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P02: Požadavky vyhlašovatele na předmět řešení 

 

 

Cíl soutěže 
Cílem soutěže je navrhnout architektonickou úpravu provozu Knihovny Fakulty architektury VUT tak, 
aby lépe sloužila současným potřebám studentů a akademických pracovníků. Řešení by mělo 
akcentovat rozšíření využitelnosti prostoru knihovny jak formálními, tak neformálními způsoby studia 
a kolektivní práce organizované vyučujícími nebo studenty. V neposlední řadě by úprava knihovny 
měla umožňovat také neformální setkávání a aktivní trávení volného času na fakultě. 

Požadavky na návrh 

1. Návrh by měl směřovat k širšímu spektru aktivit a intenzivnějšímu využití prostoru knihovny 
akademickou obcí. Na druhou stranu základní funkce knihovny by měly být zachovány. Jsou 
to zejména: Půjčování a uskladnění knih a časopisů, péče a ochrana o vzácné dokumenty 
a funkce veřejné knihovny. Předpokládá se tedy, že návrh by měl pamatovat mj. na: volný 
výběr knih, sklady, stanoviště PC se scannery a tiskem, možnost kopírování, kancelář pro 
zaměstnance knihovny. 

2. V rámci rozšíření aktivit v knihovně lze uvažovat například o: klidové zóně, tiché studovně, 
o různých možnostech uspořádání nábytku, projekci, propojení na fakultní dvůr atp. 
Představu o způsobu a případné změně využívání prostoru knihovny by měl návrh jasně 
uvést. V případě výraznějšího posunu činností a způsobů užívání by měli soutěžící předestřít 
také zamýšlenou úpravu „režimu“ knihovny, tedy jak si autoři představují, že by měl být 
zajištěn provoz jimi navrhovaných aktivit, které se mají v knihovně odehrávat. 

3. Nákladnost a efektivita úprav musí odpovídat perspektivě stěhování fakulty do nového areálu 
na ulici Údolní do roku 2025. Úpravy by tedy měly být efektivní a neměly být nákladné. 
Uvažovaná výše investice je 500 tis. Kč bez DPH. 

4. Současný způsob využití prostoru knihovny lze z části odvodit od základních parametrů. Volný 
výběr dnes nabízí cca 6 500 knih a časopisů. Podle záměru soutěžících lze volný výběr zúžit 
i rozšířit, ev. ponechat v současném rozsahu. Zvláštní sekcí volného výběru jsou „novinky“, tj. 
asi 100 – 150 aktuálních knih a časopisů, které jsou vystaveny odděleně.  

5. Knihovna disponuje 50 studijními místy, z toho 40 míst je v přízemí a 10 míst je na galerii, kde 
je zároveň volný výběr časopisů. Mezi návštěvníky knihovny jsou oblíbená zejména místa na 
galerii, kvůli dostupnosti el. zásuvek a snadnému připojení notebooku. Počet studijních míst 
není nutné zachovat a lze jej i snížit. Pokud by soutěžící uvažovali o možnosti konat 
v knihovně standardní výuku, lze vzít v potaz velikost jedné výukové skupiny do 25 studentů. 

6. Nad rámec uvedených studijních míst je na galerii umístěno pět stanovišť vybavených PC, 
kancelářskými scannery a tiskárnou. Počet obdobně vybavených míst lze podle záměru 
soutěžících zvýšit i snížit. Při současném provozu knihovny by bylo možné snížit počet míst 
odhadem na tři. V přízemí jsou dále umístěny dvě PC určená k vyhledávání v knihovním 
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katalogu; ty jsou při současném provozu knihovny dostačující. Z dalšího vybavení lze uvést 
kopírku a nově zakoupený knižní scanner, který lze částečně využít k digitalizaci fondu, 
a který je dostupný i návštěvníkům knihovny. 

7. Skladové prostory jsou rozděleny na sklad v přízemí, kde jsou převáženě uloženy knihy a další 
dokumenty a menší sklad v úrovni galerie, kde jsou převáženě časopisy. Celkově je ve 
skladech uloženo cca 15tis. jednotek z toho asi 12,5 tis. je uloženo v přízemí. Část objemu 
skladu lze v případě potřeby přesunout do volného výběru a část do archivu v suterénu. 

8. Soutěžící musí zohlednit stávající požárně-bezpečnostní řešení tak, jak je popsáno v podkladu 
P. 04, nebo navrhnout potřebné úpravy pro zajištění požární bezpečnost provozu 
v navrhovaném uspořádání. 

9. Je vhodné, aby byla část prvků interiéru knihovny přenositelná a uplatnitelná i v novém 
objektu Fakulty architektury cca v roce 2026. 


