STAVEBNÍ KONSTRUKCE
STRUCTURES

MORAVSKÁ

ZEMSKÁ KNIHOVNA
MORAVIAN PROVINCIAL LIBRARY
J A R O S L AV V I N T E R
Nûkolik desetiletí úsilí odborné i laické
veﬁejnosti o vybudování Moravské zemské knihovny dospûlo k úspû‰nému
závûru. Architektonick˘ návrh nejlépe
vyhovující nároãn˘m poÏadavkÛm provozu byl provádûcí firmou realizován
rychle a kvalitnû. Dobrá spolupráce
v‰ech zúãastnûn˘ch vynesla stavbû
cenn˘ titul.
Several decades’ efforts of the general
public and experts to build the Moravian
Provincial Library have finally reached
a successful ending. The architectural
design best suited to the demanding
operation requirements was implemented quickly and in good quality by the
contractor. Good cooperation between
all the participants won a valuable
award for the construction.
Moravská zemská knihovna se sv˘mi
témûﬁ ãtyﬁmi miliony jednotek knihovního
fondu, pÛl milionem v˘pÛjãek roãnû,
s denní náv‰tûvností pûti set osob a sto
osmdesáti zamûstnanci je druhou nejvût‰í knihovnou âeské republiky. Knihovna
byla umístûna ve tﬁech budovách a její
kniÏní fondy v sedmi dal‰ích depozitáﬁích.
My‰lenka postavit pro potﬁeby knihovny
novou budovu nebyla vÛbec originální.
Staveni‰tû, na kterém byla v souãasnosti
Obr. 2 PÛdorys 1. nadzemního podlaÏí
Fig. 2 Plan of the 1st above-ground storey

Obr. 1 Pohled na novostavbu Moravské zemské knihovny, solární fasáda jiÏního kﬁídla
z Hrnãíﬁské ulice a vstupní fasáda z Kaunicovy ulice.
Fig. 1 View of the new building of the Moravian Provincial Library, solar facade of the South
wing from Hrnãíﬁská Street, and the entrance facade from Kaunic Street

budova postavena, bylo vybráno jiÏ v roce
1928. První architektonickou soutûÏ v roce 1931 vyhrál architekt Fuchs. Od té doby uplynulo v brnûnsk˘ch ﬁekách mnoho
vody. Dá se smûle ﬁíci, Ïe realizace nové
budovy je pozdnû splnûn˘m snem
brnûnského studentstva, odborné i laické
veﬁejnosti. Boj o novou knihovnu byl
zahájen spoleãn˘m prohlá‰ením pﬁedstavitelÛ akademické obce, mûsta Brna
a Moravské zemské knihovny v roce
1994. Prohlá‰ení vyvolalo mimoﬁádnû
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pozitivní reakci pﬁedstavitelÛ státní správy.
V závûru roku byla vyhlá‰ena veﬁejná
architektonická soutûÏ, které se zúãastnilo
34 ateliérÛ. Vítûzem soutûÏe urãila komise ateliér Onex, s. r. o., Praha, Ing. Petra
Benedikta a Ing. Tomá‰e Adámka, kteﬁí
pﬁi‰li s originálním ﬁe‰ením nejlépe vyhovujícím provozu knihovny, pomocn˘m
ãinnostem i skladování knih s minimálnû
dvacetiletou rezervou. Veﬁejnou soutûÏ na
vy‰‰ího dodavatele stavby vyhrála firma
Unistav, a. s., Brno. Práce byly zahájeny
v ãervenci 1998 a ukonãeny v bﬁeznu
2001, ãtyﬁi mûsíce pﬁed stanoven˘m termínem.
Novostavba budovy je umístûna v tûsném sousedství nûkolika univerzit, magistrátu a rozlehlého administrativního centra
(obr. 1). Je velmi dobﬁe dostupná z centra mûstskou hromadnou dopravou a má
i dostatek míst pro parkování automobilÛ
sv˘ch zákazníkÛ. Objekt je rozdûlen do ãtyﬁ
celkÛ – sklady kniÏního fondu, trakt kanceláﬁí pro zamûstnance knihovny, trakt studoven a prostory pro náv‰tûvníky (obr. 2
a 3). V suterénu budovy jsou umístûny
sklady, dílny, strojovny vzduchotechniky
a parkovi‰tû (obr. 4). Budova má pﬁíjemObr. 3 PÛdorys 2. podzemního podlaÏí
Fig. 3 Plan of the 2nd underground storey
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né atrium s vodní plochou a vegetací. Její
okolí je upraveno jako park se stezkou pro
cyklisty i pro pû‰í, s vodní plochou a originálním nábytkem pro odpoãinek.
Nosnou konstrukci stavby tvoﬁí Ïelezobetonov˘ skelet netradiãnû rozmístûn˘ch
sloupÛ a stûn a stropních desek. Vodorovné ztuÏení Ïelezobetonové konstrukce
zaji‰Èují tuhá monolitická jádra a monolitické stûny. Konstrukce byla pÛvodnû, dle
projektu, zaloÏena na tlusté základové
desce (1,5 m). V prÛbûhu v˘stavby bylo
zvoleno úspornûj‰í zaloÏení na vrtan˘ch
pilotách, které v˘raznû zkrátilo prÛbûÏnou
dobu zakládání (obr. 5).
Tﬁi suterénní podlaÏí budovy jsou bez
dilatací. Nadzemní ãást je rozdûlena na
dva samostatné dilataãní celky, a to na
devítipodlaÏní skladovou vûÏ a na osmipodlaÏní jiÏní kanceláﬁské kﬁídlo, severní

kﬁídlo se studovnami propojené na
v˘chodní stranû objektu vstupní ãásti
urãenou pro komunikaci.
Stavební konstrukce, zejména jejich
fasádní ãásti, jsou uzpÛsobeny poÏadavkÛm na kvalitu vnitﬁního prostﬁedí a respektují vztah ke svûtov˘m stranám.
Skladové vûÏe jsou po obvodû vyzdûny
z lehk˘ch blokÛ Ytong a opatﬁeny oboustrannou omítkou.
Technické vybavení skladov˘ch vûÏí je
soustﬁedûno do stﬁedu dispozice a je spoleãné vÏdy pro dvû patra. JiÏní i severní
kﬁídla jsou na jiÏních fasádách osazena
pásov˘mi okny za pﬁedsazenou dvojitou
solární stûnou (obr. 1). Parapety jsou vyzdûny z blokÛ Ytong, na vnûj‰í stranû
obloÏeny deskami Cetris a v interiéru navazují na prÛbûÏn˘ parapetní pás pro
volné vedení technick˘ch instalací. Se-

Obr. 5 Podkladní beton pod izolaci proveden˘ na hlavách
dokonãen˘ch pilot
Fig. 5 Basis concrete below insulation applied on the heads of the
completed piles
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Obr. 4 a – pﬁíãn˘, b – podéln˘ ﬁez budovou
Fig. 4 a – cross section, b – longitudinal
section of the building

verní fasády, rovnûÏ z Ytongu, jsou opatﬁeny okny zasklen˘mi dvojskly se souãinitelem prostupu tepla k = 1,5 Wm–2K
a dosahující neprÛzvuãnosti 36 dB, coÏ
vytváﬁí odpovídající zvukovou bariéru mezi
studovnami a hlukem z frekventované
Kounicovy ulice. Budova je v ãásti skladÛ
knih plnû klimatizována vãetnû kontroly
vlhkosti. Prostory pro náv‰tûvníky a kanceláﬁské prostory pﬁi jiÏní fasádû u obou
kﬁídel objektu jsou autonomnû klimatizovány systémem FCU. Kanceláﬁe na
severní fasádû smûrem do atria budovy,
jsou vûtrány pﬁirozenû okny.
Solární pﬁedsazené fasády jsou tvoﬁeny Ïárovû pozinkovanou konstrukcí

Obr. 6 3. NP jiÏního kﬁídla – stropní deska
Fig. 6 The 3rd above-ground storey of the South wing
– floor slab
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Obr. 7 Bednûní tûÏkého hﬁibového stropu skladÛ kniÏního
fondu
Fig. 7 Formwork of the heavy mushroom floor of book
fund stocks

Obr. 8 Rozestavûné jiÏní kﬁídlo s komunikaãním krãkem a základem
budoucího atria
Fig. 8 South wing with the communication link and foundation of the
future atrium under construction
Obr. 9 Severní kﬁídlo
studoven, ‰tíhlé
sloupy a stûny
pﬁes dvû podlaÏí
Fig. 9 North wing of
study rooms, slim
columns and
walls through two
storeys

Àovan˘ dobrou spoluprácí v‰ech úãastníkÛ v˘stavby, byl plnû podﬁízen potﬁebám investora na urychlené vyklizení
stávajících prostor a pﬁestûhování kniÏního fondu do nov˘ch skladÛ.
Moravská zemská knihovna získala
titul Stavba roku 2001 (obr. 10).
ZÁKLADNÍ
Název stavby

Ú D A J E O S TAV B ù

Moravská zemská knihovna
v Brnû

V˘‰ka budovy
archívy

zavû‰enou na líci stropních desek. Prostor mezi obvodov˘m plá‰tûm budovy
a solární stûnou je pﬁístupn˘ po patrov˘ch ro‰tech slouÏících zároveÀ jako slunolamy, jejichÏ ãást pﬁedstupuje pﬁed líc
sklenûné fasády. Konstrukce je zasklená
kalen˘m sklem a opatﬁena servomotoricky ovládan˘mi otoãn˘mi lamelami.
V horní ãásti je prostor dvojitého plá‰tû

uzavﬁen sklenûnou deskou. Pro moÏnost provûtrání nebo jímání vzduchu
z energetické fasády do systému VZT
jsou nad stﬁe‰ní rovinou objektu mﬁíÏky
se servomotoricky ovládan˘mi klapkami.
Vstupní fasáda z Kounicovy ulice je vytvoﬁena Ïelezobetonov˘m ‰títem kanceláﬁského kﬁídla obloÏen˘m nerezov˘mi
kazetami, fasádou komunikaãního krãku
zasklenou velkoplo‰n˘mi izolaãními skly
a Ïelezobetonov˘m ‰títem kﬁídla studoven obloÏen˘m pískovcem, do kterého
byl vyﬁezán znám˘ reliéf z knihy Jana
Ámose Komenského „Labyrint svûta
a ráj srdce“ o prÛmûru cca 12 m.
PrÛbûh v˘stavby, velmi pozitivnû ovliv-

28 m (3 podzemní
a 9 nadzemích podlaÏí)
kﬁídla
25 m (3 podzemní
a 8 nadzemních podlaÏí)
Obestavûn˘ prostor 103 000 m3
V˘kopy
hloubení
38 000 m3
zpûtn˘ zásyp
8 000 m3
délka pilot
3,5 ÷ 25,5 m
Základová deska
tl. 500 mm
ÎB30
1 600 m3
v˘ztuÏ
170 t
Monolitická konstrukce (bez základové desky)
ÎB30
8 900 m3
v˘ztuÏ
1 680 t
bednûní
49 500 m3
Investiãní náklady
na v˘stavbu
500 mil. Kã
Ing. Jaroslav Vinter
Unistav, a. s.
Pﬁíkop 6, 604 33 Brno
tel.: 604 222 122
e-mail: vinterjar@volny.cz

Obr. 10 Ocenûní objektu MZK titulem Stavba
roku 2001
Fig. 10 Awarding the Moravian Provincial
Library the title of the "Construction
of the Year 2001"
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