






Průvodní zpráva

Koncept

Pro nalezení vhodného místa pro knihovnu jsem využil analýz zpracovaných v

minulém semestru, podle kterých je jedním z nejfrekventovanějších míst v Přerově

prostor mezi kinem Hvězda a polyfunkčním objektem – poliklinikou, hlavní pěší

spojnicí mezi centrem a hustě obydlenou jižní čátí města a taky obchodním domem

naproti přes ulici. Lokalita je dnes využívaná především jako parkoviště, potenciál má

ale mnohem větší, protože se nachází na strategickém místě mezi parkem a hlavní

ulicí vedoucí od nádraží se zklidněnou dopravou. 

Smyslem projektu je vytvořit knihovnu jako bránu do parku, která svojí hmotou

minimálně brání propojení ulice s parkem a zároveň vytváří předprostor jak

sousednímu kinu tak sama sobě.

Urbanismus

Různorodá zástavba v okolí vytváří komplikovanou urbanistickou situaci.

Projekt zejména reaguje na různé odsazení sousedních objektů od uliční čáry. Svou

hlavní hmotou zůstává na úrovni ulice (stejně jako armádní budova č. 43 a další

objekty směrem k nádraží), ale příčná hmota navazuje na uskočení kina o asi 8m z

ulice. Zároveň reaguje na velkorysý boční vstup do kina – 9 m široké schodiště a na

veřejný nárožní prostor mezi armádní budovou a poliklinikou.   

Vzhledem k různé výškové úrovni okolních objektů jsem nepovažoval za nutné

nějak významně reagovat, měřítkem se ale budova blíží sousednímu kinu (obdobná

veřejná budova s kulturní náplní). Parkovací místa, která byla objektem zabrána

navrhuji umístit jako podélná parkovací stání přímo do ulice Čechova – došlo by tak

zřejmě ke zúžení vozovky a k pozitivnímu zklidnění městské ulice.

Z urbanistických důvodů má budova dva vstupy, oba dva jsou pod

přemostěnou částí tak aby je lehce identifikoval i člověk, který jde do knihovny

poprvé.



Budova reaguje na světové strany. Hlavní čítárna s nejvyšším oknem je

orientovaná na severovýchod, místnosti obrácené na jih mají nízká podlouhlá okna s

venkovními roletami.

Vnitřní provoz

Na křížení obou hmot se nachází vstupní hala s hlavním schodištěm, které

propojuje všechna tři podlaží.

Nejdůležitějším a nejvelkorysejším prostorem v knihovně je podlouhlá čítárna

s výhledem, opticky propojená jak s největším předprostorem tak s vyššími patry

volných výběrů. Měla by sloužit dospělým i dětem, ke čtení a studiu – přímo v ní je

umístěna část volného výběru, novinky, audio-video nosiče, periodika a taky

obslužný půlt knihovníků. Dvěma schodišti je přímo propojena s volnými výběry v

následujích dvou podlažích. V prvním patře jsou knihy pro dopělé, ve druhém pro

děti. Na konci tohoto křídla se nachází oddělené prostory – učebna, klubovna,

počítačová učebna a klubovna a herna pro děti.

V části orientované do ulice se nachází kanceláře zaměstnanců, které jsou

oddělené od zbytku budovy jádrem (wc, výtah, kuchyňky, šatna …). 

Příčná hmota přístupná ze druhého nadzemního podlaží obsahuje sklady a

depozitář, místnosti záměrně nemají okna, jsou osvětleny pouze uměle.

Provoz kavárny je od knihovny oddělen venkovním prostorem, přístup je ale

umožněn suchou nohou. Hlavní prostor má vyšší světlou výšku a výhled na tři

světové strany.

Technické řešení

Z koncepčních a estetických důvodů jsem zvolil fasádu z pohledového betonu

a to také ovlivnilo nosnou konstrukci. Jedná se o kombinaci železobetonovýh sloupů

(300 mm x 300 mm) a nosných stěn (300 mm) horizontální nosnou konstrukci tvoří

železobenové desky. Obvodové stěny jsou sandwichové (např. systém

Thermomass), při výstavbě je do bednění umístěna výztuž s „napíchanými“

systémovými polystyrenovými deskami a celé je to zalito samohutnícím betonem.



Celý plášť je složen z několika dilatačních celků oddělených od sebe pryžovou

vložkou. Systém by měl splňovat nízkoenergetický standard. Rád bych využil

pohledové vlastnosti tradičního bednění z prken.

Základy jsou vytvořeny ze základových pasů které po obvodu budovy dosahují

nezámrzné hloubky. Pod sloupy jsou základové patky. Stavba je tepelně odizolovaná

i od spodu. 

Střešní konstrukci tvoří plochá střecha s atikou. Spádová vrstva je vytvořena

ze systémových střešních dílců EPS.

V budově je instalovaná vzduchotechnika, která je vedena pod

sádrokartonovým podhledem se strojovnou v technické místnosti ve 3. np. Výměna

vzduchu je umožně také přímo okny (kanceláře).

Vnitřní prostředí je přirozeně osvětlené okny a světlíky, ve skladech a archivu

je pouze umělé osvětlení.


