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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B1.ÚVOD

Veřejná knihovna je v dnešní době definována jinými požadavky, než jak tomu
bývalo v minulosti. Knihovna jako instituce neztrácí význam uchovatele vědomostí,
jen se mění procesy a aktivity probíhající v knihovně a tím i nároky na prostor uvnitř.
Jedním z faktorů je skladování a přístup ke knihám. Z dříve nepřístupných skladů se
nyní stávají více lidem přístupné volné výběry a jen menší objem knih je skladován
uzavřeně. Dále je to změna pojmu kniha, který nahradil pojem mediální jednotka
(CD, DVD, obrázky, kazety, noviny, atd.). Množství informací je nyní přístupno online
a knihovny musí nabízet něco víc než jen uskladnění těchto informací – Nový
Domov pro knihu (65-70% návštěvníků jde do knihovny studovat, půjčit knihu ale
30% jde za zábavou).

B2. URBANISMUS

Řešené území zahrnuje nedokončenou část městského bloku a plochu veřejné
zeleně u nábřeží. Parcela je vymezena ulicemi Mostní z východu, nábřežní ulicí
Spálenec na severu, náměstím Na Marku z východu a ulicí Pivovarskou z jihu.
Území se nachází v blízkosti historického jádra, na hranici ochranného pásma
městské památkové zóny. Řešené území je na spojnicí cest ze dvou náměstí –
historického Horního náměstí a náměstí T.G. Masaryka. Hranici pozemku stejně jako
hranici mezi novou zástavbou za řekou (panelové domy, rodinné vily) a starou
zástavbou města vně historického centra (měšťanských domů historického jádra)
tvoří řeka Bečva. Lokalita blízkosti hradeb a řeky s nově postaveným Tyršovým

mostem je lehce dostupná z centra a slouží jako ideální místo pro rekreaci. Lokalita
byla vybrána jako je1 ze 3 ideálních pro stavbu knihovny. Výběru předcházela
podrobná analýza města Přerova a dalších možných lokalit.
Dopravní obsluha objektu je umožněna z ulice Mostní napojenou přes ulici Jateční
na ulici Palackého, silnici III. třídy. Zastávka městské hromadné dopravy je 150 m
přes řeku u Sokolovny. Parcela je v blízkosti 3 cyklostezek:Bečva, Jantarová a 5042.
Napojení na technickou infrastrukturu je z veřejných sítí pod náměstím Na Marku.
V podloží se nachází vysoká hladina podzemní vody a parcela je v oblasti
záplavového území řeky Bečvy.

B3. ARCHITEKTURA
Koncepce návrhu staví knihovnu na křižovatku lidských cest, kde se lidé mohou
volně pohybovat, studovat, nakupovat, půjčit knihu, číst, jít do kavárny nebo na
výstavu, debatovat nebo pouze být. Objem domu je rozdělen do 4 různě velkých
funkčních částí propojených skleněnou halou se schodištěm. Hmoty objektu reagují
na různé výšky sousedících domů s orientací hlavní části knihovny směrem k řece.
Objekt knihovny vymezuje 3 různé typy městských prostor - náměstí Na Marku, ulice
Mostní a neposlední řadě nábřeží. Knihovna spočívá na proskleném vstupním patře
a 4 objemy knihovny jsou odděleny skleněnými krčky. Směrem vzhůru stoupá
uzavřenost knihovny – od veřejného prostranství v 1.NP volné výběry v 2.NP až po
intimnější čítárny v 3NP. Fasády jednotlivých částí jsou vertikálně členěny. Okenní
otvory střídající obklad z hliníkových panelů v rozmezích od 0,3 m do 1,2 m zjemňuje
objem objektu.

B4. DISPOZICE

Objem knihovny je rozdělen do funkčních 4 částí s různou výškou (administrativa a
sklady, sál, dětské oddělení a oddělení pro dospělé). Vstupní průchozí 1.NP slouží
jako filtr pod samotnou knihovnou, která je situována až do 2.NP vzhledem
k záplavové oblasti. Knihovna je přístupna z 5 částí. Na Marku se nachází vstup do
knihkupectví, do kavárny, výstavních ploch a sálu. Na ulici Mostní o půl patra níž se
nachází jeden vedlejší vstup a hlavní vstup do knihovny je situován na nábřeží
směrem od Tylova mostu. Tyto vstupy / cesty se setkávají v prosklené hale ve středu
budovy, kde se nachází hlavní schodiště spojující hlavní části knihovny.

Z hlavní haly je knihovna přístupna po schodišti s výtahem. Schodiště, halu a
jednotlivé části knihovny spojují krčky na různých úrovních. V 2.NP se nachází
dětské oddělení se zázemím a o půl patra výše oddělení pro dospělé a část
administrativy. Ve 3.NP se nachází čítárny oddělení pro dospělé se zbylou
administrativou a ve 4.NP uzavřené sklady knihovny. Domem prochází ještě 2
komunikační jádra s požárním únikovým schodištěm.
Parkování je řešeno parkovacím stáním na ulici Mostní a podzemním parkovištěm,
kde se nachází i technické zázemí domu.

B.5 KONSTRUKCE
Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet. V 1.PP s viditelnými
průvlaky a v ostatních patrech se ztracenými průvlaky. Podzemní část tvoří izolační
železobetonová bíla vana tl. 400 mm, pod sloupy vyztužená patkami s náběhy,
ležících na pilotech. 1.NP je až na 2 jádra z monolitického betonu a štítových stěn
prosklené. Ostatní nadzemní patra mají plášť z monolitického betonu obloženého
hliníkovými panely. Okna jsou bezrámová. Skleněná hala má na střeše stínící
systém.

