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Městská knihovna v Holešově se ze zámku v roce 1995 přestěhovala  na nám. Dr. E. 
Beneše do bývalého Kneislova domu č.p. 17. Knihovna se tak dostala přímo do cen-
tra města Holešova, což se ihned projevilo na zvýšeném zájmu návštěvníků o její 
služby. Budova byla částečně upravena, ale v současné době je již v takovém ha-
varijním stavu, že je nutná její celková rekonstrukce. Ve spolupráci s Metodickým 
centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které působí při Moravské zemské 
knihovně v Brně, byl osloven Ing. arch. Karel Bidlo. Jeho studio boine!architekti zpra-
covalo v roce 2019 architektonickou a dispoziční koncepci, která, jak je v ní přímo 
uvedeno: „nastiňuje optimální prostorové rozvržení ploch v objektu a navíc přidává 
i možnosti architektonicko-stavební pro zatraktivnění knihovny a její přetvoření na 
hodnotnou současnou městskou knihovnu“ .

Architekt v tomto případě 
skvěle pracuje se stávajícím 
prostorem knihovny, zacho-
vává její všechny památkově 
hodnotné části   (dřevem ob-
ložené schodiště s vitrážovými 
prvky a reprezentativní stu-
dovnu), zbytek interiéru, kte-
rý je nyní přehlcený knihov-
nickými regály rozvolňuje do 
velkorysého otevřeného  pro-
storu, propojujícího dvě patra 
budovy s ochozy, centrálním 
obslužným pultem, přístup-
ným ze všech stran, hravou 
dětskou částí s posuvnými variabilními regály a spoustou světla. Do takto navržené 
knihovny se přitom vejdou všechny aktivní knihovní fondy, určené k půjčování čte-
nářům.

Ostatně posuďte předložené návrhy sami, jejich část si Vám  
dovolujeme představit…

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ - NOVÝ VIZUÁL KNIHOVNY

Zásadní rozvržení jednotlivých podlaží je vhodné a zůstává zachováno - v přízemí oddělení pro děti a mládež, 
2np odd. dospělých a podkroví zůstává z většiny obslužné pro kanceláře a manipulační sklady. Vše je názorno 
z přiložené výkresové dokumentace. 

Přízemí 1NP - Vstupní průjezd je v současnosti nevyužitý, návrh počítá s jeho začleněním do provozu 
knihovny - tzn. po výměně vstupních dveří a adaptaci (zateplení/vyvýšení podlahy - bezbariérovost) 
bude využíván jako plnohodnotný vnitřní vytápěný prostor. Získá se tak místo pro prvotní informace 
pro návštěvníky, šatna, velké výstavní pros tory a navíc je možno cást vyhradit na „novinovou kavárnu“ 
- prostor, kde návštěvníci mohou císt (nejen) denní tisk a přitom obsluha je zajištěna z vedlejší kavárny. 
Směrem do vstupních prostor bude vytvořen také centrální informační pult se zázemím pro knihovní-
ky. Zázemí je ve středu dispozice a kolem něj obkružují všechny prostory oddělení pro děti a mládež. 
Oddělení pro nejmenší je vhodné přesunout do uvolněné klenuté místnosti ve dvoře. Dvůr lze adap-
tovat na venkovní čítárnu. 

2NP - Ve 2. podlaží zůstává oddělení pro dospělé a opět je zázemí centrálně ve středu dispozice tak, aby 
mohlo obsluhovat všechny tři prostory dispozice - východní i západní křídlo a atrium směrem do náměstí. 

3NP - Třetí podlaží obsahuje volně přístupnou horní cást atria a oddechový prostor u terasy do dvora. 
Dále jsou zde kanceláře a sklady a zázemí pro knihovníky. Při rekonstrukci by bylo vhodné se zamys-
let, zda není výhodné mírně navýšit prostor a místo nešťastné střechy s mírným spádem ji nahradit 
střechou plochou a získat tak plnohodnotné patro za cenu minimálních nákladů. Krov je ve špatném 
stavu (a nikterak historicky výjimečný) a patrně bude muset být odstraněn, mírné navýšení do ná-
městí umožní za pomoci moderní nástavby s pásem skla prosvětlit prostory a srovná se i uliční římsa 
hřebene. Tato úprava však není nezbytně nutná, navržené řešení lze provést i ve stávajícím objektu. 
Na plochou střechu přednáškového sálu doporučujeme osadit po úpravách vegetační střechu. Knihov-
na jako veřejná instituce má jít v cele prosazování moderní udržitelné architektury. 
Provedením nastíněných úprav je možno z knihovny vytvořit ve stávajícím místě atraktivní veřejný 
prostor s kvalitním snoubením historické a moderní architektury.
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Městská knihovna v Holešově 
architektonická a dispozicn í koncepce 

Návrhy, použitá řešení a výsledky obsažené v této architektonické koncepci jsou duševním 
vlastnictvím zpracovatele Ing. arch. Karla Bidla. Jejich veřejná publikace, předání třetí 
osobě a další využití je vázáno na souhlas zpracovatele. 
Veškerá práva k využití si vyhrazuje zpracovatel Ing. arch. Karel Bidlo. 

boineC 
ARCHITEKTI 

zadavatel: 

Městské kulturní středisko Holešov 
Nám. F.X. Richtra 190 
Mgr. Aleš Vrtal 

a 

Městská knihovna Holešov 
Nám. Dr.E. Beneše 11 
Bc. Irena Železná 

architekt: 

boine!architekti 

Ing.arch. Jitka Bidlová, Ph.O. 
Riegrova 24, Polička 
tel. 775 630 378, 
e-mail jitkabidlova@seznam.cz

Ing.arch. Karel Bidlo 
Krátká 1926, Zlín, 
tel. 608 885 536, 
e-mail karel.bidlo@centrum.cz

www .boine.net 

listopad 2019 
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Městská knihovna v Holešově - Architektonická a dispoziční koncepce

Půdorys - nový stav - 1 NP Půdorys - nový stav - 2 NP Půdorys - nový stav - 3 NP

�-�-=L� r 

Městská knihovna v Holešově 
architektonická a dispozicn í koncepce 

Návrhy, použitá řešení a výsledky obsažené v této architektonické koncepci jsou duševním 
vlastnictvím zpracovatele Ing. arch. Karla Bidla. Jejich veřejná publikace, předání třetí 
osobě a další využití je vázáno na souhlas zpracovatele. 
Veškerá práva k využití si vyhrazuje zpracovatel Ing. arch. Karel Bidlo. 

boineC 
ARCHITEKTI 

zadavatel: 

Městské kulturní středisko Holešov 
Nám. F.X. Richtra 190 
Mgr. Aleš Vrtal 

a 

Městská knihovna Holešov 
Nám. Dr.E. Beneše 11 
Bc. Irena Železná 

architekt: 

boine!architekti 

Ing.arch. Jitka Bidlová, Ph.O. 
Riegrova 24, Polička 
tel. 775 630 378, 
e-mail jitkabidlova@seznam.cz

Ing.arch. Karel Bidlo 
Krátká 1926, Zlín, 
tel. 608 885 536, 
e-mail karel.bidlo@centrum.cz

www .boine.net 

listopad 2019 

www.holesov. info



09/10 |  NOVÁ KNIHOVNA – SKUTEČNOST NEBO SCI-FI?

Návrhy architektonické a dispoziční koncepce knihovny doplňují výtvarné práce dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže na téma 
 „MOJE KNIHOVNA SNŮ“, vyhlášené knihovnou v roce 2019. Děti tak mohly popustit uzdu své fantazii a vysnít si svou ideální knihovnu…

„MOJE KNIHOVNA SNŮ“ - VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ
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STANOVIŠTĚ VÝSTAVY  | Po stopách knihovnictví Holešova | 

Náměstí Dr. E. 
Beneše  

www.holesov. info


