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Sprievodná správa 

1. Analýza 
Mestská knižnica v Preřove (MěK) hľadá priestory pre novú 

knižnicu už niekoľko rokov. Požiadavky sa za ten čas postupne 
vykryštalizovali a skonkretizovali. Výsledkom snahy o rozprúdenie širšej 
debaty o novej mestskej knižnici a  poskytnutie možných alternatív 
obyvateľom a zastupiteľstvu mesta je aj spolupráca so študentmi FA 
VUT v Brne, ktorej súčasťou je aj táto diplomová práca. 

 Nová budova mestskej knižnice by mala spĺňať celú radu dôležitých 
požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez 
zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na 
dôslednom preskúmaní špecifík mesta Přerova a danej lokality, až po 
definovanie vízie modernej mestskej knižnice, schopnej obstáť 
v konfrontácii s prebiehajúcou komunikačnou revolúciou a radikálnymi 
zmenami vo fungovaní modernej informačnej spoločnosti. 

V našom prípade sme vychádzali v prvom rade zo zadania, 
jednotlivých požiadaviek MěK a podrobnej analýzy danej lokality 
resp. samotného mesta Přerov, ktoré nám ponúkli prvé impulzy do 
procesu formovania architektonického názoru na daný problém.  Tieto 
vstupy sme skombinovali s vlastnou víziou a konceptom mestskej 
knižnice 21. storočia, čím sme postupne dospeli ku konkrétnej podobe 
návrhu novej budovy mestskej knižnice mesta Přerov. 

1.1. Zadanie 
Zadanie pozostávalo z mapových podkladov a stavebného programu 

definovaného MěK Přerov. Stavebný program pomohol určiť 
nevyhnutné súčasti knižnice, ich vzájomné vzťahy, orientačnú veľkosť 
jednotlivých prevádzkových celkov a následne aj knižnice samotnej. 

Podľa plošného rozdelenia stavebného programu sme približne určili 
minimálnu potrebnú čistú podlažnú plochu knižnice na 2200 m2, resp. 
hrubú podlažnú plochu na cca 3500 m2 a následne približný hrubý objem 
obostavaného priestoru na 14 500 m3. 

1.2. Knižnica 21. storočia 
Základom pre úspešný a plnohodnotný projekt bolo pre nás taktiež 

hľadanie definície modernej knižnice a jej úlohy v súčasnej spoločnosti. 
Postupne sa vyprofilovali tri základné heslá, ktoré by podľa nás mali 

charakterizovať knižnicu nasledujúceho milénia: 
- komunikácia 
- interakcia 
- inšpirácia 

Knižnica už nemôže byť len pasívnou schránkou kníh a vedomostí, 
mala by aktívne vstupovať do života, prezentovať sa, poskytovať 
príležitosti, vábiť. Mieša funkcie, verejný a súkromný priestor. Knižnica 
zajtrajška nahrádza školu, chrám, tržnicu, herňu, domov. Je lákadlom, 
pokladničkou, domovom múzy, fantázie, snov a  tajomstiev. 
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“When kids go to the mall instead of the library, 
it’s not that the mall won, it’s that the library lost.“ 
[Seth Godin — Future of the library] 

1.3. Preřov 
Nová knižnica bude súčasťou mesta, potenciálnou ikonou, 

identifikátorom a orientačným bodom. Je dôležité skúmať existujúce 
väzby a vzťahy, demografické, sociologické ukazovatele a návrh tvoriť 
s ohľadom na ne. 

Mesto je tvorené malým historickým jadrom a nadväzujúcou voľnou 
zástavbou, prevažne obytného charakteru. Dôležitým prvkom je rieka 
Bečva, ktorá mesto horizontálne rozdeľuje na dve časti a do ktorej 
záplavového územia spadá takmer celá centrálna časť mesta. Taktiež je 
zreteľné  rozdelenie na východnú prevažne obytnú časť a zapadnú, 
industriálnu časť. 

1.3.1. Základné údaje: 
Počet obyvateľov  46 240 (+ cca 9 500 dochádzajúcich) 
Katastrálna výmera  58,50 km2 
Centrum   0,2541 km2 
Zastavaná plocha  11,61 km2 

1.4. Lokalita Č. 3 — Pri Evanjelickom kostole 
Lokalita je pomerne blízko centra, avšak vzdialenejšia od 

najhustejšie obývaných štvrtí v západnej časti mesta. Na druhej strane je 
daná lokalita atraktívna z hľadiska možných budúcich rekonverzií 
industriálnych plôch vo východnej časti mesta a plánovanej výstavby 
pozdĺž plánovaného dopravného prierazu I/55. Dochádzková vzdialenosť 
do 15 min. pešej chôdze pokrýva cca. 45% osídlenej plochy mesta. 

*Prupich I /55 — Zkapacitněný průtah Přerovem je nezbytně nutný 
pro převedení městské a regionální dopravy, a do dokončení dálnice D1 i 
tranzitní dopravy po silnici I /55 ve směru sever–jih. V ýstavbou se 
odstraní výrazné kongesce dopravy na stávající silniční síti Přerova. Po 
dokončení dálnice D1 zůstane průtah silnice I /55 jako hlavní sběrná 
komunikace města Přerova. Na průtahu silnice I /55 dojde pouze k 
částečnému poklesu intenzit dopravy vlivem převedení tranzitní dopravy 
na dálnici. 

1.5. Zhrnutie (SWOT): 

1.5.1. Silné stránky: 
- dopravná obslužnosť 
- rozmer pozemku 
- priaznivé majetkové pomery 

1.5.2. Slabé stránky: 
- hluk (rušná križovatka, plánovaný dopravný prieraz I/55) 
- mŕtve miesto (v súčasnosti málo atraktívne pre budovu knižnice) 
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- pešia dochádzková vzdialenosť 
- záplavové územie 
- existujúca zeleň (nutný výrub existujúcej zelene) 

1.5.3. Príležitosti: 
- poloha na trase od hlavnej stanice k centru 
- veľkosť pozemku, mnoho možností umiestnenia budovy, dobré 

svetelné podmienky atď. 
- možnosť využitia potenciálu veľkokapacitnej komunikácie 

v blízkosti k prezentácii knižnice 
- aktivácia a skvalitnenie verejného priestoru v okolí 

evanjelického kostola 

1.5.4. Hrozby: 
- komplikovaná urbanistická situácia (rozhranie centra 

a priemyselnej zóny, rušná križovatka, existujúci kostol a verejné 
priestranstvo) 

- neistá atraktivita lokality 
- príliš veľký pozemok 
- hluk a znečistenie v dôsledku plánovaného dopravného ťahu 

2. Koncept 
Návrh je v reakciou na podnety,  ktoré prináša daná lokalita, 

v kombinácii s víziou modernej knižnice 21. storočia popísanou vyššie. 
Snaží sa eliminovať negatívne javy a naopak rozvíjať potenciál, ktorý je 
prítomný. Reaguje na potrebu oddeliť a vymedziť sa voči rušnej 
križovatke, vytvoriť zátišie a skvalitniť verejne priestranstvo 
s kostolíkom, aktivizovať problematické územie, zatraktívniť ho tak pre 
budúcich užívateľov knižnice a v neposlednom rade vytvoriť jasnú 
značku nového miesta. 

Riešenie problému sme vyabstrahovali do dvoch potrebných 
(zdanlivo jednoduchých) zásahov. Sú nimi plot a kopec. 

2.1. Plot 
Ako ochrana pred nežiaducimi vplyvmi dopravy, ako uzatvorenie 

bloku a verejného priestranstva s kostolom a zeleňou vo vnútri, ako 
vymedzenie sa voči priemyselnej zóne a lacnému supermarketu oproti a 
zároveň ako stena (plocha) na prezentáciu aktivít knižnice a ako lákadlo 
nazrieť za plot, kde sa skrýva atraktívny verejný priestor ... 

Tvorí ho presklená fasáda pozdĺž celej hranice pozemku 
s križovatkou, schopná odizolovať dopravu, a zároveň poodhaliť 
prevádzku knižnice okoloidúcim. Dovoľuje nazrieť a pozýva za plot do 
budovy a do vnútrobloku. 

2.2. Kopec 
Ako aktivátor územia, ako značka knižnice a lokality, ako jediný 

kopec v celom Přerove okrem hradného návršia, ako archa vedomostí, 
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týčiaca sa nad zaplaveným územím rieky Bečvy, ako ostrov a oáza, ako 
miesto na šport, hru, sánkovanie, ako príjemné zelené ležovisko, ako 
otvorená prírodná čitáreň, ako prírodný amfiteáter ... 

Tvorí ho zelená pochôdzna strecha budovy, plynule sa zvažujúca 
smerom do novovytvoreného námestia s kostolom. 

3. Širšie vzťahy a urbanistické riešenie 
Riešená parcela sa nachádza v užšom centre mesta Přerova, 

juhozápadne od historického jadra, približne v strede na pomyselnej 
spojnici hlavnej vlakovej stanice a Námestia T. G. Masaryka v centre. 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza rušná križovatka, ktorá sa 
plánovaným prierazom, stane s najväčšou pravdepodobnosťou už 
čoskoro vysoko frekventovaným dopravným uzlom S-J a V-Z 
dopravných ťahov. Na ulici Komenského, ktorá parcelu ohraničuje z 
južnej strany, sa nachádzajú dve zastávky MHD, približne rovnako 
vzdialené na obidve strany a pohodlne dostupné pešou chôdzou. Na danú 
lokalitu nadväzuje cyklochodník, ktorý sa podľa ÚPD mesta plánuje 
ďalej rozširovať. Občianska vybavenosť je v tejto lokalite vzhľadom na 
blízkosť k centru zabezpečená nadštandardne. V blízkosti sa nachádza 
zdravotnícke zariadenie, polícia, obchodný dom, viacero reštaurácií a 
pod. Parcela sa tak ako takmer celé územie mesta nachádza v záplavovej 
zóne rieky Bečvy. 

Budova v zásadnej miere reaguje na svoje okolie a jej forma vznikala 
ako priama odpoveď na jednotlivé klady a zápory danej lokality. Na 
jednej strane reaguje na dopravné tepny a rušnú križovatku z juho-
západného smeru, na druhej strane vytvára zátišie bloku s Evanjelickým 
kostolom a pomníkom J. A. Komenského čím sa usiluje o zmenu 
charakteru nevyužitého a mŕtveho verejného priestranstva vo vzájomný 
prospech svojou pochôdznou zelenou strechou. 

Vytvára novú krajinu — landscape — ktorý sa snaží o aktiváciu 
celého okolitého priestoru a o zatraktívnenie a oživenie tradične 
monofunkčnej budovy knižnice. 

4. Architektonické a dispozičné riešenie 
Budova plynule vyrastá z okolitého terénu. Smerom od 

Evanjelického kostola ku križovatke stúpa zelená pochôdzna strecha a 
vytvára na parcele umelý kopec, ktorý oddeľuje verejný priestor a 
novovzniknuté námestie pred kostolom od rušnej križovatky. Tento 
terénny výbežok ohraničuje z J, Z a V strany kolmá sklenená fasáda. Zo 
S strany ho dopĺňa uzatvorený sklenený kubus, ktorý ukrýva vertikálne 
jadro a poskytuje priestor pre potrebné dispozičné jednotky. 

1. podlažie je kvôli nebezpečenstvu záplav zdvihnuté do výšky 1,2m 
nad okolitý terén. To dovoľuje umiestniť do suterénu parkovanie a 
príjazd pre zásobovanie knižnice a kaviarne, ktoré je zabezpečené 
vertikálnym komunikáčným jadrom v sklenenom kubuse budovy. 

Parkovisko je prístupné vjazdom zo S-Z strany objektu. Hlavný 
vstup pre návštevníkov je zo strany námestia v novovzniknutom 
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vnútrobloku. Služobný vchod pre zamestnancov knižnice je nenápadne 
umiestnený v rámci štruktúry zasklenia východnej fasády. Troma 
separátnymi vstupmi je dodržaná zásada oddeleného pohybu návštevníka 
knihy a knihovníka v budove knižnice. Ďalšie dva vstupy umožňujúce 
pohodlné prepojenie medzi interiérom a zelenou strechou sú umiestené 
na 4. NP. 

Východná sekcia budovy je určená zamestnancom knižnice, okrem 
kancelárií, pracovní a zázemia pre knihovníkov ukrýva aj fondy kníh 
s kompaktnými regálmi a ďalšie potrebné skladové priestory. 

Západná časť a vystupujúci presklený kubus sú určené návštevníkom 
knižnice. 1. podlažie tvorí otvorený priestor opticky prepojený s 
galériami 2. a 3. podlažia. Tie  sa v dôsledku tvaru budovy postupne 
pôdorysne zmenšujú a poskytujú väčšie súkromie pri štúdiu. Na 1. 
podlaží sú umiestnené: recepcia, šatne, kaviareň a voľný výber kníh. Ten 
pokračuje aj na 2. podlaží kde je doplnený o študijné stoly a PC. Na 
najvyššej galérii 3. podlažia sa nachádzajú už len priestory na nerušené 
štúdium. V kubickom sklenenom bloku zaseknutom do „kopca“ knižnice 
je umiestnená prednášková sála, študovne a čitárne dennej tlače. Na 
terase 4. NP sa nachádza kaviareň. 

Voľný pôdorys knižnice umožňuje ľahké prestavby a zmeny 
funkčného rozloženia a je tak schopný reagovať na nové podmienky 
a potreby knižnice v budúcnosti.  

5. Konštrukcie a špecifické časti riešenia 

5.1. Nosná konštrukcia 
Nosnú štruktúru budovy tvorí železobetónový stĺpový skelet so 

základným rozponom 7,5 m, ktorý podopiera vegetačnú strechu a galérie 
jednotlivých podlaží. Rovnaký statický princíp je navrhnutú aj pre 
kubický blok. Stavbu stužuje centrálne vertikálne jadro obsahujúce 
výťahy, šachty a únikové schodisko. 

5.2. Zelená strecha, presvetlenie 
Zelená pochôdzna strecha sa zvažuje pod uhlom 22,5°. Počíta sa 

s nízkou vegetáciou, trávnikom resp. suchomilnými rastlinami 
s maximálnou potrebnou výškou substrátu 300 mm.  Predpokladané 
zaťaženie navrhovanou skladbou vegetačnej strechy je 550 kg/m2. 

Navrhovaná skladba strechy: 
- nosná konštrukcia (železobetónová doska) 
- hydroizolácia (odolná voči prerastaniu koreňov) 
- ochranná vrstva (netkaná popypropylénová textília) 
- drenážna a hydroakumulačná vrstva (nopová fólia) 
- filtračná vrstva (netkaná popypropylénová textília) 
- vegetačná vrstva (zemina 200 mm + substrát 100 mm) 
- vegetácia (trávnik) 

Prípadne presvetlenie interiéru budovy je zabezpečené 
prostredníctvom svetlíkov prestupujúcich cez vegetačnú strechu. 
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5.3. Fasáda, tienenie 
Navrhovaným riešením je dvojitá (dvojplášťová) fasáda s vnútorným 

tepelne izolačným sklom a vonkajším jednoduchým zasklením 
s reguláciou prúdenia vzduchu v dutine a s umiestnením tieniacich lamiel 
v medzi-priestore. 

Toto riešenie ponúka niekoľko výhod: 
- zvýšený akustický útlm vonkajšieho hluku 
- zlepšenie tepelnej bilancie v zimnom období 
- fungovanie tieniaceho mechanizmu bez ohľadu na vonkajšie 

poveternostné podmienky 
- hladký sklenený vzhľad s regulateľnou mierou priehľadnosti 

Návrh počíta s dostatočne širokou medzerou s pochôdznymi lávkami 
pre údržbu a zabezpečením odvetrávania dutiny v letnom období. Taktiež 
predpokladáme nutnosť distribúcie upraveného vzduchu pozdĺž fasády 
zo strany interiéru, čo sa dá dosiahnuť v súčinnosti s návrhom 
vzduchotechniky. Špecifické požiadavky knižnice na kvalitu svetla môžu 
byť ošetrené inštalovaním PVB fólií, neprepúšťajúcich UV žiarenie. 

6. Tabuľka bilancií 
Zastavaná plocha   0 m2 (1 600 m2) 
Obostavaný priestor   12 400 m3 
Podlažní plocha   4100 m2 
 
Voľný výber   1 800m2 
Knižničné fondy   200 m2 
 
Prednášková miestnosť  170 m2 
Kaviareň    60 m2 

Počet parkovacích miest  37 

7. Zoznam výkresov a ďalších častí návrhu 
1. Širšie vzťahy  M 1:1000 
2. Celková situácia  M 1:500 
3. Pôdorys 1. PP SUTERÉN M 1:200 
4. Pôdorys 1.NP  M 1:200 
5. Pôdorys 2.NP  M 1:200 
6. Pôdorys 3.NP  M 1:200 
7. Pôdorys 4.NP TERASA M 1:200 
8. Rez AA’   M 1:200 
9. Rez BB’   M 1:200 
10. Axonometrické rezy M 1:200 
11. Pohľady   M 1:200 
12. Konštrukčná schéma M 1:500 
13. Rez fasádou  M 1:10 
14. Vizualizácie 
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