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ERIK GUNNAR ASPLUND
* 22.09.1885 - Stockholm, Švédsko, † 20.10.1940 - Stockholm, Švédsko 
web: www.erikgunnarasplund.com

• Erick Asplund je považován za jednoho z nejvýznamnějších švédských architektů. Před studiem 
architektury na Královské technice ve Stockholmu, začal svoji kariéru jako malíř. Po ukončení studia 
pracoval pro architekty Tengrom, Westman & Ostberg. Své architektonické vzdělání završil cestami po 
Švédsku a dalších koutech Evropy. Asplund, který pracoval většinou sám, získal většinu zakázek 
prostřednictvím architektonických soutěží. Kromě vlastní praxe také vyučoval a redigoval architektonický 
časopis. Na konci 20. let minulého století se z Asplunda stal oddaný modernista. Ve své tvorbě usiloval o 
to, najít cestu “k nové architektuře a novému životu“. Po vlivem těchto idejí se v roce 1931 stal 
signatářem manifestu Acceptura. Jeho návrh pro stockholmskou výstavu v roce 1930 jasně signalizuje 
jeho modernistické myšlenky. Od roku 1931 se však pomalu odvracel od modernismu a projevoval více 
sympatií směrem k severském klasicismu, což mu vydrželo až do jeho smrti v roce 1940.

• 1905-09 - studium na Královském technickém institutu a Svobodné architektonické škole ve Stockholmu    
• 1910-12 - získal místo asistenta na Vysoké škole technické ve Stockholmu
• 1912-13 - studijní cesty do Německa, Francie, Itálie a USA
• 1913-14 - studijní cesta po Řecku a Itálii
• 1915 - získal první místo v soutěži na stockholmský hřbitov
• od 1917 - vznikaly jeho první samostatné práce
• 1931-40 - působil jako profesor na Vysoké škole technické  a architekt městského stavebního úřadu ve 

Stockholmu.

REALIZACE A PROJEKTY
• Woodlandský hřbitov, 1940,  Asplund, Lewerentz, Stockholm, Švédsko 
• Městská knihovna ve Stockholmu, 1928, Asplund, Stockholm, Švédsko 
• Městská radnice v Gothenburgu, 1917-37
• Dům Snellman, Djursholm, 1918
• Soudní dvůr Listers, Sölvesborg, 1921
• Kino Skandia, Stockholm, 1923

http://www.erikgunnarasplund.com


MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE STOCKHOLMU

Adresa: Sveavägen/Odengatan, Stockholm, Švédsko, Web: www.biblioteket.stockholm.se
Projekt: 1919 Realizace: 1924-28, 1928-32

• Veřejná knihovna ve Stockholmu patří mezi nejznámější příklady švédské architektury. 
Asplundova knihovna je zároveň dokonalou ukázkou skandinávského klasicismu připomínajícího 
utopické projekty francouzských neoklasicistů. Na rozdíl od většiny jeho dalších významných 
realizací se k zakázce nedostal na základě soutěže. Současně se jedná o poslední Asplundovo 
dílo před jeho náhlým obratem k funkcionalismu na konci 20. let minulého století.

• V dopise ze 30. března 1918 oznámil Otto Printzsköld jménem Nadace Knuta a Alice 
Wallenbergových městské radě, že jejich nadace daruje jeden milion švédských korun na stavbu 
veřejné knihovny ve Stockholmu, pokud budou splněny tři následující podmínky: že městská rada 
rozpustí sbírku 575.000 švédských korun Forsgrenovy nadace na stavbu městské knihovny, že 
daruje takový pozemek, aby mohla knihovna stát samostatně s dostatečným prostorem pro 
budoucí rozšíření, a že město Stockholm pokryje veškeré náklady spojené s vypracováním 
projektu. Velkorysý dar Wallenbergových byl s vděkem přijat a v červnu 1918 založila městská 
rada komisi skládající se z pěti členů a tří zástupců. Celou komisi se až do konce roku nepodařilo 
sestavit, poněvadž zjednaný architekt Carl Westman z nějakého důvodu odmítal post přijmout. Na 
Westmanovo místo v komisi byl 2. prosince 1918 zvolen právě Asplund, který se všem jevil jako 
správná volba. Ve stejném roce si totiž společně se Sigurdem Lewerentzem zajistil vítězstvím v 
mezinárodní soutěži na stockholmský jižní hřbitov pozornost široké veřejnosti a respekt 
odborných kruhů. Zároveň byl redaktorem architektonické rubriky časopisu Teknisk tidskriff a 
vyučoval ornament v architektuře na Královském technickém institutu.

• Asplund původně dostal za úkol připravit program pro plánovanou soutěž. Poněvadž v tehdejším 
Švédsku byla typologie veřejných knihoven něčím novým, byli členové komise vysláni za těmito 
stavbami do okolních zemí. V květnu 1920 zaplatila městská rada Asplundovi a řediteli knihovny 
Fredriku Hjelmqvistovi studijní cestu do Spojených státu, odkud se oba vrátili s nadšením a již 
vytipovanými “správnými řešeními“, za které považovali Indianapolis a Detroit. Komise nakonec 
rozhodla, že autorem stockholmské městské knihovny bude Asplund, který byl zároveň jejím 
členem. Nikdo totiž nezpochybnil, že ve Švédsku má o tomto zcela novém druhu staveb 
nejucelenější představu.

http://www.biblioteket.stockholm.se


• Na konceptu knihovny začal Asplund pracovat již v roce 1919. Celý projekt mu trval přes deset let, 
což ve srovnání se dvěma dalšími jeho významnými stavbami (rozšířením soudního dvora 
Gothenburg 1913-37 a Woodlandským hřbitovem 1915-40) není tak dlouhá doba. Návrh prošel 
několika vývojovými fázemi a variantními řešeními. Například v roce 1922 byly veřejnosti 
představeny tři varianty řešení fasád.

• Ze vstupu do knihovny se nakonec stala procesní cesta. Návštěvníci musí projí velkolepými 
kamennými propyleji a poté vystoupat po schodišti do válcovitého prostoru ležícího v samém srdci 
knihovny. Design interiéru a exteriéru je téměř perfekcionalistický, kde je každý detail pečlivě 
domyšlen. O výzdobu vestibulu se postaral Ivar Johnson a umělecké detaily v dětské knihovně 
Nils Dardel. 

• Návrh je ovlivněn jak v té době probíhající modernou a funkcionalismem, tak historizujícím 
neoklasicismem. Stavba je řešena v klasicistním stylu a přísnou geometrií. Prostor se skládá ze 
sférických a kubických prostorů. Hlavním centrem stavby je kupolí zaklenutý čtvercový vestibul s 
vepsanou kružnicí tvořící zaoblení rohů. V těchto rozích se nachází podružné komunikační 
prostory. Místnosti v patrech jsou na hlavní prostor symetricky vázány. Z těchto prostor jsou 
přístupné kanceláře, šatny, čítárny, studovny apod. Hlavní patro nacházející se 3 m nad hlavní 
ulicí a o výšce 4,5 m má honosný přístup po dlouhém přímém schodišti.

• Již ve funkcionalistickém duchu přistavěl Asplund mezi lety 1928-31 ke knihovně další dvě části; 
jednu na zadní straně a dvojici křídel s komerční náplní, které lemují ulici a vytváří základ pro 
zvednutou terasu.

• Zatímco se knihovna stále ještě dostavovala, odevzdal Asplund soutěžní projekt na 
ztvárnění sousedního parku. Soutěž vyhrál a umístil sem rozlehlou obdélníkovou nádrž.

• V roce 2006 byla vypsána dvoukolová mezinárodní architektonická soutěž na rozšíření 
Asplundovy knihovny. Stávající budova přestala totiž kapacitně vyhovovat (po dostavbě se 
předpokládá s využitím 24000m² namísto stávajících 14000m²). V listopadu minulého roku byl ze 
stovek odevzdaných návrhů vybrán vítěz, kterým se stala Heike Hanada z výmarského ateliéru 
Laboratory of Art and Architecture. Předpokládané dokončení jejího návrhu „Delphinium“ je 
stanoveno na rok 2013.



SKOGSKYRKOGARDEN – WOODLANDSKÝ HŘBITOV

• Skogskyrkogarden came about following an international competition in 1915 for the design of 
a new cemetery in Enskede in the southern part of Stockholm, Sweden. The design of Gunnar 
Asplund and Sigurd Lewerentz, young architects from the Functionalist movement, was selected.
Work began in 1917 on land that had been old gravel quarries ( lomy na štěrk) that were 
overgrown with pine trees and was completed three years later. The architects' use of the natural 
landscape created an extraordinary environment of tranquil beauty that had a profound influence 
on cemetery design throughout the world.

• The crematorium, with its remarkable Faith, Hope, and Holy Cross Chapels was Gunnar 
Asplund's final work of architecture, opened shortly before his passing in 1940. In 1994, 
Skogskyrkogarden was named a UNESCO World Heritage Site and although it does not have 
the number of famous interments as the Norra begravningsplatsen, its much older counterpart 
in northern Stockholm, it is a major tourist attraction. At the Tallum Pavilion, 
visitors can see an exhibition about the cemetery and the story of its origins and the 
two architects whose vision created it.

• ZDROJE

• Fotografie: (c) Susanne Hallmann, Cemeteries Administration of the City of Stockholm

• http://www.skogskyrkogarden.se/en/index.php
• http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&place=foreign&action=show&id=1331
• http://www.erikgunnarasplund.com/
• http://www.eurofresh.se/stockholm/whc-stockholm.htm
• http://en.wikipedia.org/wiki/Skogskyrkogarden
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