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V knihovně jako doma

Jana Benešová

Studie stavebních úprav a přístavby Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Jičínská knihovna sídlí v krásné budově bývalého Studentského domu, postaveného v roce 1924. Jeho architektem byl nejen 

v Jičíně a okolí uznávaný Ing. arch. Čeněk Musil. My, zaměstnanci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, vnímáme příjemnou 

atmosféru tohoto domu a vážíme si toho, že v něm můžeme pracovat a vítat naše uživatele. V posledních letech město do 

budovy významně investovalo; proběhla výměna oken a zcela bylo rekonstruováno vytápění včetně přechodu na dálkové 

vedení. Zapotřebí byly také interiérové úpravy, proto byl zrekonstruován víceúčelový společenský sál v přízemí knihovny a 

dětské oddělení.

Přesto nám budova přestala stačit. Není se čemu divit - narůstá počet různých akcí pro čtenáře a ostatní návštěvníky knihovny 

i účast na nich (např. od roku 2008 se jejich počet, stejně tak jako počet jejich účastníků, ztrojnásobil). Pořádáme nové akce, 

chceme být komunitním centrem našeho města.  V poslední době k nám pravidelně chodí senioři do svého Klubu aktivních 

seniorů a do Virtuální univerzity třetího věku a náctiletí do klubu Free Time. Ani současná čítárna a studovna v jednom není 

dostačující. Oddělení pro dospělé čtenáře neposkytuje pocit příjemného a vzdušného prostředí, je spíše skladem knih 

s umělým osvětlením. Navíc nemáme bezbariérový přístup do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou tam i dámské 

toalety. Náš provizorní bezbariérový přístup do přízemí knihovny je opravdu provizorní.

Jsme tedy velmi rádi, že náš zřizovatel vyslyšel po delší době volání po rekonstrukci a rozšíření prostor a v loňském roce učinil 

první krok tímto směrem. Bylo jím zadání zpracování studie stavebních úprav a přístavby knihovny, kterou jsme společně 

nazvali „V knihovně jako doma“.

Naše požadavky jsme formulovali takto: 

1. Zkvalitnění a rozšíření prostoru pro dospělé čtenáře.

2. Vytvoření prostoru pro pořádání akcí drobnějšího charakteru zejména pro seniory a děti.

3. Zajištění bezbariérového vstupu do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou zde dámské toalety. Zřízení výtahu 

z přízemí do patra pro vozíčkáře a rodiče s kočárky.

4. Vybudování bezbariérové toalety.

Hlavním záměrem vzniku studie bylo tedy vyřešení nové vnitřní dispozice oddělení pro dospělé včetně úpravy stávajícího 

hygienického zázemí budovy a celkové zpřístupnění těchto prostor v bezbariérovém provedení. Architekti také navrhli upravit 

stávající podkroví nad oddělením pro dospělé a využít přístavbu místo stávající severní terasy. Vnitřní uspořádání reflektuje 

požadavek na nové, přehlednější a vstřícnější prostředí půjčovny pro dospělé a čítárny včetně přilehlých obslužných prostor 

administrativy a prostoru pro veřejný internet. Studie nabízí vytvoření jednoduchého, vzdušného a prosvětleného interiéru 

oddělení pro dospělé, který se otevírá přes dvě podlaží. Zároveň je však dostatečně členitý a vrstevnatý, aby si každý čtenář 

mohl najít pohodlné místo či zákoutí pro studium či čtení časopisů.

Příjemné velkorysosti interiéru návrh dociluje novým tvarem střechy, která v sobě integruje komfortní podkroví. To je přirozeně 

a plynule propojeno otevřeným schodištěm s přízemím. Jednoznačný ortogonální systém regálů kladených zejména kolem 

obvodových stěn je harmonicky doplněný jemnou křivkou schodiště, která provází čtenáře "labyrintem knih" do otevřené galerie 

v podkroví. Ta je lemovaná dlouhým studijním stolem a dále pak čítárnou a menší přednáškovou místností.

Nová nástavba střechy cíleně navazuje a současným jazykem interpretuje architektonický odkaz původního autora – architekta 

Čeňka Musila. Jedná se o novou valbovou střechu s hřebenovým světlíkem a panoramatickým vikýřem směrem do ulice. 

Úlohou nové střechy je celkové rozšíření prostoru i jeho potřebné prosvětlení oproti stávající situaci, proto je hřebenový světlík 

doplněn ještě velkým ateliérovým oknem na severní straně budovy směrem do zahrady. Ateliérové okno dohromady se 

střešním světlíkem zásadně promění a zpříjemní atmosféru interiéru knihovny a celkově zlepší čtenářské podmínky, které jsou 

nyní zcela závislé na umělém osvětlení.

Součástí řešení je také nové uspořádání hygienického zázemí v obou podlažích a umístění bezbariérového výtahu v celé 

budově. To vše s ohledem na limitní prostory stávající památkově chráněné budovy. S novou stavbou samozřejmě souvisí i 

zpracování návrhu interiéru. I v tomto ohledu architekti postupovali velmi citlivě a s ohledem na potřeby návštěvníků knihovny, 

které s námi pravidelně konzultovali. Studie tak naplňuje naši představu, kdy chceme, aby se naši návštěvníci u nás cítili jako 



doma.

Studie byla městem zadána v létě 2015 architektonické kanceláři A1Architects, s. r. o., a dokončena v prosinci.[1] Cena za 

zpracování první etapy, tedy studie, je 131 000 Kč bez DPH. Po převzetí dopracované studie jsme se snažili o co největší 

propagaci našich záměrů, a tak jsme uspořádali výstavu i veřejnou prezentaci za přítomnosti architektů-autorů i zástupců 

města.[2] Psala o ní regionální média, Jičínský zpravodaj jí věnoval celou barevnou první stranu.  Zastupitelstvo na svém 

nedávném zasedání rozhodlo po dlouhé diskuzi, ve které ale zastupitelé nezpochybňovali potřebu rozvoje knihovny, v pracích 

pokračovat. Předpokládá se další spolupráce s architekty při přípravě projektové dokumentace, a to ve dvou etapách. Zde by 

město doplatilo částku 200 000 Kč. Pak budeme připraveni a budeme sledovat nejrůznější dotační programy a přestavbu 

realizovat třeba i postupně. Naším přáním je zpřístupnit novou krásnou knihovnu nejpozději v roce 2024 jako dárek k 100. 

narozeninám Studentského domu, kde sídlí.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 

[1] Ukázka architektonické studie je k dispozici ve fotogalerii knihovny: 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/Architektonicka_studie_stavebnich_uprav_a_pristavby_Knihovny_Vaclava_Ctvrtka_v_Jicine/

[2] Fotografie z veřejného představení architektonické studie naleznete taktéž ve fotogalerii knihovny: 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/10._2._V_knihovne_jako_doma.../
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