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Půvaby Univerzitní knihovny v Hradci Králové

Marie Otavová

Knihovny mají po staletí zcela výlučné postavení: patří k objektům, které pečlivě střeží vzácné duchovní bohatství 

před jinak přirozeným procesem zániku. Jsou spojeny s civilizací, jsou její pamětí, svědomím i myšlenkovým 

kapitálem. Knihovny byly vždy místem odpočinku, radosti, místem získávání nových poznatků a zkušeností. Proto 

měl tak stěžejní postavení architektonický ráz budov, ve kterých se nacházely. Musely odolávat kořistnickým 

útokům nepřátel, krádežím, požárům i nepříznivým klimatickým vlivům. Knihovny patřily k nejreprezentativnějším a 

často k nejpompéznějším stavbám ve městě, a proto jim architekti nezřídka vtiskli podobu okázalých budov - často 

se podobaly chrámům. Také interiéry okouzlovaly vzácnými nástěnnými malbami a na míru vytvořenými regály, 

důmyslně využívajícími otevřený prostor. Knihovny měly být místem, kam se lidé rádi vraceli.

Letošní téma Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (přesněji odborné konference spojené s valnou 

hromadou) – „Architektura a výstavba knihoven“ - bylo jistě vybráno záměrně s cílem nepřehlédnout unikátní 

stavby, ve kterých knihovny sídlí. Protože i Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové měla a má takové 

štěstí, je článek zaměřen na budovy, ve kterých se knihovna nacházela a kde v současnosti působí, a na jejich 

atraktivitu.

Secesní budova Obchodní akademie na náměstí Svobody - sídlo vysokoškolské knihovny

Pro nově založený Pedagogický institut a vysokoškolskou knihovnu byla v roce 1959 vybrána jedna 

z nejreprezentativnějších staveb ve městě - budova Obchodní akademie. Byla postavena na konci 19. století 

podle návrhu architektů Huberta Gessnera a Otokara Béma; oba byli žáky proslulého vídeňského architekta Otto 

Wagnera. Stavba patřila k nejvýstavnějším ve městě a spoluvytvářela tzv. „salon republiky“. Architektura 

Wagnerovy vídeňské školy často vycházela z historismu a na přelomu století uplatňovala nový architektonický styl 

secese. Obchodní akademie se pyšní bohatou secesní výzdobou, kterou zrealizoval Josef Maixner. Zdobí ji u 

vchodu dvě sfingy a v horní části sochy atlantů. Ústřední knihovna zde poskytovala knihovnické služby až do roku 

1997.

Zvyšující se počet studentů, akademických oborů i pracovníků Pedagogické fakulty přinesl nejen významný nárůst 

fondu knihovny, ale také přivedl vedení vysoké školy k záměru hledat nové prostory pro vysokoškolskou knihovnu. 

Tato potřeba již byla velmi naléhavá, proto se v dalších stavebních projektech počítalo také s novými prostory pro 

ústřední knihovnu.

Objekt společné výuky – budova „Na Soutoku“

V červnu roku 1989 se zástupci Pedagogické fakulty dohodli, že proběhne stavba první z budov areálu „Na 

Soutoku“. Výstavba prvního objektu z rozsáhlého komplexu byla zahájena později, než se předpokládalo, a to 4. 

července 1995 poklepem na základní kámen. Pro realizaci byl vybrán návrh Ing. arch. Ivana Bergmanna ze Zlína, 

který nejlépe korespondoval s cihlovou architekturou Hradce Králové a velmi dobře se snoubil s architekturou 

Jana Kotěry, autora několika významných budov ve městě (např. Muzea východních Čech). V říjnu roku 1997 byla 

dokončena první budova tzv. Objektu společné výuky komplexu „Na Soutoku“. Spolu s přestěhováním učeben 

došlo i k přesunu fondu ústřední knihovny, který přesahoval 200 000 knihovních jednotek. V roce 1998 získala tato 

stavba titul „Stavba roku“ a stala se skutečným klenotem královéhradecké moderní architektury. Důmyslně využívá 

členění vnitřního prostoru a efektně kombinuje barevný kontrast užitých materiálů a prosklených ploch. Teprve tato 

velkolepě pojatá budova umožnila vytvořit nádhernou moderní knihovnu s tehdy nově zavedeným velkým volným 

výběrem knih a prostornými studovnami osvětlenými denním světlem. Celá budova byla koncipována nadčasově a 



mnohým může připadat, jako by byla otevřena teprve nedávno. Je neuvěřitelné, že již v příštím roce to bude 20 let 

od okamžiku, kdy začala sloužit vzdělávacím účelům.

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz

Informace o knihovně na webu univerzity: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Univerzitni-

knihovna
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