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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:500

Centrální prostor knihovny je analogií ke skalní soutěsce. Je uspořádán do vertikálního prostoru, který půdorysně kopíruje mírnou organickou křivku.
Je to prostor, který se otvírá za pohybu a návštěvníka vtahuje do děje. Pokud vstoupí objevuje průhledy a zlomy typické pro přírodní prostředí skalního města.
Skalního města, jehož součástí jsou i historické zásahy člověka. Ty jsou zde zastoupeny kontrastní ortogonální geometrií oken a lávek. Cesta volným výběrem
knih graduje na střeše knihovny, kde se otvírá široký výhled na město z pobytového schodiště zastíněného typickou borovicí mělce zakořeněnou na vrcholku
skalního masivu.

Dispozice
Vnitřní prostor je maximálně flexibilní. Volný výběr knih pro dospělé je uspořádán do vertikální haly o výšce 4 podlaží. Jednotlivá podlaží jsou vůči sobě
uskočeny o půl patra, tak aby v úrovni přízemí průběžná rampa propojovala úroveň Městského Parku a Skálovy ulice. Knihovna má tři vstupy, které propojuje
vertikální hala. Ze Skálovy ulice, z Městského parku a technický vstup z ulice Na Sboře. Konstrukčně je prostor rozdělen do podélného dvoutraktu, přičemž
vertikální hala „skalní soutěska“ je členěna na střední volný vertikální prostor a boční lávky - pavlače, kde jsou umístěny knihy. Prostor je osvětlen průběžným
střešním světlíkem a soustavou příčných oken - vyhlídek na město. Prostory volného výběru jsou členěny na místa s různou mírou intimity a otevřenosti.
Na volný výběr navazují sály tichých studoven a regionální oddělení, které lze opět provozovat samostatně jako pronajímatelné prostory nezávislé na provozu
knihovny. Na soutěsku navazují v samostatném, rozpatrovaném, traktu jednotlivá zázemí knihovny a hlavní vertikální komunikační jádro. Na úroveň přízemí
navazuje sál pro 70 diváků, dětský klub s plochou 50 m2 a info pult knihovny. Sál a klub lze využívat nezávisle na provozu knihovny. Prostor dětské knihovny je
rozložen v 1PP a osvětlen kromě oken dvojicí otevřených atrií, které lze využívat jako venkovní čítárny. Součástí prostoru jsou pobytové schody a zázemí pro
knihovníky. Technické zázemí, příjem a výdej knih je orientován do ulice Na Sboře. Budova má v úrovni 4NP navrženou otevřenou venkovní čítárnu uspořádanou
do podoby amfiteátru s výhledem na město. Součástí je výsadba borovic a vzrostlá zeleně, která řeší i zadržování vody.

Konstrukce.
Jedná se o jednoduchý podélný dvoutrakt o celkových rozměrech 28 m (v nejužším místě 10,6 m) x 15 m o celkové ploše podlaží 303 m2 a celkovém
objemu 4900 m3. O 1podzemním a 4 nadzemních podlažích zakončených plochou střechou. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m. Jde o stěnový
železobetonový systém. Vnitřní vestavba přisazených pavlačí je ve formě konzol z hlavní hmoty včetně příčných lávek. Konvexní stěny jsou omítané
horizontálně strukturovanou omítkou odvozenou ze sedimentu pískovcových věží Českého ráje. Vestavba vnitřní regálové stěny, která tvoří linii soutěsky
je realizována jako dřevěná nenosná truhlářská konstrukce. Okna jsou bezrámová v líci s fasádou.

Předpokládané investiční náklady
Propočtem investičních nákladů novostaveb na základě průměrných jednotkových cen ve stavebnictví byly stanoveny předpokládané investiční náklady včetně
přípojek inženýrských sítí, úpravy okolí a zpevněných ploch na cca 50 mil. Kč bez DPH.

Knihovna je dnes především flexibilní komunitní prostor, který se proměňuje v čase. Je to místo, kde lze nalézt klid pro individuální vzdělávání i místo pro sdílené
aktivity a umělecké performance. Knihovna je živý organismus, který nabízí své prostory celodenně napříč generacemi. Je to místo, kde se dá smysluplně prožít
celý den. Od ranních přednášek pro školní děti, penzisty pročítající si denní tisk a zprávy na internetu, polední dílny a debaty rodičů na mateřské dovolené, přes
odpolední náctileté brouzdající na síti a studenty hledající útočiště pro své studium, dospělé čtenáře v odpoledních hodinách až po večerní přednášky a debaty či
umělecké prezentace je každodenní interval činností, kterým musí prostor knihovny nabídnout své zázemí. To je zadání pro naši práci. Hlavním posláním knihovny
je stále poskytovat informace. Důraz je kladen na individuální princip výběru formy čerpání informací. Volný výběr knih je základním parametrem prostoru
i funkcionality soudobé knihovny. Inspiruje, motivuje, otvírá možnosti jak pro návštěvníky, tak pro architekty a jejich návrh.

Téma
Prostorový rámec volného výběru je základním parametrem i pro náš návrh. Cílem je vytvořit sdílený prostor symbolicky prostoupený knihami, který bude
hierarchizovaný od společensky veřejných míst až po místa tichá, soukromá. Prostor, který vtáhne do děje příchozího svou vlídností a velkorysostí zároveň.
Prostor, který bude výjimečný a bude odrazem fenoménu místa a jeho tradice.

Místo
Návrh odráží místo ve dvou úrovních. Jednak jako místo v sousedství Turnovské „akropole“ a současně v širším kontextu Turnova jako srdce Českého ráje.
Fenoménu výjimečné krajiny.
Turnovský amfiteátr - letní kino je už více jak 50 let neoddělitelnou součástí Městského Parku a Skálovy ulice, jako živý kulturně společenský prostor. Vertikální
deska promítacího plátna je výraznou symbolickou dominantou, která je zakořeněna v paměti místa.

Koncept
Návrh nechce být konkurencí tohoto fenoménu, ale naopak splynout. Být součástí a využít existující dominantní hmoty pro vzájemnou symbiózu. Knihovna přebírá
funkci promítacího plátna. Stává se přijímačem jak pro film, tak současně pro obraz města, který se promítá do konvexní křivky jeho štítové stěny jako širokoúhlý
film. Měkká křivka fasády se otvírá výhledům na široké panorama města i okolní krajiny řadou oken a vyhlídek. Výsledná hmota je měřítkově adekvátním sousedem
veřejných budov podél Skálovy ulice. Nová knihovna propojuje staré s novým, ale současně i provozně místa kdysi neprostupná. Stává se spojnicí mezi Městským
Parkem a Skálovou ulicí. Vytváří čelo ulice Na Sboře, kterou současně zprostupňuje do linie Městského Parku. V kontextu místa se snaží navodit synergii proudů
a zklidnit celou situaci.
Turnov jako srdce Českého ráje, knihovna jako prostorová analogie k přírodním formám typickým pro Český ráj. Máchovsky romantická místa prostoupená napětím
a tajemstvím jsou pro nás východiskem a inspirací. Mohutné skalní masivy jsou prolnuty puklinami, které se postupně proměňují v průchozí skalní soutěsky.
Úzké vertikální prostory nabízejí průchody, kde je člověk vystaven emocím, které jinde nezažije. Jsou to místa prostoupená spiritualitou a přírodní energií.
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PŮDORYS 1.NP 1:100
MULTIFUNKČNÍ PROSTOR

v ulici Na Sboře připojovací body plyn, voda, kanalizace
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PŮDORYS 1.PP 1:100
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

PŮDORYS 2.NP 1:100
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

PŮDORYS 3.NP 1:100
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

PŮDORYS 4.NP 1:100
REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ

SCHÉMA 1.PP
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

SCHÉMA 1.NP
MULTIFUNKČNÍ ODDĚLENÍ A FOYER

SCHÉMA 2NP
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

SCHÉMA 3NP
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

SCHÉMA 4NP
REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ
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ŘEZ PODÉLNÝ A-A´ 1:100

ŘEZ PODÉLNÝ C-C´ 1:100

ŘEZ PŘÍČNÝ B-B´ 1:100

ŘEZ PŘÍČNÝ D-D´ 1:100

01| stav posledních padesáti let 02| požadované HPP v jednom patře,
maximální kácení, velká zastavěnost

03| požadované HPP ve dvou patrech, méně kácení 04| požadované HPP ve vertikální hmotě, maximální
záchrana vzrostlých stromů, výška prověřená časem

plátno

park

hlediště

05| zrcadlený tvar plátna, otevřená náruč, přijímač a vysílač 06| konvexní tvarování fasád, budova se otevírá
městu ze všech stran

07| inspirace - vznik pískovcového skalního města,
modelace svislých kvádrů, puklin a spár...
Studený průchod, Myší díra, Klokočské průchody

08| perforace stěn (Valečov, Rotštejn, Drábské
světničky), výhledy na vedutu města a krajinu
Českého ráje

1260 m2

1260 m2

1260 m2
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