






MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

URBANISMUS 

 

Pozemek je součástí v historii několikráte přestavovaného území, které mělo 

za následek ztrátu jeho původní rekreační funkce. V současnosti slouží především 

parkování pro okolní bytové domy. Nachází se mezi významnými dopravními 

tepnami ulic Komenského a Velké Novosady na jihozápadním okraji širšího centra 

města Přerova. Tyto dvě především dopravní trasy tvoří pomyslnou bariéru ve 

spojení centra města a vlakového a autobusového nádraží a obytných zón na jihu. 

Tento problém by se mohl částečně vyřešit plánovaným průrazem rychlostní silnicí 

R55 a revitalizací velkého a deurbanizovaného městského bloku v blízkosti parcely. 

Byla by tak zaručena větší plynulost dopravy a vznikly by nové městské prostory. S 

průrazem by se však také dostalo do města větší množství automobilů, zvýšila by se 

prašnost a hlučnost v okolí silnice.  

Na pozemku stojí kostel Českobratrské církve evangelické a socha Jana 

Amose Komenského. Budova městské knihovny tvoří s těmito dvěma objekty 

pomyslný trojúhelník, rozdělující pozemek na část náměstí a část parku. Jedná se o 

tři solitérní stavby, určující urbanismus celého řešeného území. Objekt knihovny se 

zároveň snaží navázat na uliční čáru ulice Komenského a vytvořit tak záda či bariéru 

plánovanému průrazu, což se odráží i ve vnitřním členění stavby. Návrh dopravy 

navazuje na stávající stav, i když není optimální, pouze u polikliniky je objezdná 

silnice uzavřena a navržena jako slepá. Počet parkovacích stání mírně klesl. Veškeré 

plochy na pozemku včetně těch zelených jsou navrženy v jedné úrovni, tzn. 

psychologicky působí na člověka jako pochůzí a ne pojezdná plocha. Tento fakt by 

mohl také sloužit ke zklidnění dopravy na pozemku. Prostor náměstí je viditelně 

oddělen od sousední ulice zahrazovacími sloupky a zvýrazněn pruhy v dlažbě. 

Stejně je zvýrazněn i vstup do knihovny. Plochy v parku jsou mlatové a ze žulových 

kostek. Zdravé a mladé stávající stromy byly v návrhu ponechány. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

 

Stavba je pojata jako solitér komunikující s okolní zástavbou a tvořící určitý protipól 

sousednímu kostelu Českobratrské církve evangelické z počátku 20. století. Obě 



stavby tvoří společně se sochou Jana Ámose Komenského svébytné dominanty nově 

vzniklého náměstí. Stavba se jižní širší stranou uzavírá vůči frekventované silniční 

komunikaci, její „bariérovost“ je zvýrazněna malými okny ve tvaru střílen, což 

v kombinaci s cihlovým obkladem připomíná pevnost. Oživením stereotypu je pak 

předsazené kastlové okno v druhém patře osvětlující hudební oddělení. Směrem do 

náměstí se dům otevírá velkým strukturálním oknem, jehož velikost je ještě 

zvýrazněna velkou plochou neměnné fasády pouze s akcentem vstupního kruhového 

vchodu. Ten má být určitou odpovědí na obdobně koncipovaný vstup do kostela. 

Různé výškové vztahy otvorů jsou harmonizovány jednak pásovými okny 

s pískovcovým obkladem parapetu, na druhé straně pak jednoduchou fasádou 

s cihelnými pásky lepenými na výšku připomínající knihy v polici a odkazující také na 

blízkost industriální části města Přerova. Dům je orámován výraznou barvou rámů 

oken a stejně zabarvené plechové římsy na atice.  

 

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Stavba má své logické vertikální i horizontální členění. Vertikálně je dům členěn od 

nejfrekventovanějších provozů po ty nejméně frekventované, horizontálně má stavba 

čelo a záda. V „zádech“ domu jsou umístěny všechny pomocné provozy. Podzemní 

parkoviště není závislé na provozní době knihovny a slouží jako veřejné. Je v něm 

umístěno 41 parkovacích míst, z toho dvě místa jsou vyhrazena pro potřeby knihovny 

a zásobování knihovny a dvě místa jsou invalidní stání. Vjezd a výjezd z podzemních 

garáží je řízen semaforem, rampa je tedy pouze jednopruhová. Výstup z podzemních 

garáží je do zadního traktu 1.np, odtud má návštěvník možnost projít do knihovny, či 

do exteriéru. Hlavní vstup do budovy je umístěn z prostoru náměstí u kostela. Za ním 

je umístěn „vracecí“ pult s informacemi, bookshopem a hlavním schodištěm, dále pak 

foyer sálu a v zadní části halového prostoru pak kavárna s integrovanou čítárnou. 

Prostor před infopultem je přisvětlen seshora světlíkem. Uprostřed celé dispozice se 

nachází výškově převýšený multifunkční sál, osvětlený střešním světlíkem. V zadní 

části přízemí jsou umístěny šatny, toalety, úniková schodiště a vstup do 

administrativní části, která je přímo spojena s infopultem. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází oddělení pro dospělé s hudebním oddělením. Volné výběry a 

studovny jsou uspořádány kolem hlavních zdrojů přirozeného či rozptýleného světla, 

tedy kolem velkého proskleného okna a obou střešních světlíků. K dispozici je zde 



uzavíratelná studovna. Do třetího nadzemního podlaží, které je dětským oddělením 

vedou mimo jiné tzv. čtecí schody. Dispozičně je toto patro uspořádáno obdobně jako 

předchozí, opět jsou zde samostatné uzavíratelné místnosti a to pc učebna, dílna a 

herna, umístěná na skleněném stropě hlavního sálu. V posledním nadzemním 

podlaží jsou taktéž umístěny sklady s posuvnými regály. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Objekt je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem s obvodovými nosnými žb. 

stěnami, v některých podlažích kombinovaný s vnitřními nosnými žb stěnami. Je 

založen na vrtaných pilotách, umístěných pod sloupy, suterén tvoří bílá 

železobetonová vana. Stěny rampy do podzemních garáží, výtahových šachet a 

komunikačních jader jsou železobetonové, venkovní únikové schodiště je tvořeno 

samostatnou ocelovou konstrukcí. Stropy jsou železobetonové monolitické se 

skrytými průvlaky. Stropní deska je vyztužena obousměrně. Stropní konstrukce sálu 

je tvořena příhradovým nosníkem a pochůzí skleněnou podlahou. Objekt je zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. Nosnou konstrukcí je žb strop, střešní plášť je 

tvořen parozábranou, spádovou vrstvou, tepelnou izolací a ochrannými 

hydroizolačními pásy. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem 

s obkladem z pásků lícového zdiva. Vstupní dveře jsou hliníkové, kruhové otevíravé, 

všechna okna jsou hliníková, velké strukturální okno a předsazené kastlové okno, 

stejně tak jako zastřešení světlíků jsou tvořeny ocelovým rámem se zasklením. 

Instalace jsou vedeny instalačními šachtami, technická místnost vzduchotechniky je 

umístěna v suterénu. Potrubí vzduchotechniky a elektrické rozvodné sítě jsou vedeny 

v dřevěném podhledu. Podlahy jsou lité.  
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