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_úvod
Zadáním diplomové práce je návržení městské knihovny v historickém části města Přerova. Řešená 
lokalita „Na Marku“ se nachází  při  břehu řeky Bečvy v místě setkání  tří  významných pěších tras. 
Atraktivitu  místa  zvyšuje  vazba  na  obě  hlavní  přerovská  náměstí,  bezprostřední  blízkost  řeky  a 
unikátní prvek zachovalého pivovarského sjezdu k řece.
Každá krajina, město, místo, má svou paměť. Stejně tak lokalita Na Marku si toho pamatuje spoustu.  
Od vzniku osídlení při brodu řeky Bečvy, přes výstavbu hradeb, až po nedávné opravy Tyršova mostu. 
Formování prostoru bylo napříč dějinami doprovázené různými aktivitami místních obyvatel. Vznikly 
tak historické a prostorové vrstvy, navzájem se překrývající a doplňující, které mají v Přerově, stejně 
jako kdekoliv jinde, obrovský vliv na ztotožnění lidí s důvěrně známým místem. 
Tady stál kostel. Tudy se chodí k řece. Tady v létě sněží lípy. 
Ve své práci si dávám za cíl dokonale porozumět geniu loci místa a navrhnout dům, který dá unavené  
lokalitě s letitými zkušenostmi nový smysl k životu.

_město
Přerov je  v  současné  době  městem  s  nesjednoceným  centrem  v  jehož  středu  se  nachází  dvě 
významná náměstí.  Hlavní  a historicky mladší Masarykovo náměstí leží  na bývalé obchodní trase 
spojující  oblast Předmostí se zbytkem města a je v rámci Přerovského městského života centrem 
dění. Horní, historicky starší náměstí, je součástí hradiště obehnaného hradbami a je tak vzhledem ke 
své poloze v urbanistické struktuře a terénním podmínkám lehce odsunuto do pozadí. Z významného 
prvku,  který  by  mohl  být  výrazným bodem pro  celé  město  Přerov  je  tak  zklidněný prostor,  dnes 
připomínající spíše opuštěnou náves.  
V širších souvislostech je celé centrum města sepjaté mezi dominujícími plochami bytové výstavby, 
převážně ve formě panelových sídlišť a plochami průmyslových areálů. 
Město Přerov, navenek se prezentující jako město s bohatou historií, kulturou, atraktivním protředím, a 
s  potenciálem  pro  kvalitní  městský  život  se  potýká  s  řadou  problémů,  stejně  jako  jiná  města  s 
podobnou sociálně-prostorovou strukturou. 
Mimo jiné  se  Přerovu  jako  průmyslovému městu na dopravním uzlu  nevyhl  přechod k terciéru  a 
kvartéru  a  s  tím  spojené  omezení  činnosti  a  výroby  mnoha  průmyslových  podniků,  a  tedy  odliv 
pracovních sil do okolních měst. 
Dalším  jevem,  který  můžeme  pozorovat  je  dnes  již  skoro  „povinná“  suburbanizace,  tedy  odliv 
obyvatelstva  na předměstí  a  s  tím spojené  vylidňování  centra,  stagnující  plochy  a  nevůle  zlepšit 
stávající stav, což se projevuje v rámci celého města.  
Přerovu i přes množsví již zpracovaných strategických plánů rozvoje a rozpačitě vypracovanou SWOT 
analýzu  chybí  celková  vize  na  zkvalitnění  městského  prostoru.  Město  rovněž  jakoby  postrádalo 
celkovou „image“, na základě které by vyvolalo zájem potenciálních investorů o rozvoj města a vůbec 
zájem obyvatelstva o zlepšení dnešního stagnujícího stavu.
Řešení této situace nabízí  strategické umístění několika vhodných projektů (nové veřejné budovy,  
rekonstrukce veřejných prostor, revitalizace brownfields), které by v daných lokalitách zapůsobily jako 
impulzy pro další rozvoj nejen v místním, ale v širším urbanistickém kontextu. Jedním z takových  
projektů by se mohlo stát umístění nové Městké knihovny, pro kterou město Přerov pro nedostačující  
kapacity hledá vhodnou lokalitu již od roku 1995.

zdroj: Esej „Strategie pro knihovnu v Přerově“, zpracovaná autorem s kolegy v rámci předmětu Rekonstrucke a obnova sídel v ZS  
2011/2012



_místo
Řešené území se nachází v atraktivním místě při břehu řeky Bečvy, v bezprostřední návaznosti na 
hlavní přerovská náměstí - Horní a Masarykovo. V místě se setkávají tři významné pěší trasy. 
Nejvýznamnější a nejvyužívanější z nich spojující oblast Předmostí s centrem města, dále trasa 
vedoucí z lokality ke klidnému Hornímu náměstí a trasa vedoucí pásem zeleně při nábřeží, který je 
obyvateli Přerova vyhledáván k procházkám, relaxaci a odpočinku. V současné době probíhá stavba 
nové dopravní infrastruktury spojená s rekonstrukcí Tyršova mostu pro pěší dle návrhu Aleny 
Šrámkové. 
Zadaná lokalita je dnes chaotickým místem s nedokončeným blokem domů a je využívána především 
jako parkoviště, případně pro různé akce, slavnosti a hody v zatravněné části pod stávajícími stromy. I 
přes nedokončenost a rozpačitost celého prostoru se zde nachází několik prvků, díky kterým má místo 
potenciál stát se vyhledávanou lokalitou nejen pro obyvatele Přerova, ale rovněž lidi z širšího okolí. 
Mezi tyto prvky patří blízkost řeky, městotvorný prvek nábřeží, atraktivní výhledy, zachovalá vzrostlá 
zeleň, pivovarský sjezd k řece. Pod na první pohled chaotickou vrstvou se zde nachází skrytý poklad, 
který čeká na své využití.

_koncept
Nová knihovna se stává další vrstvou ve struktuře místa s dlouholetou pamětí, problémy a skrytým 
potenciálem. Stejně jako každý nový dům kdekoliv jinde, a to nejen v historických částech měst, je 
návrh knihovny i zde zásahem do důvěrně známého místa. Dávám si proto za cíl navrhnout knihovnu 
tak, aby jemně doplňovala stávající historicko-prostorové vrstvy, posilovala identifikaci místních 
obyvatel s touto lokalitou a stala se překvapením a příjemným zastavením pro náhodně procházející. 
Návrh je řešen s důrazem na zesílení atraktivních stránek místa, jako jsou vazby na obě přerovská 
náměstí, návaznost na nábřeží s atraktivními výhledy, styk důležitých pěších tras a genius loci 
podpořený vzrostlou zelení a pivovarským sjezdem k řece. 

Knihovna se přizpůsobuje prostorovým souvislostem v lokalitě. Vychází z výrazné linearity místa 
patrné z pohledu z protějšího břehu. Rovněž při aktivní pěší trase vytváří dominantu jako vstupní 
bránu do historické části města u ústí Tyršova mostu. Jednotlivé hmoty knihovny se obtáčejí kolem 
stávajících vzrostlých stromů. Svými prosklenými plochami reagují na atraktivní výhledy a těží z 
výhledu k řece a do zeleně.

Knihovna je místem získávání informací. Těch, které si vyberu sama, aniž by každá z nich nesla další, 
o které nestojím. Má být místem hledání, nalézání. Procházím mezi policemi volných výběrů v horních 
patrech a sama si vyberu, co potřebuji. S vybranou knihou si sedám do studovny s výhledem na řeku 
nebo k jednomu ze studijních stolů při prosklené stěně do parku. Vybírám si nejen knihu, ale i prostor 
pro četbu. Čtení v korunách stromů, čtení nad hladinou. 

Knihovna je místem objevování. Ve výstavním prostoru s oknem do atria se seznamuji s tvorbou 
místního umělce. V přednáškovém sále navštívím jednu z pravidelně pořádaných besed.

Knihovna je místem setkání. Veřejný prostor před knihovnou volně přechází v parter. Potkávám lidi, 
kteří stejně jako já dávají přednost konkrétním informacím před informacemi přeplněnými médii. 
Tiché setkávání v čítárně denního tisku, prodejně knih, kavárně. 

Knihovna jako dům je v lokalitě Na Marku novým místem, nabízející těm, kteří chtějí objevovat, další 
vrstvy poznání.

Městská knihovna v Přerově je domem mezi stromy, řekou, hradbami a lidmi.
_urbanistické řešení



Knihovna je v řešené lokalitě umístěna tak, aby každou svou částí přispěla doplnění a definici 
chaotického urbanistického prostoru. Dům se tak stává čelem pro nové náměstí, vytváří novou ulici, 
provází pěší podél nábřežní promenády a tvoří příjemná zákoutí pod stávajícími stromy. 
V místě setkání pěší trasy směřující k Tyršovu mostu a nábřežní promenády vzniká rozšířením 
nábřeží vstupní předprostor knihovny, který je rovněž pomyslnou bránou do historické části města. 
Hlavní pětipodlažní hmota knihovny spolu s linií protějších stávajících domů a linií nábřeží tento 
prostor vymezuje a stává se novým orientačním bodem pro řešenou lokalitu. Při příchodu od 
Masarykova náměstí je docíleno momentu překvapení, kdy se knihovna objeví zpoza rohu. Mezi 
knihovnou a protějšími městskými domy vzniká prostor pro nové aktivity. Oblast při vzniklém náměstí 
se stává atraktivním pro nové investory a jejich projekty pro dostavění proluk a nedokončeného bloku 
dalšími městskými domy s obchodním parterem. 
Pěší trasa vedoucí z Horního náměstí ústí v malém parku, umístěném v rozevřené náruči nižší části 
nově vzniklé knihovny. Vznikají zákoutí kolem pivovarského sjezdu k řece, který je se stávající 
vzrostlou zelení příjemným místem k odpočinku a četbě ve stínu stromů.
Ve spolupráci s dalšími navrhovanými domy v rámci dostavovaného městského bloku vzniká nová 
ulice spojující předprostor knihovny s nově navrženým parkem a stávajícími vzrostlými stromy. 
Návrh je podpořen přeřešením dopravní situace tak, aby nábřeží a prostory kolem knihovny počítaly 
pouze s pěším pohybem a zůstaly pro běžný automobilový provoz neprůjezdné.

_architektonické a dispoziční řešení
Knihovna je rozdělena do čtyř hmot střídavě uzavřených a otevřených vůči svému okolí. Uzavřenost a 
otevřenost je dána v závislosti na významné výhledy, orientaci ke světovým stranám a provoz. 
Výhledy do konkrétních směrů v okolí jsou rozmístěny tak, aby při pohybu interiérem bylo v každé 
části patrné, do jakého prostředí je knihovna zasazena a kterého je součástí.
Vertikální pětipodlažní část dominující náměstí při patě Tyršova mostu se vstupními prostory, volnými 
výběry a studovnami je řešena jako bílý kvádr s vertikálním členěním. Výrazným prvkem jsou bílé 
vertikální lamely, které při pohledu z dálky splývají a vzniká tak dojem uzavřené bílé hmoty. 
Přiblížením se ke knihovně dochází k postupnému odkrývání prosklených ploch za lamelami. 
Knihovna tak z různých míst pozorování mění svou tvář. Dominující vstupní hmota knihovny je řešena 
ve velkorysém měřítku odpovídajícím náměstí a mohutnému pobytovému mostu. 
Tři další dvoupodlažní lemují nábřeží a prosklenými studovnami se obtáčí kolem stávajících vzrostlých 
stromů. Parter při nábřežní straně kontrastuje ke vstupní hmotě sníženými nadpražími otvorů pro 
docílení menšího pocitového měřítka pro pohyb chodců v těsném sepjetí s promenádou. Naopak v 
patře je výrazným prvkem prosklená část studovny – oko s výhledem na řeku. Dětská část je od 
zbylých hmot knihovny oddělena proskleným průchodem, který směrem od nábřeží uskakuje a 
ustupuje tak stávajícímu stromu. Tím je dosaženo výraznějšího dělení jednotlivých hmot při pohledu z 
protějšího břehu řeky. Otvory v dětském oddělení se v parteru měřítkově přizpůsobují malým 
návštěvníkům, kdežto v patře se objevuje výrazná prosklená studovna starších čtenářů. Dětská část 
knihovny překlenuje stávající sjezd k řece. Vzniká tak nová souvislost v historické stopě lokality 
prostřednictvím provázání nových a starých prvků. 
Exteriéry knihovny jsou řešeny jednoduše, v bílých plochách omítek v parteru s velkoformátovým 
kamenným obkladem. Bílá omítka kontrastuje s tmavými plochami strukturálního zasklení. 
Jednoduchost a zdánlivá materiálová strohost je odkazem na výraz budov na protějším břehu řeky. 
Stěny v interiéru jsou jako protipól k světlým fasádám řešeny v obložení dřevem.

_stavební řešení
Spodní stavba
Vzhledem k blízkosti řeky jsou základové poměry v dané oblasti poměrně komplikované. Objekt pro to 
není podsklepen. Spodní stavba je řešena jako tuhá železobetonová deska z vodostavebného betonu, 
která je lokálně podepřena vrtanými pilotami, dosahující do hloubky únosného podloží. Z důvodu 



hrozícího rizika namáhání konstrukce tlakovou vodou, musí být hydroizolace dimenzována tak, aby 
tomuto namáhání vyhověla. Zajímavým místem je stávající podchod, který bude zachován a objekt jej 
překlene. V tomto místě bude základová deska ve styku s exteriérem opatřena tepelnou izolací.

Nosný konstrukční systém
Objekt je navržen jako kombinace železobetonového skeletu a stěnového systému. Oba tyto systémy 
jsou propojeny soustavou vzájemně kolmých stropních průvlaků. Prostorovou tuhost systému zajišťují 
ztužující jádra, která tvoří zároveň komunikační prostor požárně oddělený železobetonovými stěnami. 
Spolu s betonáží stropních průvlaků bude zhotovena i křížem vyztužená stropní deska tl.200mm, která 
bude výztuží spojena s průvlaky. Jednotlivé stěny byly umístěny v závislosti na provozním řešení. Kde 
bylo potřeba otevřít fasádu či uvolnit dispozici, bylo použito železobetonových sloupů. Výtahové 
šachty jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí, zamezující přenosu vibrací a hluku do ostatních 
konstrukcí. Skladbu této šachty tvoří 100mm železobetonové stěny, 100mm pružné akustické izolace 
a 100mm železobetonové stěny. Spodní stavba je tvořena železobetonovou deskou z 
vodostavebného betonu, která je lokálně podepřena pilotami z důvodu špatně únosného podloží 
stavby a z důvodu vysoké hladiny podzemní vody.

Fasády
Fasáda tvořená polostrukturálním zasklením z izolačního trojskla je opatřena speciální povrchovou 
úpravou, která chrání interiér před přehříváním. Tato fasáda je k nosnému systému ukotvena pomocí 
systémových nosníků s přerušeným tepelným mostem. Místy je do této fasády integrován rám, který 
vytváří vstupy do objektu. Ostatní stěny jsou zhotoveny ze železobetonu a jsou zatepleny minerální 
vatou, která je na svém povrchu opatřena minerální tenkovrstvou omítkou. 

Střešní plášť
Střechy jednotlivých objektů jsou navrženy s klasickým pořadím vrstev. Na penetrovanou 
železobetonovou stropní desku bude natavena bodově parozábrana v podobě asfaltových pásů s 
hliníkovou vložkou, která bude vytažena po vnitřním líci atiky 300mm nad horní úroveň tepelné 
izolace. Na tuto parozábranu bude umístěna tepelná izolace ve formě rovných desek z EPS 100, alt. 
EPS 150 pro pochozí část střechy, v tl.200mm. Pro vytvoření spádu potřebného pro odvedení 
srážkových vod bude využito spádových klínů z ESP 100, alt. 150 s nakašírovaným hydroizolačním 
pásem. Spád těchto klínů bude 1,5%. Na spádové klíny bude nataven horní hydroizolační pás 
opatřený minerálním posypem. V místě zelené střechy pokračují dále drenážní a vegetační vrstva, zde 
bude horní hydroizolační pás nahrazen pásem s ochranou proti prorůstání kořenů a v místě s 
kačírkem, budou následovat vrstvy s prostorovou smyčkovou rohoží a geotextilií, která zajistí odvod 
případných stojatých dešťových vod, když by došlo k zanesení kačírku.

Technologie
Objekt bude napojen na dálkový zdroj tepla pomocí výměníkové stanice umístěné v technické části 
objektu. Technická místnost v přízemí nabízí možnost přímého vstupu z exteriéru pro případné opravy 
či jiné servisní práce. Rozvod tepla po objektu bude zajišťovat vzduchotechnika, která zajišťuje jak 
přístup čerstvého vzduchu, tak i odvod odpadního vzduchu. Rozvody VZT budou vedeny v 
podhledech a budou pružně uchyceny k nosné konstrukci a budou opatřeny akustickou izolací, aby 
nedocházelo k přenosu hluku. Ohřev teplé vody bude zajištěn opět pomocí dálkového zdroje tepla. V 
technické místnosti bude umístěna dvojice velkoobjemových akumulačních nádrží napojených na 
výměník.
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