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Kdo jsem a jak s tématem souvisím?

Praktikující architekt, Projektil architekti
Projekty městských budov a městských prostor, Národní technická knihovna, knihovna CEFRES, pobočky 
městské knihovny Vozovna a NTK (vše v Praze), Studijní a vědecká knihovna v H. Králové

Angažovaný v České komoře architektů
připomínkování Politiky architektury a stavební kultury ČR, texty ke komunálním, krajským, celostátním a 
evropským volbám, iniciace tématu městských architektů, krajských architektů a hlavního architekta ČR, člen 
pracovní skupinu Soutěže a předseda pracovní skupiny Udržitelnost, místopředseda představenstva ČKA, 
Člen expertních skupin MMR k zákonu o veřejných zakázkách a k tématu Smart Cities

Doktorská práce: Péče o prostředí malých a středních měst

Osvětové a vzdělávací zkušenosti
7 let organizování Dne architektury v Písku, přednášky pro města a základní školy

Městští architekti
Člen výběrových komisí městských architektů



Udržitelnost

Nesmí být marketingovým trikem, ale poctivou snahou o co nejvhodnější 

řešení.

Dotace nesmí být cílem, ale prostředkem

Udržitelnost nemá jen ekonomický rozměr (úspora energie a nákladů), ale i 

sociální a environmentální

Veřejné stavby mohou a mají být příkladné. Na rozdíl od krátkodobé 

návratnosti soukromých investic mají sledovat i delší dobu než jen 5 let.

Veřejné stavby a knihovny zvláště plní i symbolickou funkci společenství.

Uvažujte od jednoduchých řešení po technologicky složité, abyste je 

skutečně dokázali využít. Technika nesmí zachraňovat architekturu.



schematic of energy-saving measures



Zadání je zásadní

Uživatel a zadavatel musí pečlivě popsat své požadavky, zkušenosti a 

možnosti

– novostavba, rekonstrukce, slučování funkcí (např. komunitní centrum, 

dětské centrum, kavárna,…), dočasnost, trvanlivost, úspornost, přínosnost 

pro obec

Sestavení týmu

- politik, knihovníci, městský architekt, právník

Sbírání informací

- konzultační centrum v Brně

- osobní návštěva příkladných relevantních knihoven v ČR a zahraničí

Požadujte jen to čemu rozumíte a co skutečně potřebujete a využijete. 

Zároveň ale nebraňte inovacím.







Architektonické soutěže

Ač je pro zadavatele nejvýhodnější vybírat posouzením návrhů – nedělá to.

Nedávno proběhlé architektonické soutěže na knihovny:

- Nová pobočka knihovny města Olomouce (2020)

- Rekonstrukce městské budovy pro muzeum, knihovnu a infocentrum v 

Modřicích u Brna (2020)

- Novostavba městské knihovny v České Lípě (2018)

- Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích (2017), 

realizováno

- Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm (2016)

- Rekonstrukce a dostavba budov FF UK v Praze (2016)

- Knihovna a společenské centrum v Úvalech (2016)

- Rekonstrukce historické budovy školy na Městskou knihovnu v 

Písku (2014) - realizováno

- Komunitní centrum H55 v Praze (2014) – realizováno

- Rekonstrukce historické budovy radnice na radnici a knihovnu v 

Kardašově Řečici (2013) - realizováno



Projekt, stavba, provoz

Všechny strany (investor, uživatel, architekt a stavitel) musí být otevřené a 

mít zájem na dialogu

Možnost využití odborné části poroty, městského architekta a technického 

dozoru jako odborných oponentů zpracovatele projektu

Myslet na úspory stavební a zejména provozní (např. studená voda)

Udržitelnost, zabudovaný a provozní CO2, cirkularita – příkladnost akce

Využijte nástrojů, které připravila EU – Taxonomie, Levels (není nutné platit 

soukromé certifikační nástroje)





národní technická knihovna
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pobočka městské knihovny a

kulturní centrum „vozovna“ prahy 3
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