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1. Popis stavby 

 

a. Popis území 

Knihovna je navrhována na náměstí Přerovského povstání, které se nachází na velmi 

výhodném místě ve vztahu k budoucím čtenářům. Náměstí leží na pěší spojnici historického 

jádra města a největší obytné zóny na jihovýchodě. Pěší dostupnost historického centra činí 

cca 5 minut a cca 10 minut chůze od náměstí leží pomyslný střed zmiňované obytné zóny. 

Jedná se o velice společensky frekventované místo. 

V současné době má parcela charakter parku, který ale kvůli husté a přerostlé zeleni 

působí velice zanedbaným dojmem. Kromě trávníku jsou zde i dvě rozlehlé betonové plochy 

určené pro parkování. Dominantu prostoru tvoří budova kina Hvězda a protilehlá budova 

polikliniky a střední zdravotnické školy. 

V bezprostřední blízkosti se nachází zastávky několika autobusových linek MHD. Na 

severu je náměstí lemováno jednou z páteřních komunikací Přerova, současnému hustému 

provozu na ní by měl v budoucnu ulevit plánovaný „průpich“ v jižní části Přerova u nádraží. 

 

b. Údaje o majetkoprávních vztazích 

Lokalita určená pro výstavbu knihovny se nachází na parcelách č. 2155/1, 2166, 

2167/1, 2167/4, 2185/1, 2185/2, které jsou v majetku města Přerova a na parcelách č. 

2167/5, 2167/6 a 2167/7, které jsou v soukromém vlastnictví. 

 

c.  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Výběr byl proveden na základě analýz provedených v zimním semestru 2011. Tato 

lokalita se jeví jako vhodná pro umístění knihovny z hlediska dobré docházkové vzdálenosti a 

dobré dopravní obslužnosti. V okolí je velké množství veřejných staveb (škola, kino, 

poliklinika) a umístění knihovny dobře podtrhne toto místo jako kulturní centrum města 

Přerova.   

 

d.  Zásady urbanistického řešení 

Urbanistické řešení formovaly tři hlavní motivy: kino, pěší trasy a park. 

Budova kina Hvězda tvoří neoddiskutovatelnou dominantu náměstí, jednak kvůli 

nárožní poloze a jednak díky své výrazné hmotě. Navržená budova knihovny se nesnaží kinu 



konkurovat, je z uliční fronty ustoupena do pozadí, mezi vzrostlou zeleň a pěší promenádu. 

Půdorysně se dá kino opsat čtvercem, knihovna má půdorys obdélníkový o zhruba stejném 

plošném obsahu jako kino. 

Náměstím vede mnoho pěších tras, které se chaoticky kříží a překrývají. Umístění 

knihovny a její volný parter se snaží dát těmto trasám pomyslný řád a vytvořit „pěší uzel“, 

v jehož středu se nachází hlavní vstup do městské knihovny. 

Náměstí Přerovského povstání mnoho obyvatel považuje více za park než náměstí. 

Volná plocha trávníku ostře kontrastuje s velice zanedbanou a zarostlou částí kolem kašny na 

severu. Vhodnými parkovými a krajinářskými úpravami by bylo třeba obě části propojit a 

vytvořit tak plnohodnotný a ucelený park. Z důvodu tohoto potenciálu umísťuji knihovnu 

mimo toto území. 

Knihovna svojí polohou tvoří přirozené završení prostoru mezi kinem a poliklinikou, 

zároveň působí jako protiváha kinu a dělí náměstí Přerovského povstání na tři hlavní části. 

Na severu uzavírá park, dále společně s budovou polikliniky a střední školy tvoří na hlavním 

pěším tahu přirozenou pěší promenádu a svým otevřeným parterem vytváří „pěší uzel“ a 

centrum jinak roztříštěné zástavby na tomto náměstí. 

 

e. Zásady architektonického řešení 

Jak již bylo popsáno výše, navrženou budovu knihovny ovlivnil charakter náměstí 

Přerovského povstání. Zjednodušeně se dá knihovna popsat jako dvoupodlažní obdélníková 

hmota, která se „vznáší“ nad uvolněným parterem. Jediným průmětem knihovny a terénu je 

kruhový vstupní tubus a obdélníková hmota s kavárnou, komerčním prostorem a výstupem 

z garáží. Obě tyto hmoty prochází celým objemem knihovny a propisují se nad střechu. Terén 

směrem k hlavnímu vstupu do knihovny klesá o 750 mm, pomocí vyrovnávacích ramp a 

rampových schodišť se tak vytváří nálevkovité ústí, které přirozeně navádí návštěvníky ke 

vstupu.  

Kolem obvodu kruhového tubusu se vine rampa, která spojuje jednotlivá podlaží 

knihovny a je hlavním motivem v interiéru. Sklon rampy sleduje i střecha čítárny ve tvaru 

šroubovice umístěné na střeše knihovny. Druhá střešní hmota je zkosená v příčném směru a 

skrze prosklení bazilikálně osvětluje přednáškový sál. Obdélníková hmota knihovny se dělí na 

dvě hlavní části: veřejnou a administrativní. Prostory pro čtenáře jsou situovány do jižní části 

s výhledy do parku, na kino a promenádu. Administrativní část se prosklením obrací do 



vzrostlé zeleně na severovýchodě. Osvětlení knihovny se odehrává jednak skrze prosklenou 

hmotu čítárny umístěnou na střeše a hlavně skrze prosklené stěny obíhající kolem dokola 

prostorů pro veřejnost. Stínění je zajištěno předsazenou perforovanou textilií s potiskem.  

 

f.  Zásady výtvarného a materiálového řešení 

Hlavní dvoupatrová hmota knihovny je překryta předsazenou textilní fasádou 

s potiskem. Potisk tvoří grafická zkratka vycházející z motivu polic s knihami a navíc obsahuje 

i název „Městská knihovna v Přerově“, které jsou umístěny na pohledově 

nejexponovanějších nárožích. 

Architektonickým záměrem bylo nechat vyznít hlavní hmotu a dále udělat parter i 

střešní nástavby co nejvíce transparentní. Jsou proto v co největší míře prosklené.  

V interiéru dominují čtyři hlavní materiály: betonová stěrka na podlahách, dřevěné 

regály, hliníkové rámy oken a čistá bílá omítka. Zařizovací předměty a doplňky potom celý 

prostor barevně dolaďují. 

 

g.  Zásady dispozičního a provozního řešení 

Cílem řešení byl návrh moderní, účelné a funkční budovy dle požadavků zpracovaných 

stávajícím ředitelem MěK Přerov.   

V 1.NP nalezneme velkorysý kruhový vstupní prostor s centrálním výpůjčním a 

registračním pultem, šatnou a výtahy do vyšších podlaží. Ve druhé obdélníkové části je 

situována samostatná kavárna, která tak není vázána na otevírací dobu knihovny, 

pronajímatelný komerční prostor a také sem ústí druhé schodiště, které slouží v jednom 

směru jako vstup do podzemních garáží a ve druhém směru se dá využít jako samostatné 

schodiště pro přednáškový sál, pokud ten bude pronajat mimo otevírací hodiny knihovny. 

V obou případech je schodiště díky svému technickému provedení uvažováno také jako 

chráněná úniková cesta. 

Druhé nadzemní podlaží nabízí přes 800 m2 plochy pro oddělení dospělých. Prostor 

není striktně členěn na uzavřenou studovnu, čítárnu, pracovnu knihovnic a samotný volný 

výběr, ale naopak jsou všechny tyto funkce promíchány mezi sebe. Místo uzavřené pracovny 

je knihovnicím k dispozici pracovní místo u informačního pultu ve středu dispozice. Studijní 

místa u stolů a uzavíratelné soukromé studijní boxy jsou stejně jako čtecí křesla umístěny 

mezi regály s volným výběrem.  Důraz byl kladen na situování těchto míst co nejvíce 



k oknům, zdrojům přirozeného osvětlení. Jedinou uzavřenou místností přístupnou veřejnosti 

je v tomto patře počítačová učebna a hygienické zázemí. V části administrativní je polovina 

podlažní plochy věnována skladování a péči o knihovní fondy. Díky využití moderních 

posuvných archivačních regálů bylo možno snížit potřebný prostor o více než polovinu při 

uložení stejného množství svazků. Dále jsou zde umístěny pracovny útvaru střediskových 

služeb a hygienické zázemí zaměstnanců. 

Další podlaží je půdorysně menší než předchozí, uskakuje od obvodové stěny a tím 

dovoluje větší propojení a prosvětlení prostor. Je zde umístěné dětské a hudební oddělení, 

uspořádané podle stejné filozofie jako patro pro dospělé. Po spojovacím můstku se 

návštěvník dostane k přednáškovému sálu nebo k hygienickému zázemí a dále také do 

administrativní části. Zde je situována pracovna ředitele, pracovna správce sítě a pracovny 

útvaru provozně-ekonomického. Vše opět doplněné patřičným hygienickým zázemím. 

Poslední nadzemní podlaží je tvořeno dvěma samostatnými hmotami. V kruhové 

prosklené hmotě je umístěna čítárna a půjčovna periodik. Při vhodném počasí je možné 

rozšířit čítárnu o prostor pobytové terasy. Druhá obdélníková zkosená hmota tvoří z poloviny 

převýšený strop přednáškového sálu a zbylé prostory jsou věnovány strojovnám VZT a 

schodištnímu výlezu na střechu. 

V suterénu nalezneme jedno podzemní podlaží, které slouží pro parkování a 

technologie. Celkem je zde umístěno 61 parkovacích míst včetně 4 míst vyhrazených pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou tu dva sklady pro knihovnu, 

místnost pro výměník a akumulační nádrže na dešťovou vodu. Navíc je zde jedna rezervní 

místnost pro další potřebné technologie či skladování. 

 

h. Stavebně - konstrukční řešení 

Výkopy budou provedeny běžným způsobem s využitím stavební techniky. Dle 

geologických a hydrogeologických podmínek bude určen způsob zajištění svahů stavební 

jámy. Předpokládaná hloubka výkopu po obvodě stavby je cca 4,5 m. 

Základy a jejich přesné provedení bude stanoveno po zjištění geologických a 

hydrogeologických podmínek. Pro účely této studie se předpokládá založení na ŽB základové 

desce, která bude pod sloupy rozšířena a podepřena vrtanými piloty do požadované hloubky. 

Suterénní stěny budou rovněž železobetonové.  

 



Konstrukční systém lze popsat jako železobetonový skelet s oboustrannými průvlaky 

na pravidelném pravoúhlém rastru. Dimenze sloupů, průvlaků, stropních desek a ztužujících 

stěn byla určena empiricky po konzultaci se statikem. 

Zdivo má funkci výplňovou a částečně ztužující. Ke zdění použity keramické cihelné 

bloky, které jsou na obvodových stěnách opatřeny tepelnou izolací. Příčky mají tloušťku 150 

mm.  

Stropy - monolitické železobetonové, nad 2.NP se skrytými průvlaky. 

Schodiště - monolitické železobetonové. 

Vnitřní úpravy povrchů - viz systémový detail. 

Venkovní úpravy povrchů - viz systémový detail. 

Izolace tepelné - viz systémový detail. 

Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu - viz systémový detail, použita fóliová 

hydroizolace. 

Podlahy (nášlapné vrstvy) – cementový potěr leštěný se vsypem.  

Podhledy – v interiéru použity SDK podhledy, v exteriéru podhledy FERMACELL. 

Výplně otvorů – hliníkové okenní profily s izolačním dvojsklem, kotvení okenních 

profilů dle systémového detailu SCHÜCO. 

Střecha – plochá jednoplášťová, skladba viz systémový detail. 

 

2.  Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

Kanalizace 

Pod přilehlými komunikacemi prochází sběrače splaškové kanalizace, které jsou 

dostatečně dimenzovány pro odvod splaškových vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch a 

střechy budou jímány a využity jako užitková voda, přepad bude veden do dešťové 

kanalizace. 

Vodovod 

Územím prochází vodovodní řad, dle pokynů správce bude provedeno napojení 

objektu knihovny. 

Parovod 

V území se nachází podzemní vedení parovodu, připojení na výměníkovou stanici bude 

projednáno se správcem sítě. 

 



Elektrická energie          

V budově kina se nachází trafostanice VN, lze uvažovat o připojení na tuto distribuční 

síť nebo na síť NN procházející v okolí navrhovaného objektu. 

 

3. Zdravotně-technické instalace 

Kanalizace 

Dispozičně je hygienické zázemí umístěno v patrech přesně nad sebou, svislé svody 

budou vedeny v instalačních předstěnách, nahoře budou vyvedeny nad úroveň střechy a 

opatřeny ventilačními hlavicemi. Z důvodu uvolněného parteru budou svody staženy 

v podhledu do instalační šachty u únikového schodiště. Takto vedené svody musí být 

zaizolovány. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch a střechy bude jímána do akumulačních nádrží 

v suterénu a využita do splachovačů WC a pro závlahu. 

Vodovod 

K příslušným zařizovacím předmětům bude rozvedena pitná voda. Dešťová voda 

jímaná do akumulačních nádrží v 1. PP bude použita do splachovačů WC. Ohřev teplé vody 

bude probíhat ve výměníkové stanici, kde bude umístěn také zásobník teplé vody. 

Vytápění 

K vytápění objektu bude použit systém podlahového vytápění, k ohřevu topné vody 

bude využita výměníková stanice na parovodu, přičemž voda v systému bude v teplotním 

spádu 55-45 °C. Počet a velikost topných okruhů bude stanoven výpočtem, u okenních 

otvorů bude třeba snížit rozteče mezi topnými hady, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní 

páry na prosklených plochách. 

Větrání 

Větrání prostorů se uvažuje jako nucené. V objektu bude více vzduchotechnických 

okruhů. Samostatně se budou větrat prostory knihovny určené pro veřejnost, dále bude 

samostatné větrání přednáškového sálu, počítačové učebny, kavárny, komerčního prostoru a 

administrativní části. Specifické bude větrání pro knihovní fondy a přetlakové větrání CHÚC. 

Samostatné větrání bude zřízeno i pro garáže v suterénu. 

Strojovny VZT jsou umístěny v návaznosti na instalační šachty na střeše objektu. Bylo 

s nimi počítáno již v návrhu a nevytváří tak na střeše rušivé prvky. 

 



4. Požární bezpečnost 

Konzultace:  Ing. Hlavačka 

autorizovaný technik v oblasti požární bezpečnosti staveb 

  FAST VUT Brno 

 

Objekt bude rozdělen na osm samostatných požárních úseků (veřejná část knihovny, 

knihovní fondy, přednáškový sál, 2 x administrativní část, kavárna, komerční prostor a 

garáže). 

Veřejná část knihovny velikostně i podlažností odpovídá tak, aby mohla být 

považována za jeden požární úsek. Pro únik slouží dvě únikové cesty, jedna je nechráněná po 

rampě a druhá je chráněná po únikovém schodišti s evakuačním výtahem. Požární zatížení 

nebylo spočítáno, díky přítomnosti dvou možných únikových cest se pro koeficient 0.7 

(knihovny) uvažuje délka únikové cesty 55 m, která lze zvýšit instalací EPS. Empiricky byla 

požárním technikem tato část knihovny zhodnocena jako vyhovující. Karuselové dveře musí 

mít možnost automatického sklopení otáčivých křídel při aktivaci EPS. 

Knihovní fondy jsou řešeny jako samostatný požární úsek s povinnou instalací EPS a 

specifickým systémem větrání. 

Přednáškový sál a administrativní části ústí přímo do CHÚC. 

Kavárna a komerční prostory umožňují únik přímo na volný terén. 

Garáže mají navrženy dva únikové východy, jeden po únikovém schodišti a druhý po 

chodníku přiléhajícímu k rampě. Vrata do garáže musí mít samostatné dveře, automaticky 

otevíratelné při aktivaci EPS. Větrání garáží musí odpovídat příslušným normám. 

 

5.  Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Návrh umožňuje užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

6.  Tabulka vyhodnocení ploch a kapacit 

viz samostatná příloha 

 

 

 



BILANCE  PLOCH  (m2)

PLOCHA POZEMKŮ KNIHOVNY 3005

z toho plocha zeleně 0

z toho zpevněné plochy 3005

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 6055

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH  (m2)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 1460

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1870

BILANCE HPP  (m2)

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3710

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1870

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5580

INDEX PODLAŽNÍCH PLOCH 2,55

BILANCE UŽITNÝCH PLOCH  (m2)

PLOCHA VOLNÝ VÝBĚR 1380

PLOCHA KNIHOVNÍCH SKLADŮ 98

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU  (m3)

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 15200

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6730

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 21930

SPECIFIKACE ZMĚN STAVEBNÍHO PROGRAMU  (m2)

PODZEMNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ 1550

KOMERČNÍ PLOCHY (PRONÁJEM) 50

UČEBNA PRO VZDĚLÁVACÍ A SCHŮZOVOU ČINNOST -50

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 90

PRACOVNY PRO ZAMĚSTNANCE VOLNÉHO VÝBĚRU -95

STAVEBNÍ PROGRAM -ZADÁNÍ 2200

STAVEBNÍ PROGRAM -NÁVRH 2890

POMĚRNÉ NAVÝŠENÍ PROGRAMU (%) 31

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ

TABULKA  BILANCÍ

Diplomová práce

Jana Mastíková


