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Oko nad Prahou aneb Jaká bude 
nová Národní knihovna           

Alena Součková           
 

     Diskuse a názory, které v poslední době vyvolává vítězný návrh pro výstavbu nové Národní 
knihovny, se objevují v odborných kruzích architektů, urbanistů, historiků umění, ale i politiků, 
představitelů města a ministerstev. Názory a polemiky přidává široká veřejnost, stranou nestojí ani 
knihovníci, hlavně současní zaměstnanci Národní knihovny. 
 
      Do architektonické soutěže se přihlásilo 735 projektových týmů, odborná porota vybrala 355 
návrhů a do druhého kola poslala 8 finalistů (zastoupeny byly Česká republika, Velká Británie, 
Německo, USA a Švýcarsko). K posouzení byly standardizované stavby ze skla a betonu i odvážné 
futuristické vize (skleněné věže, fazole, přilba bojovníka z hvězdných válek, futuristicky pojaté 
rozevřené knihy, sestavy koulí, potrubí a kostek atd.). Vítězem se stal projekt světoznámého 
architekta českého původu Jana Kaplického z týmu Future Systems z Velké Británie. "Nebude mít 
střechu a bude zářit" - tak charakterizoval svoji stavbu vítězný architekt - a brzy se hovořilo o 
chobotnici, medúze, mořské vlně, muchomůrce, kapce… I mnoha jinými, nepříliš lichotivými, názvy 
je stavba označována. Třetině se moderní a netypická stavba líbí, další třetinu tvoří zatvrzelí 
odpůrci a poslední část by se stavbou souhlasila, avšak v jiném prostředí. Ať je stavba jakákoliv, 
každopádně ovlivní prostor Letné i nepříliš vzdálené Hradčany. S podobnými problémy se potýkali i 
v dalších zemích, kde v posledních letech vyrostly nové knihovny (Paříž, Berlín = berlínský mozek, 
Kodaň = černý diamant, Alexandrie = slunce nad mořem, Seattle = vše pro čtenáře). 
 
      Porota rozhodovala nejen o vzhledu, ale hlavně o funkčnosti. V podzemí se musí uskladnit 10 
milionů knihovních jednotek, počítat se musí s další rezervou. Uživatel musí získat žádaný titul do 5 
minut. Hlavními pojmy jsou: plastičnost, krása a barevnost. Požadováno je propojení vnitřního a 
vnějšího světa a flexibilita vnitřního uspořádání budovy. Budova musí zapadat do urbanistické 
kompozice a splňovat požadavky služeb knihovny třetího tisíciletí - od místa setkávání po 
specializovaná pracoviště a administrativní prostory. 
 
      Vítězný projekt počítá s několika nadzemními úrovněmi. První dvě patra budou místem 
setkávání pro nejširší veřejnost, včetně zpřístupnění fondů Parlamentní knihovny. Ve třetím patře 
budou studijní zóny s volným výběrem 300 tisíc svazků. Ve vyšších patrech budou specializované 
studovny. Knihovna nabídne 1 200 studijních míst a dalších 700 míst ve specializovaných 
studovnách. Od třetího podlaží budou také administrativní prostory. Poslední dvě patra - oko v horní 
části budovy - budou opět přístupná široké veřejnosti jako rozhledna, kavárna, čítárna časopisů a 
denního tisku i právě vydaných knih - jako místo odpočinku a setkávání. 
 
      Nový trend se projeví i v uskladnění a distribuci knih z podzemních skladišť - plně 
automatizovaný, robotizovaný systém zajišťující ochranu proti požárům a vodě v bezpečných 
kontejnerech. Samozřejmostí pro veřejnost bude i posluchárna, obchody, galerie, venkovní kavárna 
a podzemní garáže. 
 
      Výstavba bude probíhat v letech 2009-2011 a předpokládaný rozpočet je 2 miliardy Kč. 
 
      Rovněž prostory Klementina čeká v této době velká rekonstrukce a revitalizace. Zůstanou zde 



historické fondy vydané do roku 1800, hudební knihovna a Slovanská knihovna. Rozšíří se 
prohlídkové trasy (včetně unikátního barokního sálu a astronomické věže), prostory pro výstavy a 
vzdělávací a kulturní akce. 
 
      Zajímavostí je, že snaha rozšířit a zmodernizovat stávající prostory Klementina se projevila již 
koncem 19. století. Přednost tehdy dostala výstavba městské knihovny. Pouze v projektech zůstaly 
i vize ze 60. a 70. let 20. století - nová stavba mezi Klementinem a Filozofickou fakultou, později v 
oblasti Těšnova a Karlína. 
 
      Výstava architektonických návrhů stavby nové Národní knihovny proběhla v Galerii 
Klementinum v dubnu až květnu 2007. Vystaveny byly počítačové animace, vnitřní členění a 
modely více než 300 autorů. O vítězném projektu Jana Kaplického pojednává publikace Oko nad 
Prahou, knihovna pro třetí tisíciletí. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. 76 s. 
ISBN 978-80-7050-523-6 v české i anglické verzi a přehledný informační materiál. 
 
      K výstavě nakreslil pohlednici i známý kreslíř Vladimír Renčín a připojil text: Tu budovu Národní 
knihovny by měli rychle postavit, dokud český národ ještě umí číst. 
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