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O knihovně 

• Založena 1885 jako spolková knihovna  
• Fond 1,2 milionu svazků 

• Funkce 

– městská knihovna, krajská knihovna 

• Studijní knihovna – do r. 2021 bez volného 

výběru 



JVK, původní budova Lidická 1 



Přístavba nové budovy v datech 

• 2012 – úvahy o nové budově, přístavbě 

• 2015 – změny územního plánu města 

• Říjen 2016 – vyhlášení architektonické soutěže 

• Leden 2017 – vybrán vítězný návrh 

• Leden 2018 – žádost o dotaci - IROP 

• Říjen 2018 – dotace přidělena 

• Duben 2019 – zahájení stavby 

• Únor 2021 – slavnostní otevření knihovny 

 

 



2015 – změny územního plánu 



Duben 2019 – zahájení stavby 
 



Videa řeknou více 

• Stavba - https://youtu.be/-af3nDt93qU 

 

 

 

 

• Stěhování kamene - https://youtu.be/AcYXzalI14g 
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Únor 2021 – slavnostní otevření 
knihovny 

 



Architekti, zhotovitelé, dodavatelé 

 

 

Vítěz architektonické soutěže 

Kuba & Pilař architekti s.r.o 

Zhotovitel stavby 

ŽS OHLA a.s. 

Dodavatel nábytkového vybavení 

Intebo s.r.o 



Financování projektu 

• Celkové výdaje: 168 mil. Kč (dotace 99.5 mil z fondů EU, 
60 mil. z rozpočtu Jihočeského kraje a 5.8 mil. z fondů MMR) 

• Způsobilé výdaje – 117 mil. Kč 

r 



Propojení původní a nové budovy 

Foto Pavel Dolejší 



Foto Pavel Dolejší 

Před a po rekonstrukci 



Před a po rekonstrukci 



Zelená střecha: 
Plus pro knihovnu i pro okolí 

- Zelená střecha zadržuje 
vodu 

- Váže prach a toxické látky 
z městského prostředí 

- Snižuje teplotu a zvyšuje 
vlhkost vzduchu 

- Chrání hydroizolaci a 
konstrukci střechy před 
teplotními výkyvy 



…aby se čtenáři cítili v knihovně dobře 

To správné prostředí,  
…aby se čtenáři cítili v knihovně dobře 
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To správné prostředí 
…k práci, studiu i zábavě 



… k jednoduššímu vyhledávání 
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To správné prostředí  
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… pro pohodlné půjčování 
To správné prostředí 
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… pro pořádání kulturních akcí 
To správné prostředí 



Závěrem místo slov a čísel… 
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