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Tisková zpráva 
k otevření ústřední knihovny KJM v Brně, Kobli�ná 4 po generální rekonstrukci. 
 

Po takřka tři roky trvající památkové obnově a modernizaci se v listopadu 2001 brněnské veřejnosti 
znovu otevírá ústřední budova Knihovny Jiřího Mahena v Brně, barokní Schrattenbachův palác, 
Kobli�ná 4, jako soudobé kulturně společenské centrum, jako otevřený prostor pro získávání 
informací, pro vzdělávání a oddech. 
 
Slu�by pro veřejnost zahájíme 19. listopadu 2001.  
Provozní doba Po-Pá 10-19, So 10-14. 
 
Zahájení provozu předchází: 
 
1. URČENO �IROKÉ VEŘEJNOSTI 
! 2.-3. listopadu 2001, 10 - 14  Dny otevřených dveří - Knihovna pro město (10,11,12,13 

prohlídky. 10,12 dětem - pohádky, písničky, soutě�e, hry) 
 
2. URČENO PŘEDSTAVITELŮM MĚSTA, RESORTŮ, ODBORNÉ VEŘEJNOSTI 
! 1.listopadu 2001, 15 hod. Slavnostní otevření ústřední knihovny po rekonstrukci pod 

zá�titou a za přítomnosti primátora Statutárního města Brna Petra Duchoně. (zahajovací 
projevy * hudebně dramatické o�ivení prostoru paláce v produkci Divadla v 7apůl, v re�ii 
Tomá�e Svobody a za účinkování studentů DiFa JAMU a filozofické fakulty MU * křest knihy 
Knihovna pro město - kterou KJM vydává při této příle�itosti * výstava fotografií ze soutě�e 
Brno-město uprostřed Evropy * výstava Fenomén kniha z prací studentů PedF MU).  

! 1.listopadu 2001,  19,30 hod. Večer pro přátele, pořádá Unistav a.s. v Atriu IBC, Příkop 6 
v Brně. Sólový recitál Richarda Müllera. Ochutnávka jihomoravských vín. 

! 2.listopadu 2001, 9 hod. Setkání knihovníků a přátel knihovny v KJM, Kobli�ná 4. 
 

Schrattenbachův palác, od roku 1950 sídlo brněnské městské knihovny: 
Generální rekonstrukce kulturní památky byla plánována a odkládána od 70. let 20. století. Stav 
objektu se trvale zhor�oval, přibyl výskyt dřevomorky, neúnosné hygienické podmínky, zastaralost a 
�patný technický stav mobiliáře, nemo�nost rozvoje slu�eb a aplikace nových technologií.  
Rekonstrukce začala z rozhodnutí města Brna v závěru roku 1998. Stavební část byla ukončena 
kolaudací v únoru 2001, navázalo vybavení interiérů nábytkem a technologiemi do října 2001. 
Architektonická koncepce památkové obnovy vychází z existence dvou odli�ných stavebních celků: 
mohutného a zdobného barokního paláce a nové dvorní vestavby s ochozy a proskleným 
zastře�ením dvorany ve tvaru jehlanu. U�ívaná plocha budovy před rekonstrukcí byla 2 348 m2, po 
rekonstrukci je to 3 480 m2. Pojetí interiérů v sobě muselo skloubit po�adavky na funkční a u�itné 
vlastnosti nezbytné pro dynamický provoz moderní knihovny, zároveň v�ak nést atributy respektující 
památkovou podstatu paláce. 
 
Ústřední knihovna KJM, Kobli�ná 4: 
Rekonstruovaná budova umo�ňuje realizovat moderní koncepci knihovnických a informačních 
slu�eb. Stává se místem k získávání informací, otevřeným prostorem pro oddech, relaxaci, kulturně 
společenským centrem. Uskutečňuje se zde idea otevřeného bezbariérového prostoru a volného 
přístupu náv�těvníků k fondům a v�em typům slu�eb. Přátelská a vlídná atmosféra vybízí k pobytu 
v kvalitním a kultivovaném prostředí, s vysokým u�ivatelským komfortem. Samozřejmostí jsou 
rozsáhlé volné výběry knih a časopisů, automatizovaný výpůjční systém, elektronické katalogy, 
přístup do sítě internetu, studovny s příruční knihovnou, knihomat ke zji�tění stavu vlastního 
čtenářského konta. To v�e za odborné asistence knihovníků.  



 

 

Provizorní působení KJM mimo střed města na �ujanově náměstí provázel úbytek náv�těvníků. 
Část čtenářů ústřední knihovny začala vyu�ívat slu�eb některé z poboček, jich� má KJM na území 
města celkem 36. Po otevření ústřední knihovny KJM předpokládá zejména v prvních měsících 
masivní příliv čtenářů.  
 
Rekonstrukce a modernizace kulturní památky Schrattenbachův palác, sídla ústřední 
knihovny KJM 1998-2001: 
Investor: Statutární město Brno 
Generální dodavatel rekonstrukce: Unistav a.s. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení: ARCHATT, s.r.o.  
Prováděcí projektová dokumentace stavby a interiérů: Atelier D.R.N.H. - v.o.s. 
Náklady na rekonstrukci a modernizaci knihovny: 164 mil. Kč, z toho stavba 137 mil. Kč, 
interiéry a technologie 27 mil. Kč. 
 
Ústřední knihovna KJM po znovuotevření v listopadu 2001 nabízí:  
▪ 180 tisíc knih /z toho 80 tis. ve volném výběru/, 15 tis. CD,  1 tis. magnetofonových kazet, 200 

CD ROM, 270 titulů časopisů a novin, rozsáhlé elektronické informační zdroje ad. 
▪ 30 PC pro veřejnost s elektronickým katalogem, 11 PC s internetem pro veřejnost. 
▪ 40 míst v čítárně, 10 studijních míst ve studovně, 32 poslechových míst v hudební knihovně. 
▪ Nejmoderněj�í audio a videotechniku k vyu�ití při předná�kách a besedách pro �koly 

a veřejnost. Posezení v atriu. V dětské knihovně prostor ke čtení, hraní a odpočinku. V hudební 
klubovně mo�nost vyu�ít elektronické piano k individuálním přehrávkám. 
 

Z historie Schrattenbachova paláce 
Barokní �lechtický dům, jedna z mála vcelku dochovaných brněnských památek vrcholného baroka 
postavených pro soukromého stavebníka, neodmyslitelná součást kulturně historického obrazu vnitřního 
města.  
Dům byl kdysi součástí souboru budov na náro�í ulic Po�tovské, Kobli�né a náměstí Svobody: parcelou 
protékal potok, který je nyní zasypán. Dům na náro�í patřil klá�teru ve Velehradě. Roku 1691 zakoupil 
dva domy Tiburcius Říkovský z Dobrčic a spojil je v jeden. V roce 1725 je získal olomoucký kardinál 
Wolfgang Hannibal hrabě Karel von Schrattenbach a svěřil jejich barokní přestavbu brněnskému 
architektu Mořici Grimmovi, který dal paláci jeho nyněj�í podobu. Dům měl 27 pokojů, stáje pro patnáct 
koní a mo�nost ubytování pro 71 osob. Za Franze Antona von Schrattenbacha zde na přelomu roku 
1767/1768 pobýval Wolfgang Amadeus Mozart, tehdy jedenáctiletý: dne 30. prosince 1767 měl koncert v 
brněnské Redutě. Pamětní Mozartova deska byla na průčelí paláce zasazena v roce 1956, u příle�itosti 
200. výročí narození hudebního génia.  
V pozděj�í době měl palác pestré osudy. Od počátku 19. století slou�í jeho přízemí obchodním účelům: 
byla zde kovárna, po�ta, knihtiskárna, roku 1881 filiálka �ivnostenské banky, 1887 papírnictví, městský 
pohřební ústav, před 2. světovou válkou ko�e�nictví. Vět�í stavební úpravy byly v domě provedeny za 2. 
světové války, kdy zde byl městský úřad. Od roku 1950 je sídlem městské knihovny. 

 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
je největ�í veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největ�í v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární 
město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury, naučné literatury, novin a časopisů, nosičů zvuku, 
přístup do sítě internetu, slu�by nevidomým a slabozrakým u�ivatelům. Poskytuje informace o literatuře, 
o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně, informace ze státní správy 
a samosprávy, meziknihovní výpůjční slu�bu. Pořádá kulturní pořady pro �koly a veřejnost. Knihovní 
fond dosahuje 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok přibývá do fondu 25-30 tisíc jednotek. KJM odebírá 
270 titulů periodik ve více ne� 1 300 exemplářích. Za rok se v KJM zaregistruje na 50 tisíc čtenářů, kteří 
uskuteční více ne� 600 tisíc čtenářských náv�těv a  dva a čtvrt milionu výpůjček. KJM pracuje systémem 
ústřední knihovny s 36 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník v 
Masarykově čtvrti s expozicí o �ivotě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka 
Jiřího Mahena. V KJM působí Informační středisko města Brna pro Evropskou unii. 
 
V Brně 25.10.2001      Ing. Libu�e Nivnická, v.r. 
        ředitelka KJM 


