






PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Urbanistické řešení 

 

Současný stav:  

Území je v současné době znehodnoceno nekontrolovaným parkováním aut a 

přemírou komunikací, které se nelogicky obtáčí skrze celé území. To zapříčiňuje 

nejasnost fungování způsobu dopravy a kličkování chodců mezi auty. Zeleň je rozbita 

do neudržovaných a nevzhledných trávníkových ploch. Stávající stromy jsou 

částečně v ucházejícím stavu, zbytek je nevzhledně a nesystematicky rozmístěn po 

parcele. Dalším ovlivňujícím faktorem je také těsná blízkost městského okruhu, jehož 

důležitost se ještě zvýší, pokud se zrealizuje „průpich“ směrem k hlavnímu 

vlakovému a autobusovému nádraží. Projekt je zatím ve fázi příprav a zajišťování 

financí. Za městským okruhem je s velkým odstupem pro parkoviště umístěn 

obchodní dům Tesco, což prostor otevírá. Je proto nutné se všemi těmito faktory 

počítat a území zkultivovat. 

 

Návrh: 

Cílem návrhu je zkvalitnění, resp. vybudování kvalitního veřejného prostoru. Je 

počítáno se stavem, kdy je zrealizován „průpich“ v jižní části řešeného území. 

Budova knihovny je definována jako solitér, což je reakcí na složité a urbanisticky 

neuspořádané, až rozbité okolí. Staví se do pozice, kdy její fasády částečně cloní 

hluk vznikající při dopravě. Zároveň vytváří hmotný bod na nároží, které by jinak 

zůstalo otevřené a nejasné. Svým odsazením vytváří prostor pro vstup a vjezd do 

území z jihu, které je podpořeno umístěním sochy. Komunikace jsou v území oproti 

původnímu stavu redukovány a zefektivněny. Celý prostor nově vznikajícího náměstí 

mezi novou budovu knihovny a stávajícím evangelickým kostelem je pak od 

komunikace využívané pro pojíždění a parkování aut oddělen jen jiným rastrem 

dlažby. Rast se nachází se ve stejné výškové úrovni, což umožňuje plynulé 

přecházení chodců a zvětšuje se tak prostor náměstí. 

Směrem do severozápadního rohu přechází náměstí do parku. Ten je kompozičně 

stejně organický jako knihovna. Jedná se o travnatou plochu protnutou křivkou 

chodníku ve stejné výškové úrovni a plynulým přechodem z dlažby na trávu. 



Z travnaté plochy se vydouvají kopečky, které cloní park od komunikace. Slouží jako 

odpočinkové místo a i atrakce pro děti. 

Celkově je území doplněno o městský mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, 

osvětlení a stojany pro kola. 

 

 

Architektonické řešení 

Tvar budovy vychází z urbanistické situace a tím definovaného požadavku solitérní 

budovy. Vstupním tvarem byl původně kruh, který byl formován do tvaru elipsy.  

Venkovní plášť je maximálně prosklený,tím je zajištěno propojení s venkovním 

prostorem. Tento prvek by měl být podpořen otevřením kavárny v letních měsících, 

čímž dojde ke splynutí interiéru s exteriérem. S ohledem na tento požadavek je          

i horizontální členění řešeno tak, aby bylo spodní patro odděleno od provozu 

knihovny.  

Přízemí je vyhrazeno pro veřejné funkce a není podmíněno předplatným v knihovně, 

knihovna se tedy stává kulturním centrem místa. V úrovni náměstí je možno přímo 

vstupovat do budovy knihovny a využívat veškeré služby, které jsou nabízeny.  

Je to především kavárna s čítárnou denního tisku, veřejně přístupný internet, pokrytí 

signálem bezdrátového internetu wi-fi a v neposlední řadě multifunkční sál. Zbytek 

přízemního prostoru slouží pro administrativu a zásobování a je provozně oddělen  

od zbytku knihovny.  

V přízemí začíná i celý provoz knihovny. Je zde umístěn pult pro vrácení výpůjček 

a v obvodovém plášti se nachází box pro vracení knih i mimo otevírací dobu. 

Čtenář poté pokračuje po rampě směrem do druhého nadzemního patra.  

Z důvodu zajištění bezpečnosti je nahoře u výstupu umístěn rámový kontrolní systém 

proti krádeži knih. V patře je celkový prostor řešen jako jeden plynoucí a členění 

podle oddělení je realizováno rozdílnými barvami koberce a světly na stropě 

ohraničujícími danou sekci. Knihovna klade důraz na volný výběr, a protože nemá  

za povinnost uchovávat tiskoviny v archivu, jsou skladovací prostory relativně malé. 

Díky kolejnicovým posuvným systémům se maximalizuje využití plochy. 

V patře se nacházejí tři oddělení: oddělení pro dospělé, pro děti a hudební oddělení. 

Každé z nich má vlastní pult, který obsluhují knihovnice připravené poradit 

či vyexpedovat knihy v případě výpůjčky. Odděleníi společný prostor mají veškeré 

možné vybavení včetně vyhledávacích zařízení, počítačů s přístupem na internet, 



posezení, konferenční místnosti, samostatné studovny, pracovních stolů, 

poslechových místaj. 

 

Technické řešení 

Konstrukční řešení 

Základem konstrukce celé budovy jsou železobetonové sloupy s hřibovými hlavicemi. 

Ty jsou v úrovni suterénu usazeny na základové desce, která je podporována piloty. 

Z desky vycházejí sloupy, které pokračují ve stejném směru až do vrchních pater.  

Na sloupech je vždy v každém patře umístěna železobetonová, křížem vyztužená, 

deska, která je v místech mimo hlavice perforována například pro prostup schodiště, 

světlíku či nástupní interiérové rampy. Konstrukční výšky jsou v každém patře 

rozdílné. Suterénní parkování je konstrukční výšky 2,8 metru, první nadzemní podlaží 

3 metry a druhé nadzemní podlaží 4 metry. 

Obvodový plášť 

Plášť je řešen v přízemí z větší části zasklením do hliníkových rámů, které 

je v místech průchodu ven otvíravé a tím propojuje venkovní a vnitřní prostory. 

V místě vjezdu do podzemních garáží drží fasáda tvar elipsy a je tvořena pletivem 

tahokov. 

V patře je obvodový plášť z dvojité fasády. Vnější plášť je tvořen velkoplošnými skly, 

následuje vzduchová mezera, u které je možnost regulovat cirkulaci vzduchu a dále 

dřevěná eurookna vyztužená kovovými profily. 

Světlíky  

Prosvětlení vnitřní dispozice knihovny je zajištěno světlíky. Zastřešení světlíků tvoří 

skleněný plášťpultového tvaru na ocelové konstrukci se systémem exteriérových 

pohyblivých stínicích prvků a pevným zasklením se sklyse sníženou hodnotou 

celkového činitele prostupu sluneční energie.  

 

 

 

 


