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Architektonická soutěž na novou budovu 

Národní knihovny ČR 
 

Národní knihovna ČR vyhlašuje dnešním dnem mezinárodní projektovou 
architektonickou soutěž na návrh nové budovy NK ČR na území Prahy 7 - 
západním okraji letenské pláně. Výsledky soutěže vyhlásí porota 3. března 2007 
a všechny soutěžní návrhy pak budou od 24. března do 29. dubna 2007 
vystaveny očím veřejné „poroty“. Celkové plánované náklady na výstavbu 
knihovny jsou (v cenách roku 2004) 1 835,610 milionů Kč; náklady 
na samotnou soutěž představují částku 26,5 milionů Kč (z toho 600 000 EUR je 
určeno na ceny soutěžícím). 
 

Soutěžní porota má osm řádných členů. Jsou to architekti Zaha Hadid (Velká 
Británie), Irene Wiese-von Ofen (zástupkyně UNESCO, Německo), Eva Jiřičná 
(Velká Británie), Dominic Perrault (zástupce UIA, Francie), José Grinberg (Mexiko),  
Petr Bílek (Česká republika), primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a generální 
ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek. Kvarteto náhradních členů poroty pak 
tvoří architekti John Eisler (USA), Tony McLaughlin (Velká Británie), ředitelka 
Novodobých fondů a služeb NK ČR Bohdana Stoklasová a Jan Kněžínek, ředitel 
odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. S porotou bude úzce 
spolupracovat expertní skupina, prozatím ve složení Tomáš Hájek (generální ředitel 
Národního památkového ústavu), Václav Králíček (vedoucí odboru urbanistické 
koncepce  Prahy URM Praha), František Formánek (první náměstek ministra kultury) 
a Jan Bürgermeister (první náměstek primátora hlavního města Prahy). Složení 
expertní skupiny se podle potřeb poroty může měnit. 

(Všechna jména uvádíme bez titulů.) 
 
 
Soutěž pro architekty a architektonické týmy je otevřená, bez omezení a 

jediným požadavkem pro vstup do I. kola je autorizace (licence, registrace) v 
oboru předmětu soutěže. Do II. kola soutěže, kteráá se řídí podmínkami 
vycházejícími ze soutěžního řádu UIA (Mezinárodní unie architektů), postoupí 
osm nejlepších návrhů. Soutěžící se mohou zaregistrovat do 30. června 2006, 
první kolo vyhodnotí porota 23. 10. – 26. 10. 2006 a kolo druhé ve dnech 28. 2. – 
3. 3. 2007.  
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Cesta Národní knihovny  k výstavbě nové budovy 
 
Národní knihovna České republiky spravuje více než šest milionu dokumentů. Od 
konce 19. století však tato instituce zápasí s nedostatečnou prostorovou kapacitou.  
Na počátku devadesátých let minulého století zaplnily postupně hromady 
nezpracovaných nových přírůstků každé volné místo v Klementinu, aniž by se s nimi 
dalo smysluplně nakládat. Krizovou situaci vyřešila výstavba centrálního depozitáře 
v Hostivaři. Šlo však pouze o dočasné řešení – prognózy odborníků dávají Národní 
knihovně čas do roku 2010, kdy by se podobná situace mohla zopakovat. 
 
- prosinec 2004:  Národní knihovna předložila Ministerstvu kultury investiční záměr 
na novou budovu 
 
- 20. prosince 2004: Národní knihovna a Rada hl. m. Prahy podepsaly memorandu  
o spolupráci 
 
- 21.dubna 2005: záměr postavit novou budovu NK podpořil usnesením (č.241) 
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
 
- 1. června 2005: záměr postavit novou budovu NK podpořil svým usnesením (č.579) 
rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
- 25. srpna 2005: na tiskové konferenci k udělení ceny JIKJI  podpořil ministr kultury 
Vítězslav Jandák investiční záměr NK mimořádnou dotací na pozemek a soutěž ve 
výši 23,5 mil. Kč 
 
- 8. listopadu 2005: Ministerstvo kultury zaregistrovalo architektonickou soutěž do  
programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních 
zařízení“ 
 
- 10. ledna 2006: Rada hl. m. Prahy usnesením (č.0041) schválila úplatný převod 
pozemku na západním okraji Letné 
 
- 30. března 2006: Zastupitelstvo hl. m. Prahy (62 hlasy z 63 přítomných) potvrdilo 
usnesením (č. 36/33) úplatný převod pozemku na Letné Národní knihovně 
 
- 10. – 12. dubna 2006: vedoucí sekce pro soutěž UIA pan Wolf Tochtermann 
osobně navštívil Prahu a s NK projednal podmínky soutěže 
 
- 16. května 2006: Národní knihovna vyhlašuje mezinárodní architektonickou soutěž  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Architektonická soutěž a její podmínky 
 

Dne 16. května 2006 Národní knihovna ČR vypisuje mezinárodní projektovou 
architektonickou soutěž na návrh nové budovy NK ČR na území Prahy 7 – Letné. 
Soutěž pro architekty a architektonické týmy je otevřená, bez omezení, jediným 
požadavkem pro I. kolo je autorizace (licence, registrace) v oboru předmětu soutěže, 
a to v zemi původu nebo profesního působení. Soutěž je dvoukolová, do II. kola 
postoupí 8 nejlepších návrhů, a pro posuzování všech návrhů bude zajištěna 
anonymita. Soutěž se uskuteční podle podmínek vycházejících ze soutěžního řádu 
UIA (Mezinárodní unie architektů). S porotou bude úzce spolupracovat expertní 
skupina, prozatím ve složení Tomáš Hájek (generální ředitel Národního 
památkového ústavu), Václav Králíček (vedoucí odboru urbanistické koncepce  
Prahy URM Praha), František Formánek (první náměstek ministra kultury) a Jan 
Bürgermeister (první náměstek primátora hlavního města Prahy). Složení expertní 
skupiny se podle potřeb poroty může měnit. 
  
 
Soutěžní podmínky, registrační formulář, curiculum vitae členů poroty a další 
informace jsou od 16. 5. 2006 přístupné na webových stránkách NK ČR: 
                        http://www.nkp.cz/competition_library/index.htm 
Vlastní soutěžní materiály (soutěžní program a další dokumenty) budou zpřístupněny 
soutěžícím v  I. kole po jejich zaregistrování a potvrzení hesla. Stejně tak s novým 
heslem v případě doplňkových materiálů pro II. kolo. 
 
 
 
Porota pro soutěž má osm řádných členů a čtyři náhradníky.  
 
Řádní členové poroty 
Zaha Hadid (Velká Británie), Irene Wiese-von Ofen (zástupkyně UNESCO, 
Německo), Eva Jiřičná (Velká Británie), Dominic Perrault (zástupce UIA, Francie), 
José Grinberg (Mexiko), Petr Bílek (Česká republika), Pavel Bém (primátor 
hlavního města Prahy) a Vlastimil Ježek (generální ředitel Národní knihovny ČR).               
 
Náhradní členové poroty 
John Eisler (USA), Tony McLaughlin (Velká Británie),  
Jan Kněžínek (ředitel odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy) 
Bohdana Stoklasová (ředitelka Novodobých fondů a služeb NK ČR)  
 
Porota bude posuzovat tvarové a funkční zvládnutí požadavků zadávacích podmínek 
a požadavků zadavatele, kvalitu i realizovatelnost návrhů vypracovaných na 
předepsaných výkresech a modelech, které budou při hodnocení zasazovány do 
modelu Letné, který se pro účely soutěže upravuje. 
(Životopisy členů a náhradních členů poroty jsou uvedeny v dalších tiskových 
materiálech.)  



 
 

 
 
 
 
Hlavní termíny soutěže                                            
Registrace soutěžících ………………….………..  do 30. 6. 2006 
Hodnotící zasedání poroty pro I. kolo……….. 23. – 26. 10. 2006 
Hodnotící zasedání poroty pro II. kolo………..28. 2. – 3. 3. 2007 
                     
Vyhlášení výsledků soutěže ………………………… 3. 3. 2007                                                        
Výstava soutěžních návrhů …………………. 24. 3. – 29. 4.2007  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generální partner 
 

 
 
 

Mediální partneři 
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