

AF2 Zastávka Důl Hlubina směr Dubina, Výškovice, Zábřeh, linka 1, 2, 13 

 

Vstupní parametry: 

Linka 1  6krát za hodinu 

Linka 2  6krát za hodinu 

Linka 13  6krát za hodinu 

Celkem AF1 18 vozidel za hodinu 

Celkem AF2 18 vozidel za hodinu 

 

AZ1= docházková vzdálenost (m) x 1,4 m/s=81 x 1,4=113,4s=1,89min 

AZ2= docházková vzdálenost (m) x 1,4 m/s=89 x 1,4=124,6=2,08min 

 

AC1=´ As x 60/ AF1=0,5 x 1,8 x 60/18=3 

AC2=´ As x 60/ AF2=0,5 x 1,8 x 60/18 =3 

 

AN1=AZ1+AC1=1,89 + 3=4,89 

AN2=AZ2+AC2=2,08 + 3=5,08 

 

AF1=60/AN1=60/4,89=12,27 

AF2=60/AN2=60/5,08=11,81 

 

ΣAF  =AF1  + AF2  = 12,27+11,81=24,08 

ΣAF=AD 

Dle Tab. 32 

AD 20-30 stupeň úrovně dostupnosti = 3 (dobrá kvalita) 

 

Po základní počet parkovacích stání pro jmenovité sluţby Tab.34  

 

Kultura, společnost, církve: knihovna, hvězdárna, 20m
2 

plochy pro veřejnost /1 stání

   

 



 

Plocha pro veřejnost dle stavebního programu: 

Výstavní prostor    65 m
2
 

Literární kavárna    110 m
2
 

Informační bod     35 m
2
 

Volný výběr     1300 m
2
 

Studovna periodik a čítárna denního tisku 300 m
2
 

Všeobecná studovna    375 m
2
 

Specializovaná studovna   455 m
2
 

Studovna a půjčovna norem   200 m
2
 

Studovna el. zdrojů    270 m
2
 

2 týmové studovny    60 m
2
 

Literární kavárna 2    100 m
2
 

Konferenční sál pro 100 osob   240 m
2
 

Školící místnost pro 30 osob   120 m
2
 

Plocha celkem     3 630 m
2
 

P0 = 3 630 / 20 = 182 míst 

 

N = Po ×ka×kp = 182 × 0,84 × 0,60 = 91,48 míst = 92 parkovacích míst 

 

Z toho 5% pro tělesně postiţení (3,5 x 7,0) tj. 5 stání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: PŘEDBĚŢNÝ ODHAD CENY STAVBY 

 

 
    

 
 

  POLOŽKA 
VÝMĚRA 

[m3] 
JEDN.CENA 

[Kč] 
CELKEM 

[Kč] 
     

I. Stavební objekt SO 01   
35 844 364 

 

 Stavební objekt SO 02   
50 844 400 

 

 Stavební objekt SO 03   
21 655 250 

 

 Stavební objekt SO 04   
32 350 150 

 

 Stavební objekt SO 05   
3 344 930 

 

 Stavební objekt SO 06   
8 799 470 

 

 Stavební objekt SO 07   
359 800 

 

 CELKEM ZA SO CELKEM   
153 198 364 

 

  Provozní soubory       

    SAZBA [%]    

II. Projektové a inţ. práce 8 153 198 364 12 255 870 

III. NNS-Náklady na umístění staveb 5,7 153 198 364 8 732 307 

IV. Rezerva 10 153 198 364 1 531 983 

   PROPOČET  175 718 524 

 

 

 

 
Ceny stavebních objektu viz. příloha v tabulkovém editoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO 01 

Nové 

koupelny   

Výměra 

(jednotka) 

mnoţství 

mj. 

Jednotková 

cena (Kč) Cena celkem 

    

Bourání vč.odvozu 

suti t 315,3 1 940 611 682 

    

Bourání otvorů ve 

stropě pro schodiště a 

výtahy t 52,8 1 940 102 432 

    Vestavěné patro m³ OP 1890 3 800 7 182 000 

    Příčky m² 1002 750 751 500 

    Instalace ZT počet ZP 82 3 500 287 000 

    Instalace ÚT m² PP 515 300 154 500 

    Instalace EL m² PP 5045 450 2 270 250 

    Instalace VZT m² PP 4530 300 1 359 000 

    Výplně otvorů - okna m² 275 5 500 1 512 500 

    Výplně otvorů - dveře m² 174 6 500 1 131 000 

    Výtahy 

počet 

stanic 20 250 000 5 000 000 

    Podlahy m² 4750 1 800 8 550 000 

    Povrchy vnitřní m² 8500 460 3 910 000 

    Obnova fasády m² 1950 1 550 3 022 500 

Σ SO 
01 35 844 364           

SO 02 

Nástavba 

foyeru a 

střecha           

    

ŢB skelet, výplňové 

zdivo, příčky, povrchy m³OP 7440 3 900 29 016 000 

    Instalace ZT počet ZP 39 3 500 136 500 

    Instalace ÚT m² PP 116 200 23 200 

    Instalace EL m² PP 1966 450 884 700 

    Instalace VZT m² PP 1850 300 555 000 

    Výplně otvorů - okna m² 136 5 500 748 000 

    Výplně otvorů - dveře m² 59 6 500 383 500 

    Schodiště m³OP 47 2 500 117 500 

    Výtahy 

počet 

stanic 10 250 000 2 500 000 

Σ SO 
02 50 844 400 Prosklená fasáda m² 1030 16 000 16 480 000 

SO 03 

Nástavba 

5.patra, 

střecha           

    

Demontáţ původní 

střechy vč.odvozu suti 

a hmot m² 960 450 432 000 

    

ŢB skelet, výplňové 

zdivo, příčky, střecha m³ 3900 3 900 15 210 000 



    Instalace ZT počet ZP 16 3 500 56 000 

    Instalace ÚT m² PP 45 200 9 000 

    Instalace EL m² PP 1265 450 569 250 

    Instalace VZT m² PP 1220 300 366 000 

    Výplně otvorů - okna m² 128 5 500 704 000 

    Výplně otvorů - dveře m² 66 6 500 429 000 

    Podlahy m² 1300 1 950 2 535 000 

    Schodiště m³OP 32 2 500 80 000 

    Povrchy vnitřní m² 2750 460 1 265 000 

Σ SO 
03 21 655 250           

SO 04  

Podzemní 

podlaţí 

s parkovací 

plochou           

    Výkop m³ 6520 520 3 390 400 

    Podzemní sklad m³ 6220 3 600 22 392 000 

    Pojízdná střecha m² 1630 1 700 2 771 000 

    Instalace ZT 

potrubí 

přípojek 

[m] 161 750 120 750 

    Instalace EL m² PP 1600 450 720 000 

    Instalace VZT m² PP 1600 300 480 000 

    Podlaha průmyslová m² 1600 1 450 2 320 000 

    Výplně otvorů - dveře m² 24 6 500 156 000 

Σ SO 
04 32 350 150           

SO 05  Jídelna           

    Bourání t 72 1 940 139 680 

    

Bourání otvorů ve 

stropě pro schodiště a 

výtahy t 5 1 940 9 700 

    Schodiště m³OP 20 2 500 50 000 

    Příčky  m² 156 750 117 000 

    Instalace ZT počet ZP 15 3 500 52 500 

    Instalace ÚT m² PP 67 200 13 400 

    Instalace EL m² PP 377 450 169 650 

    Instalace VZT m² PP 310 300 93 000 

    Výplně otvorů - okna m² 36 5 500 198 000 

    Výplně otvorů - dveře m² 35 6 500 227 500 

    Zvedací plošina kmpl 1 250 000 250 000 

    Podlaha m² 420 1 900 798 000 

    Povrchy vnitřní m² 1150 460 529 000 

    Obnova fasády m² 450 1 550 697 500 

Σ SO 3 344 930           



 

 

 

 

 

 

 

 

05 

SO 06  

Sklad 

MTZ, 

spojovací 

rampa v 

suterénu           

    Bourání t 82 1 940 159 080 

    

Bourání otvorů ve 

stropě pro schodiště a 

výtahy t 11 1 940 21 340 

    

Úpravy nosných 

konstrukcí                                                    

( strop nad částí 1.NP 

) m³ 57 5 900 336 300 

    Příčky m² 603 750 452 250 

    Instalace ZT počet ZP 28 3 500 98 000 

    Instalace ÚT m² PP 120 200 24 000 

    Instalace EL m² PP 1370 450 616 500 

    Instalace VZT m² PP 1250 300 375 000 

    Výplně otvorů - okna m² 160 5 500 880 000 

    Výplně otvorů - dveře m² 66 6 500 429 000 

    Výtahy kmpl 8 250 000 2 000 000 

    Podlahy m² 1520 1 900 2 888 000 

    Povrchy vnitřní m²   460 0 

    Obnova fasády m² 800 650 520 000 

Σ SO 

06 8 799 470           

SO 07  

Spojovací 

most Výplně otvorů - okna m² 44 5 500 242 000 

    Obnova fasády m² 76 1 550 117 800 

Σ SO 
07 359 800         153 198 364 

       

        

       

Srovnání 

obestavěných 

prostorů:  m³ 56 175 7 500 421 312 500 

   

Černá 

kostka 51 840 17 082 885 530 880 
       



 

Stavební program 
(poţadavky na uţitkové plochy a prostory) 

k veřejné soutěţi o návrh 

na zpracování 

urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení 

 

„Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ 

 

 

1. Úvod 

 

Hlavní poslání Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě spočívá 

v uspokojování informačních potřeb občanů a institucí, rozvíjení vzdělanostní 

a kulturní úrovně obyvatel, uchovávání literárního dědictví, v mimoškolním 

vzdělávání knihovníků a koordinaci knihovnických činností v Moravsko-

slezském kraji. 

Knihovna disponuje v současnosti více neţ 950 000 jednotkami knihovního 

fondu. Základ knihovního fondu tvoří monografie a seriály, dále kompletní 

fond českých norem a patentových spisů. Ve velkém rozsahu téţ knihovna 

získává firemní literaturu a firemní časopisy, bibliografické a plnotextové 

databáze a další druhy informačních pramenů, např. kartografické, zvukové 

a obrazově zvukové dokumenty na různých nosičích, jejichţ vývoj lze jen 

stěţí odhadnout. Fond získaný povinným výtiskem, tj. česká periodika a 

všechny veřejně přístupné dokumenty vydané v Moravskoslezském kraji, je 

zde trvale uchováván. 

Knihovna zpřístupňuje tuzemské i zahraniční vzdálené elektronické zdroje 

a velmi často školí zájemce o jejich vyuţívání. Očekává se, ţe zájem 

o instruktáţe ze strany veřejnosti poroste. 

Sluţby knihovny jsou určeny veřejnosti starší 15 let. Mezi uţivateli se 

nacházejí odborníci různých profesí včetně vědeckých pracovníků, převáţnou 

většinu návštěvníků však v současnosti představují vysokoškolští a 

středoškolští studenti. 

Vzhledem k minimálním a nevhodným prostorům, které má knihovna 

k dispozici nyní, v podstatě neumoţňuje prezenční studium multimediálních 

dokumentů ani relaxaci při poslechu hudby, coţ by krajská knihovna měla 

zcela jistě nabídnout.   

Jedná se o instituci poskytující kulturní a vzdělávací sluţby, ale také 

o pracoviště určené k bádání (např. při zpracování retrospektivních 

bibliografií) a soustředěnému studiu.  

Prostory nové knihovny by se měly stát vyhledávaným místem setkávání lidí 

v příjemném a kultivovaném prostředí. 

2. Předpokládané kapacitní parametry 



 

Počet svazků knih v uzavřeném skladu:  1.035.000 

- z toho v pevných regálech:    150.000 

             v kompaktních regálech:    885.000 

Počet svazků periodik v uzavřeném skladu:     200.000 

Počet patentů a norem v uzavřeném skladu:     600.000 

 

Počet svazků knih ve volném výběru:    150.000 

Počet svazků knih v příručních knihovnách:      15.000 

Počet titulů periodik ve volném výběru:        3.200 

 

Předpokládaný počet registrovaných uţivatelů ročně:       10.000 

Předpokládaný počet návštěvníků denně:        1.000 

Předpokládaný počet studijních a čtenářských míst:           400 
 

Budova je dimenzována pro cca dvojnásobnou kapacitu knihovního fondu v porovnání se 

současným stavem. 

 

3. Umístění objektu novostavby 
 

Pro výstavbu MSVK je stanoven prostor na parcele číslo 2634/8 – ostatní 

plocha a parcele číslo 2634/6 – ostatní plocha v katastrálním území Moravská 

Ostrava, obec Ostrava na ploše budoucího náměstí v ose Domu kultury města 

Ostravy a stávajícího polyfunkčního domu na ulici Zelená. 

 

4. Urbanistické a architektonické řešení 

 

Předpokládá se, ţe budova MSVK bude součástí širší urbanistické 

a architektonické kompozice, která bude uzavírat jiţní plochu uvaţovaného 

náměstí.  

 

5. Dispoziční a provozní řešení 

 

Budova MSVK je předběţně koncipována rozsahem zadání do tří nadzemních 

a dvou podzemních podlaţí. Přístup klientů a veřejnosti má být veden do 

vstupní dvorany a odtud do dalších provozů knihovny halovými prostory 

pomocí schodišť a výtahů. Personál knihovny má mít samostatný vstup, nutný 

je téţ vjezd pro zásobovací a dopravní obsluhu v 1. podzemním podlaţí. 

V mezipodlaţí suterénu by měly být umístěny strojovny klimatizace, 

místnosti přípojek inţenýrských sítí a energetické centrum.  

Samozřejmým předpokladem novostavby je bezbariérový pohyb osob 

(návštěvníků i personálu) ve všech prostorách MSVK. 



Půdorys budovy je uvaţován jako sevřený se snahou maximálně zkrátit 

komunikační trasy pro pohyb osob a manipulaci s fondy. Budova má mít 

moţnost denního osvětlení, především u studoven, půjčoven, čítáren a 

hlavních pracovišť zázemí. Knihovní fond ve volném výběru i v příručních 

knihovnách by měl být chráněn před slunečním svitem. 

 

6. Stavebně technické řešení stavby 
 

Stavební technologie, opláštění a celá venkovní dispozice bude podřízena 

architektonickému návrhu včetně volby materiálu. 

Vnitřní dělicí konstrukce musí být maximálně variabilní s ohledem na vývoj 

uţivatelských potřeb a speciální knihovnické technologie. 

Veškeré konstrukce a provozy budou navrhovány a v provozu zabezpečeny 

dle statických výpočtů, dle poţadavků bezpečnosti práce, dle poţadavků 

poţární ochrany a dle hygienických směrnic. Budoucí provoz a uţívání stavby 

bude zabezpečeno vodou, energiemi a dalšími médii s případným pouţitím 

alternativních zdrojů energie. 

 

7. Územně technické podmínky  

 
Objekt vědecké knihovny bude situován na pozemku parc. č. 2634/6 

s přesahem do parc. č. 2634/8 k. ú. Moravská Ostrava. Výšková regulace 

objektu knihovny není předem stanovena. Objekt se poţaduje řešit jako solitér 

s rovnocennou pohledovou expozicí všech fasád bez jejich výrazového 

rozlišení na uliční a dvorní. Zapojení hmoty knihovny do prostoru bude 

ověřeno zákresem navrhovaného objektu do fotografických snímků. 

Nepřekročitelnou hranicí zastavitelnosti pro objekt knihovny je stavební čára 

ve vzdálenosti 5 m od hranice mezi parcelami č. 2634/6, 2633/0 a 2637. 

Předpokládáme, ţe novostavba MSVK bude členěna na stavební objekty 

a provozní soubory.  

 

8. Technologické vybavení a interiéry 
 

Veškeré prostory kromě kanceláří by měly být nuceně větrány, ve 

skladovacích prostorech bude udrţována stabilní relativní vlhkost vzduchu 

cca 50 %, v prostorách přístupných klientům bude distribuovaný vzduch 

ochlazován v letních měsících pro udrţení tepelné pohody a naopak ohříván 

v zimních měsících. V kancelářských prostorách bude zajištěno přirozené 

větrání. 

Pro potřeby poţárního zabezpečení bude instalována poţární signalizace 

a nucené poţární větrání pro odvod spalin, dále budou zřízena odběrná místa 

pro vnitřní poţární zásah. 



Pro vertikální komunikaci jsou uvaţovány osobní a nákladní výtahy, příp. 

dopravníky. Představa uţivatele o počtu a druhu výtahů je součástí přílohy č. 

1 tohoto programu. 

Budova bude kompletně vybavena strukturovanými obvody pro přenos 

datových a telefonních signálů. Pro oddělení jednotlivých provozních částí 

budovy na veřejnou, pro registrované návštěvníky (chráněnou zónu) a 

klientům běţně nepřístupnou budou na vstupu do chráněné zóny a na 

vstupech do zaměstnanecké části budovy umístěny kartové snímací jednotky. 

Na problematických místech by měl být osazen kamerový systém s výstupem 

obrazového signálu na vrátnici, která bude dále obsluhovat veškeré výše 

popsané systémy a systémy měření a regulace. 

V prvním podzemním podlaţí budou ke skladování knihovního fondu 

osazeny částečně klasické, pevné, dvojité, šestipolicové regály, částečně 

kompaktní regály opět šestipolicové, ve druhém podzemním podlaţí pak 

budou osazeny pouze kompaktní, pojezdové regály šestipolicové. Ostatní 

interiérové vybavení bude provedeno dle upřesněných poţadavků v rámci 

zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace. 

V knihovně bude aplikován software k automatizaci knihovnických činností, 

předpokládá se instalace 225 pracovních stanic pro uţivatele i zaměstnance 

včetně příslušných periférií. 

 

9. Vliv stavby na ţivotní prostředí 
 

Budova má být osazena moderním technologickým vybavením pro úsporu 

celkových provozních nákladů a bez nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí. 

Systém vytápění je uvaţován dálkově napojen teplovodní přípojkou na místní 

rozvod horkovodu. 

Veškeré splaškové a dešťové vody z objektu budou zaústěny do městské 

jednotné kanalizace. Odpady vznikající při výstavbě a následném provozu 

knihovny budou tříděny a likvidovány k tomu oprávněnou organizací. 

K záboru zemědělského a lesního půdního fondu nedojde, stavba se nachází 

na stavebních pozemcích v souvislé městské zástavbě. 

 

10. Souhrnné poţadavky na uţitkové plochy a prostory 
 

Uţitné plochy prostor označeny „min“ jsou závazné a nesmí být 

zmenšeny. 
Plochy bez označení jsou doporučené, byly vypočteny s ohledem na potřebu 

uţivatelských míst, umístění knihovního fondu, zaměstnance a plánovanou 

techniku, atd. Plochy označené „ * “ jsou zcela orientační. 



Umístění do podlaţí jsou doporučením budoucího uţivatele a slouţí pro 

vyznačení vztahů z hlediska provozních vazeb.  

 

Č. 

pr. 

Název prostoru 
Uţitná 

plocha 

v m
2
 

 

Uživ. 
míst
a 

Zam. 

 2. P. P. 3050  2 

001 Sklady knihovního fondu 
(Osazeny kompaktními regály) 

min. 2600 

závazné 

 2 

002 Sociální zázemí 50 *   

003 Technické mezipodlaţí 400 *   

 1. P. P. 2910  14 

101 Sklady knihovního fondu 
(800 m

2
 určeno pro pevné dvojité šestipaprskové 

regály, ostatní plocha osazena kompaktními regály) 

min. 2660 

závazné 

 5 

102 Garáţe 2 sluţebních vozů 
(1 vjezd pro nákladní auto do knihovny vedle 

garáţe) 

60 *  1 

103 Úschovna bicyklů 
(Prostor oddělen jen pletivem) 

30 *   

104 Údrţbářské dílny (2 * 25) 50 *  2 

105 Úklid včetně parkování uklízecích strojů 30 *  6 

106 Prostor pro nádoby na odpad 30 *   

107 Sociální zázemí 50 *   

 1. N. P. 

(Před kontrolním bodem: vrátnice, referenční 

sluţba, registrace uţiv., pokladna, vracení dok., 

výstavní prostor, kavárna, informační bod, šatna 

a skříňky na zavazadla, soc. zařízení pro veřejnost. 

Vstupy do reprografického a digitalizačního 

pracoviště) 

2450 70 29 

201 Vrátnice 

(S telefonní ústřednou, EZS, EPS, monitory 

centrálního kamerového systému.) 

15 *  2  



202 Vestibul 
(Referenční sluţba – samostatný pult. Registrace 

čtenářů + centrální pokladna + vracení dok. – 

kombinovaný pult. Kniţní výtah nebo dopravník.) 

min. 400 

závazné 

 8  

203 Šatna s obsluhou (500 věšáků) a podatelna pošty  60 *  2 

204 Ukládací samoobsluţné skříňky (100 ks)  15 *   

205 Reprografické a digitalizační pracoviště 
(2 vstupy, tj. z nechráněné i z chráněné zóny, 

kniţní výtah) 

40   2 

206 Reprografická dílna 
(Propojena s knihvazačskou dílnou 

a reprografickým a digitalizačním pracovištěm) 

40   1 

207 Knihvazačská dílna 

(Propojena s reprografickou dílnou) 

40   1 

208 Výstavní prostor 

(Prostor viditelný z vrátnice) 

min. 65 

závazné 

  

209 Literární kavárna 

(Pro cca 40 návštěvníků) 

110 *   

210 Informační bod – veřejná správa 
(Místo přístupu ke zpravodajství, k veřejným 

informacím ze státní správy a samosprávy, 19 míst 

ke stání + 1 místo pro handicapované – vše 

s přístupem k veřejným elektronickým 

dokumentům, na vnější zdi 2 informační kiosky) 

35  20  

211 Sociální zařízení pro veřejnost  

(WC, umývárny - nejnutnější) 

30 *   

212 Půjčovna dokumentů ze skladu  
(Výpůjční pult se 3 místy, 30 stanic s přístupem do 

katalogu, regály na připravené publikace) 

min. 120 

závazné 

30 6 

213 Pracoviště MVS včetně cirkulace  30   2 

214 Kancelář vedoucího 20   1 

215 Volný výběr 

(Pětipolicové regály pro 150.000 svazků, 

2 výpůjční automaty, 20 stanic s přístupem ke 

katalogu, 2 pulty pro informační sluţbu) 

min. 1300 

závazné 

20 4 

216 Sociální zázemí pro zaměstnance 

(Kuchyňka, WC, umývárny) 

80 *   

217 Sociální zařízení pro uţivatele 50 *   

 
2. N. P. 

2450 330 13 



301 Studovna periodik a čítárna denního tisku 
(Tato studovna, všeobecná studovna 

a specializované studovny jsou koncipovány jako 

flexibilně dělitelné, tj. jedná se o jeden prostor 

s potřebou důkladného odhlučnění. 

40 míst k sezení, 3.200 titulů periodik ve volném 

výběru, výpůjční pult společný pro všechny 

zmíněné studovny)  

300  40 2 

302 Všeobecná studovna 

(90 míst k sezení, příručka s cca 7.000 knihovními 

jednotkami ve dvojitých regálech s pěti paprsky) 

375  90  

303 Specializované studovny 

(100 míst k sezení, studovna regionálních 

dokumentů, kartografických, evropská knihovna, 

oborové studovny. 10.000 svazků ve dvojitých 

regálech s pěti paprsky) 

455  100 6 

304 Studovna a půjčovna norem, patentů, firemní 

literatury 

(20 míst k sezení, výpůjční pult, volný výběr 

firemní literatury na 112 m
2
)  

200  20 2 

305 Sklad patentových spisů a norem 

(150.000 norem, patentové spisy) 

130    

306 Studovna elektronických zdrojů 

a audiovizuálních dokumentů včetně prostoru 

pro rešeršní sluţbu  
(10 kabin pro samostudium jazyků, 50 míst – boxů 

se sluchátky, z toho cca 20 pro poslech hudby 

v klidové části studovny, malý sklad pro 

elektronické a audiovizuální dokumenty) 

270  60 2 

307 2 týmové studovny pro 10 osob 60  20  

308 Kancelář vedoucího studijních sluţeb 20   1 

309 Sociální zázemí pro zaměstnance 

(Kuchyňka, WC, umývárny) 

80 *   

310 Sociální zařízení pro uţivatele  50 *   

311 Literární kavárna 
(Pro 30 osob, propojená malým nákladním 

výtahem s kavárnou v přízemí) 

100 *   

312 Konferenční sál pro 100 osob  
(K sálům 312 i 313 samostatné vstupy 

z nechráněné zóny. Nábytek v konferenčním sále 

240    



mobilní, nutno počítat se skladem nábytku. 

Tlumočnická kabinka) 

313 Školící místnost pro 30 osob 

(Místa vybavena výpočetní technikou) 

120    

314 Sociální zařízení pro oba sály 
(Kuchyňka, WC, umývárny) 

50 *   

 3. N. P. 985  42 

401 Bibliografické pracoviště  

(Čtyřpolicové regály pro cca 1.000 svazků, nutná 

plocha pro excerpci dokumentů) 

90   6 

402 Kancelář vedoucího 20   1 

403 Oddělení sluţeb knihovnám  

(1.000 svazků v příruční knihovně) 

50   3 

404 Kancelář vedoucího 20   1 

405 Oddělení akvizice a ochrany knihovního fondu 

(Přírůstkový, úbytkový a místní katalog 32 m
2
, 

odkládací prostor na knihovní fond. 

Oddělení akvizice knihovního fondu vedle oddělení 

zpracování knihovního fondu – jmenné zpracování) 

150   9 

406 Kancelář vedoucího 20   1 

407 Oddělení zpracování knihovního fondu – 

jmenné zpracování 

(Odkládací prostor na knihovní fond) 

80   5 

408 Oddělení zpracování knihovního fondu – věcné 

zpracování 

(Vedle pracoviště jmenného zpracování. Odkládací 

prostor na knihovní fond) 

60   4 

409 Kancelář vedoucího 20   1 

410 Oddělení automatizace 

(Prostor na zkoušení nové techniky) 

50   3 

411 Centrum automat. knihovního systému 
(Klimatizovaný prostor pro servery) 

30 

 

  

412 Kancelář vedoucího 20   1 

413 Sklad výpočetní techniky a materiálu 

(Vedle oddělení automatizace) 

30 

 

  

414 Správce budovy 20   1 



(První kancelář při vstupu do podlaţí. Častá 

jednání) 

415 Účtárna 

(Vedle ekonoma a správce) 

30   2 

416 Ekonom – vedoucí 20  1 

417 Sklad materiálu 

(Vedle účtárny) 

30 

 

  

418 Spisovna  40   

419 Ředitelna  35  1 

420 Sekretariát 
(Vedle ředitelny) 

25  1 

421 Malá zasedací místnost 

(Vedle ředitelny, pro 15 aţ 20 osob) 

40   

422 Zástupce ředitele 25  1 

423 Sociální zázemí pro zaměstnance 

(Kuchyňka, WC, umývárny) 

80 *   

 Celkem 11845  400 100 

 

Rekapitulace závazných ukazatelů 

Zmenšení ploch níţe uvedených prostor bude mít za následek vyloučení ze soutěţe. 

 

Číslo 
prostoru 

Název prostoru Užitná plocha 

001 Sklady knihovního fondu min 2 600 

101 Sklady knihovního fondu min 2 660 

202 Vestibul min    400 

208 Výstavní prostor min      65 

212 Půjčovna dokumentů ze skladu min    120 

215 Volný výběr min 1 300 

 

 

Vysvětlivky a doplňky 

 

Č. pr.  
Číslo prostoru. Zavedeno pro potřeby jednotného značení prostorů 

v soutěţních návrzích.  

 



Název prostoru. 

Kontrolním bodem je myšleno místo, za nímţ se jiţ nebudou pohybovat 

osoby bez zaregistrování v automatizovaném knihovním systému. Prostor 

před kontrolním bodem je nazýván nechráněnou zónou, za kontrolním bodem 

chráněnou zónou. 

 

Referenční pult s příruční dokumentací je prvním kontaktním místem 

knihovníka a uţivatele, tedy nutno umístit zřetelně proti vstupu do 

knihovny, musí však být chráněn před průvanem a chladem z hlavních dveří.  

Rovněţ kombinované pracoviště pokladny, registrace a vracení 

dokumentů by mělo být chráněno, ale nikoliv obezděno. Vracení dokumentů 

můţe být řešeno automaty, za nimiţ bude navazovat dopravník k přepravě 

knih do skladů a volného výběru. 

 

Uţiv. místa. 
Uţivatelskými místy jsou myšlena místa k sezení nebo stání většinou 

vybavená přípojkou k uţívání PC, která jsou určena pro veřejnost.  

 

Zam. 

Počet zaměstnanců. 

 

Vchody, schodiště, výtahy 

1 vchod pro veřejnost s vrátnicí ve směru od zastávek MHD na ulici 28. října 

1 vchod pro zaměstnance (pouze na čipovou kartu), schodiště pro 

zaměstnance z 2. P. P. do 2. N. P. 

1 vjezd pro zásobování zezadu do 1. P. P.  z ulice Zelené  

1 schodiště pro veřejnost za kontrolním bodem umístěným ve vestibulu, tj. 

z 1. N. P. do 2. N. P (do 3. N. P. jako únikové). 

1 schodiště pouze z 1. N. P. do 2. N. P. ke školícím sálům, a to před 

kontrolním bodem 

1 schodiště pro zaměstnance do suterénu (únikové) 



 

5 kniţních výtahů: (moţná dopravníky) 

- 2 výtahy z 2. P. P. do 2. N. P. 

- 1 výtah nebo dopravník z 1. N. P. pro vracení dokumentů do 2. P. P. 

- 2 výtahy z 2. P. P. přes reprografickou dílnu do 3. N. P., z toho 1 do 

oddělení akvizice knihovního fondu, 1 do oddělení zpracování knihovního 

fondu 

 

1 malý výtah pro přepravu nádobí a potravin mezi kavárnami 

 

4 osobní:  

- z 2. P. P. do 3. N. P., u vjezdu pro zásobování , zamýšlen i na stěhování 

nábytku 

- z 2. P. P. do 3. N. P., zaměstnanecký u vstupu pro zaměstnance (jen na 

kartu) 

- z 1. N. P. do 3. N. P., za kontrolním bodem, z 2. N. P. do 3. N. P. jen pro 

zaměstnance 

- z 1. N. P. do 2. N. P., před kontrolním bodem ke konferenčnímu sálu i 

školící místnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 9: FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Nové koupelny, pohled na spisovnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2: Nové koupelny, jižní pohled 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3: Spojovací most 

 

 

 

 
Obr.4: Sklad MTZ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5: Nové koupelny, 3.NP-řetízková šatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Nové koupelny, 2.NP-koupelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7: Spojovací most, pohled z Nových koupelen 

 

 

 


