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Abstrakt:  

Práce se věnuje nerealizovaným projektům novostaveb či rekonstrukcí stávajících budov 

knihoven v České republice. Je pomyslně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá 

důvody, proč stavět knihovní budovy a současnými požadavky na tento specifický typ staveb. 

Jsou představeny nejdůležitější české a zahraniční materiály. Samostatná kapitola je věnována 

financování knihoven zejména s pomocí EU, součástí jsou příklady úspěšných projektů. 

Praktická část přináší profily 6 knihoven se zaměřením na jejich prostorové problémy. 

Následuje vzájemné porovnání zjištěných statistických dat, s indikátory Standardu VKIS a se 

srovnatelnými knihovnami v nových či rekonstruovaných prostorech. V závěru se autorka 

subjektivně zamýšlí nad budoucností daných knihoven s ohledem na danou problematiku. 

Součástí práce je rozsáhlá příloha s fotografiemi a vizualizacemi nerealizovaných projektů. 

 

Abstract:  

The diploma thesis deals with unrealised projects of new buildings or refurbishments of 

libraries in the Czech Republic. It is notionally split into two parts. The theoretical part contains 

the reasons, why to build library buildings today and actual requierements on these specific 

kind of buildings. The most important czech and foreign documents on this topic are presented. 

One specific part is dealing with funding of library high-priced projects and also examples of 

successfull projects. The main focus of work is a summary of six public libraries focussed on 

their poor space conditions. After this, gathered data are equated with each other, with 

recommended values in Standard of Public Information Library Services and with comparable 

data of libraries placed in new or reconstructed buildings. In conclusion, the author questions 

subjectively the future of these six libraries. Part of the thesis is also extensive supplement with 

photos and graphic visualizations of unrealised projects. 
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Předmluva 

Stavbám knihoven jsem se poprvé přiblížila ve své bakalářské práci o novostavbách a 

rekonstrukcích českých vysokoškolských knihoven v období let 2000-2010 (Grillová, 2011). 

Dozvěděla jsem se o množství úspěšných projektů a o průběhu celého jejich vzniku od prvního 

návrhu až po slavnostní otevření nebo dokonce zhodnocení fungování po několika letech. Při 

zjišťování informací jsem narazila zároveň také na knihovny, které takové štěstí doposud 

neměly a jejich největší překážkou v poskytování služeb uživatelům je nedostatečný či 

nevyhovující prostor. 

 Sbírání dat o hotových a úspěšně realizovaných projektech bylo pro mne zajímavou 

zkušeností, ovšem téma jako takové nepřineslo nic nového, jelikož nové knihovny jsou vždy v 

centru pozornosti; když ne na celostátní úrovni, tak jistě v knihovnickém prostředí a lokálním 

tisku. Ale informace se daly poměrně dobře najít a kýžené knihovny také z větší části ochotně 

spolupracovaly.  

 Zato nerealizované projekty, to byla výzva, jak upozornit na problémy a pozdvihnout 

povědomí o knihovnách a jejich zaměstnancích, kteří dělají svoji práci dobře a mohli by 

nabídnout uživatelům lepší kvalitu služby a lepší prostředí, ale neutěšené prostorové podmínky 

jim v tom brání.  

 Zjišťovat informace o nerealizovaných projektech oproti hotovým stavbám bylo mnohem 

obtížnější. Jak psát o něčem, co vlastně ještě ani neexistuje, případně jen na papíře a nebo ani to 

ne? Také jsem se trochu obávala toho, že mi informace nebudou z různých důvodů poskytnuty.  

 

 Dle původního zadání práce měla práce pojednávat o významných knihovnách v ČR a 

podrobně zpracovat dva nerealizované projekty. Tato část práce došla k proměně a to po 

prvním výzkumu. 

 O plánované stavbě Národní knihovny na Letné v Praze byla vydána samostatná 

monografie, autorem publikace Střepiny chobotnice aneb Národ sobě je bývalý ředitel NK ČR 

Vlastimil Ježek (2009). Dalším příkladem je nerealizovaný projekt Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě, známý jako „Černá kostka“. O její výstavbu se zasazuje také Občanská 

iniciativa za Černou kostku v Ostravě, která má webovou prezentaci, kde lze nalézt  kompletní  

dokumentaci (Občanská, 2009). Obsahem jsou nejen články a tiskové zprávy, ale i plány, 

vizualizace a podobně. Online petice na podporu stavby má k 11. 4. 2014 přes 4 tisíce signatářů. 

Ani Národní knihovna ani Černá kostka nebyly součástí mého výzkumu v této práci. 
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Práce obsahuje část teoretickou a praktickou (výzkumnou). V úvodu práce se soustředím na 

metodiku, pomocí které se analyzuje a srovnává prostorová vybavenost knihoven v České 

republice. Zároveň zmiňuji porovnání výsledků statistik v letech 2005 a 2012. Již zde obecně 

uvádím, jak jsem knihovny pro práci „získala“, metodologie bude podrobněji rozebrána 

v praktické části. 

První dvě kapitoly pojednávají o důvodech, proč stavět v dnešní době budovy knihoven a o 

požadavcích na tento specifický typ staveb. Součástí jsou metodické a jiné dokumenty řešící 

vztah knihoven k architektuře a vnitřnímu vybavení. Třetí teoretická kapitola se dotýká zdrojů 

financí, kterými je možné projekty knihoven zabezpečit.  

Praktická část přináší profil šesti knihoven, které mají prostorové problémy. Následně jsou 

pomocí grafů a tabulek představena statistická data knihoven ve vztahu k prostorovému 

vybavení. Užitná plocha, počet studijních míst a počítačových stanic jsou porovnávány se 

Standardem veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS), vydaného v roce 

2012 (Česko). 

V závěru práce se zamýšlím nad současným stavem knihoven a jejich budoucností. 

 

Při práci jsem postupovala od literárního zjištění situace ve zkoumané oblasti. Oproti 

očekávání, že téma nerealizovaných projektů českých knihoven nebudete dostatečně pokryto 

veřejně dostupnými informačními prameny, jsem zjistila, že existuje poměrně široká škála 

různých typů zdrojů (denní tisk, výroční zprávy, tiskové zprávy orgánů státní správy,  webové 

prezentace knihoven…). Zahraniční zdroje potvrdily, že se jedná o téma sledované nejen v ČR.  

První praktický průzkum proběhl formou oslovení odborné veřejnosti v elektronické diskusní 

konferenci Knihovna a přinesl opět překvapivé zjištění, že i knihovny, které nejsou úspěšné 

v usilování o novou budovu, jsou ochotné spolupracovat a poskytnout informace.  

  



              12 |  Úvod 

12. 

 

Úvod 

Knihovny dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. (Česko, 2001) zaručují rovný přístup k 

veřejným knihovnickým a informačním službám všem bez rozdílu. Dobrovolně se mohou 

registrovat do evidence Ministerstva kultury. Mezi výhody této evidence veřejných knihoven 

patří možnost žádat o dotaci ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu (Fojtík, 2008).  

V České republice bylo v roce 2012 evidováno přibližně 6 100 knihoven. Přesný počet není 

znám, jelikož seznam není stoprocentně aktuální a kvalita dat odpovídá zastaralosti celé 

evidence. Nějaké knihovny jsou uvedeny samostatně a jejich pobočky jsou další položkou 

evidence, jiné knihovny jsou uvedeny souhrnně jako jedna položka včetně poboček (Fojtík, 

2014). 

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (dále jen NIPOS) je pověřeno 

sběrem statistických údajů o kulturních institucích v České republice a nejen na svých 

webových stránkách každoročně zveřejňuje roční výstupy. Jednou ze sledovaných oblastí byly a 

jsou také veřejné knihovny. V roce 2012 získal NIPOS údaje o 5 041 veřejných knihovnách.  

 

Je zajímavé všimnout si vývoje v průběhu 33 let, kdy byla data sbírána. V roce 1980 bylo na 

území tehdejší Československé socialistické republiky zjištěno celkem 7 326 veřejných 

knihoven. Jejich počet po roce 1989 postupně klesal, např. byly zrušeny knihovny dlouhodobě 

uzavřené. Dalším důvodem menšího počtu bylo také slučování knihoven. Faktorem, který měl 

na celou situaci také vliv, byla změna územního členění v průběhu let.  

Ze statistik NIPOS však vyplývá překvapivý trend nárůstu počtu návštěvníků knihoven. Mezi 

lety 1985-2012 se zvýšil o 40 %, ovšem v roce 2012 byl nárůst minimální. Otázkou je  nakolik je 

tento údaj zkreslen metodikou sběru statistik v průběhu let. Jasně vystupuje trend snižování 

počtu registrovaných čtenářů. Od roku 1980 do roku 2012 klesl počet registrovaných uživatelů 

o více než 20%. Také počet výpůjček stoupal až do roku 2005, od té doby je tendence opačná 

(Národní, 2013). 
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Kvalitu práce veřejných knihoven lze od roku 2011 zjišťovat komparací  skutečnosti s 

indikátory Standardu VKIS. K problematice prostor tento standard uvádí: „Knihovna má k 

dispozici nejméně 60 m2 na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1 000 obyvatel 

se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.“  

Vedle tohoto kritéria je pomocí standardu řešen počet studijních míst a počítačových stanic, 

přičemž doporučené hodnoty jsou stanovené s ohledem na počet obyvatel v obci či spádové 

oblasti.  

 

Vít Richter (2013) byl v Bratislavě v září 2013 hostem na semináři k 10. Výročí přestavby a 

komplexní modernizace Knihovny a Informačního centra Stavební fakulty STU. Hovořil o 

nerealizovaných stavbách i úspěšných projektech a také o výše zmíněném indikátoru plochy 

knihovny. Na grafu č. 1 je představena statistika knihoven, které splnily tento standard, 

porovnáním dvou let (2005 a 2012). 

 

 

Graf 1 – knihovny a standard v letech 2005 a 2012 (Richter, 2013) 

Data byla získávána každoročně ze statistické databáze NIPOS pomocí Ročních výkazů o 

knihovně, nyní se sbírají data za rok 2013. Ve výkazu se vyplňují mj. právě údaje o ploše 

knihovny pro uživatele v metrech čtverečních a počet studijních míst.  

Z grafu je patrné, že největší prostorové problémy mají knihovny v obcích či spádových 

oblastech s počtem obyvatel od 5 tisíc výše. V roce 2012 byly v nejméně utěšeném stavu 

knihovny obsluhující více než 40 000 obyvatel, zatímco knihovny v méně početných oblastech 

dokázaly za 7 let situaci alespoň mírně vylepšit. Celkové výsledky pak ukazují, že přibližně 

polovina knihoven standard prostoru splňuje a druhá nikoli (Richter, 2013).  
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1 Hlavní důvody pro zahájení projektu stavby knihovny 

Před zaobíráním se konkrétními knihovnami bylo nutné položit si otázku, zda vůbec v dnešní 

době existují významné důvody pro stavbu nových budov knihoven. Často je citována krize 

knihoven, které jako zdroje informací ztrácejí v průběhu let význam a nahrazuje je internet.  

Dříve měly knihovny jasně vymezené funkce, hlavní byla shromažďovat fond a poskytovat jej 

často jen svému, úzkému okruhu čtenářů. Bylo to místo vyžadující klid na studium a na práci. S 

automatizací, novými technologiemi se tyto funkce zejména u městských knihoven významně 

rozšířily, a také jejich další služby zasahují do více oblastí společenského života. Postupně došlo 

k nárůstu významu tzv. komunitních funkcí knihoven, kdy prostor, kterým knihovna disponuje, 

hraje klíčovou roli.  

V období 90. let se nejen v českém prostředí bilancovalo, s rozvojem informačních technologií 

se tvář knihoven dost proměnila a musela “jít s dobou”. Základní služby knihoven však zůstaly 

stejné, třebaže jsou realizovány jinou formou.  

 

V kapitole budou zmíněny názory odborníků z praxe, citovány průzkumy veřejného mínění a 

průzkum situace knihovních budov na Slovensku.  

 

1.1  Názory odborníků 

Od přelomu tisíciletí do současnosti vzniklo množství článků a studií, které se zabývají 

samotnou existencí knihoven a jejich postavením v 21. století. Ve větší míře se řeší zejména 

veřejné knihovny jako nejrozšířenější typ těchto institucí.  

 

Rudolf Vlasák (2005) ve svém vystoupení na konferenci Knihovny současnosti navrhuje 

zajímavý pohled na tuto otázku. Nemáme se ptát, zda knihovny do budoucna přežijí, ale jaké 

knihovny do budoucna přežijí. O veřejné knihovny se z podstaty jejich fungování nebojí, jelikož 

mají stále co nabídnout. Skeptičtější je u odborných a vědeckých knihoven, jejichž důležitou 

službou je stále ono poskytování odborné literatury. Ta je stále častěji dostupná online a vědec 

k ní přistupuje bez asistence knihovníka.  
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V podrobném rozhovoru o budoucnosti knihoven uvedl Vít Richter (2006): „V posledních 

letech, možná i desetiletích, se knihovny soustředily na jiné oblasti a mám trochu dojem, že vlastní 

knihovnická práce zůstala stranou (…) V čem jsou a zůstanou knihovny jedinečné i v budoucnosti, 

je zprostředkovávání klasických dokumentů široké veřejnosti, ale předpokladem je udržet 

parametry rychlé, kvalitní a příjemné služby. Poskytování tištěných knih Richter považuje pro 

knihovny za naprosto zásadní. V rozhovoru varoval před takovou komunitní funkcí knihoven, 

která by zbytečně vytlačovala klasické knihovnické služby, pro které ovšem stále přes 

konkurenci v nepřetržité dostupnosti internetu neexistuje plnohodnotná alternativa. „ Již dnes 

je řada oblastí, kde je tištěná kniha vytlačována, ale dá se předpokládat, že i v daleké budoucnosti 

budou knihy vydávány, prodávány a čteny.“ 

 

Nenahraditelnost knihoven dokázal výstižně vyjádřit Dan Jarvis (2011); člen parlamentu a 

stínový ministr kultury ve Velké Británii v příspěvku, kde se zamýšlel nad existencí knihoven a 

jejich vizí do 21. století. Mimo jiné reagoval na ekonomickou krizi a prohlásil, že není možné 

řešit obtížnou situaci jen bezhlavým zavíráním knihoven. Je možné toho udělat mnohem víc, 

ještě než bude nutné přikročit k úplnému zrušení knihovny. 

Jarvis navrhuje sloučit dohromady několik institucí: knihovnu, muzeum, galerii, divadlo, 

restauraci nebo třeba start-up centrum. Dalším způsobem, jak ušetřit ze vždy  napjatého 

rozpočtu, může být využívání dobrovolníků - což ovšem v našem prostředí nemá takovou 

tradici jako v Anglii nebo Spojených státech. Jarvis hovoří také o tom, že knihovna bude vždy 

důležitá pro lidi, kteří nemají tolik prostředků pro nákup vlastního počítače, knih či časopisů.  

Výstižně shrnuje významnost knihoven jako takových (a již ani nezáleží na tom, že hovoří o 

britském prostředí a britských knihovnách): 

“Existuje jiné místo podobné ‘knihovně‘? Je zde nějaký veřejný prostor, kde může kdokoli - 

bohatý, chudý, cizinec, nezaměstnaný, rodič, dítě nebo senior – přijít, posadit se a přemýšlet, 

pracovat, číst, jít na internet, bez placení nebo bez toho, aby vás někdo vyháněl? Knihovny nabízejí 

místo k učení, společenskému setkávání, poznávání umění a užívání si literatury a aktuálního dění. 

Knihovny ukazují dětem, že čtení je zábava a umožňuje dospělým číst si společně nebo o samotě. “ 
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1.2 Průzkumy veřejného mínění 

V následující části budou předvedeny výsledky dvou průzkumů, přičemž každý z nich se 

svým způsobem dotýká návštěvnosti knihoven. Mezinárodní průzkum provedla společnost TNS 

z pověření Nadace Billa a Melindy Gatesových v  letech 2011-2012 v 17 zemích Evropské unie. 

Průzkum v českých knihovnách byl v letech 2007, 2010 a 2013 realizován  Národní knihovnou 

ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.  

 

Názory uživatelů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných 

knihovnách v České republice 

Průzkum proběhl v letech 2011-2012 v těchto zemích EU: Belgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Spojené království a Španělsko. 

Zaměření bylo zejména na využívání počítačů v knihovnách, cílem průzkumu však bylo také 

porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU obecně vliv na život svých uživatelů. Z tohoto 

důvodu zde budou prezentovány vybrané výsledky z České republiky související s tématem 

diplomové práce. 

Součástí průzkumu byl sběr dat a údajů o knihovnách, hlavní průzkum pak proběhl u 

reprezentativního vzorku obyvatelstva ve věku od 15 let v každé ze 17 zemí. Uživatelé a 

zaměstnanci knihoven byli dotazováni osobně v 50 vybraných knihovnách (s výběrem v České 

republice pomohl SKIP).  

V ČR se dle průzkumu v dané době nacházelo 5 408 veřejných knihoven (5,1 knihoven na 10 

000 obyvatel), což je výrazně více, než průměr EU, který činí 1,3 knihoven na 10 000 obyvatel. 

Více než tři knihovny na 10 000 obyvatel mělo v EU již jen Lotyšsko. Česká republika měla (a 

stále má) nejhustší síť knihoven v rámci zkoumaných zemí. 

Služeb veřejné knihovny využilo přibližně 1,9 milionu dospělých (přibližně 21 %) a 

nejdůležitější funkce knihovny bylo dle 92% obyvatel služba “knihy ke čtení nebo vypůjčení”, 

následovaná “studijními materiály a učebnicemi pro dospělé” s 65% respondentů. Počítač 

využilo 4% občanů zejména z důvodu, že tato služba byla zdarma, považují ji za méně důležitou 

než občané EU z jiných zemích.  

Odhadem 1,4 milionu dospělých (16 %) využilo služeb knihovny nejméně jednou za měsíc, 

více ve velkých městech než na venkově a v menších městech. 

Dotazovaní v 70% souhlasili s tím, že veřejné knihovny jsou přátelské a příjemné (70%),  
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že představují politicky neutrální prostředí (67%) a že mají velmi kvalifikované knihovníky 

(50%). Již méně uživatelů souhlasilo s tím, že jsou knihovny moderní či inovativní (41% a 

35%). Počítače v knihovnám pomohly dle průzkumu mnoha lidem v dosažení vyššího vzdělání, 

ve zlepšení perspektivy zaměstnání či podnikání nebo v lepším přístupu ke zdrojům potřebným 

k nalezení práce. 

Až dvě třetiny (67%) široké veřejnosti - tedy uživatelů i občanů, kteří do knihovny nechodí - 

se domnívá, že knihovny jsou velmi efektivní, efektivní (totéž si myslí 92% uživatelů knihoven) 

a nebo poměrně efektivní, co se týče naplňování potřeb obce. Ovšem jen 36% veřejnosti se 

domnívá, že by si knihovny zasloužily lepší finanční podporu než nyní. Větší podporu požadují z 

pochopitelných důvodů uživatelé knihoven, oproti lidem, kteří knihovny nenavštěvují.  

Knihovny se téměř výhradně financují z veřejných prostředků, z nichž většina pochází z 

místních rozpočtů (61 %) a zbytek (39 %) je z investic ze státního rozpočtu. Veřejné výdaje na 

knihovny na osobu v České republice činí cca 15 eur. V Evropě je to průměrná hodnota, nejlépe 

jsou na tom z tohoto hlediska knihovny ve Francii, Dánsku a Finsku (Quick, 2013). 

 

Čtenáři a čtení v České republice 

Od roku 2007 probíhá každé tři roky průzkum mezi obyvateli staršími 15 let. Hlavním 

garantem těchto výzkumů je Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, významná 

spolupráce probíhá s Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR. Hlavním tématem 

prvního zkoumání z roku 2007 byly právě knihovny (Trávníček, 2008). 

Z výsledků vyplynulo, že 40% obyvatel ČR alespoň jednou navštívilo v minulém roce nějakou 

veřejnou knihovnu. Knihovny byly nejnavštěvovanější ve městech s 2000 - 4999 obyvateli. 

Hlavním důvodem návštěvy bylo pro čtenáře půjčování knih (z 97%) a 79% čtenářů bylo v 

daném období spokojeno se službami knihoven.  

V roce 2010 bylo návštěv o 2% méně a průzkum z roku 2013 hovoří o dalším poklesu, na 

32%. Ovšem také se ukázalo, že 84% lidí pravidelně čte.  

I v tomto průzkumu vyšlo najevo, že Česko je jedním ze čtenářsky nejaktivnějších států v 

Evropě, vedle pobaltských států a Skandinávie. Čte se u nás v každém věku, v každém menším 

městě či vesnici je knihovna. Tradicí jsou u nás také domácí knihovny s průměrným počtem 250 

svazků (Trávníček, 2012). 
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Z výsledků obou průzkumů lze vypozorovat, že mnoho lidí pravidelně čte, ale co se týče 

návštěvnosti knihoven, v tom se průzkumy, ač prováděné na typově stejném vzorku, dost 

odlišují (21% vs. 40%). Počet návštěvníků se sice stále mírně snižuje, ale služba půjčování knih 

(jako nejdůležitější) i další služby jsou vnímány celkově pozitivně. Většina uživatelů se 

domnívá, že knihovny jsou efektivní, méně pak souhlasí s tím, že jsou knihovny moderní nebo 

inovativní. 

Výsledky lze určitě použít jako argument, proč stavět nové knihovny či je přinejmenším 

rekonstruovat. Na rozdíl od hlasů, prosazujících komunitní charakter knihovny, jsou pro 

čtenáře stále nejdůležitější klasické knihovnické služby, a to zejména půjčování knih 

(Trávníček, 2013). 

 

1.3 Průzkum orientovaný na stavby knihoven na Slovensku 

Spolek slovenských knihovníků realizoval v průběhu roku 2012 rozsáhlý dotazníkový 

průzkum mezi jednotlivými knihovnami. Byl zaměřený zejména na vyhodnocení strategických 

priorit v oblasti výstavby a rekonstrukcí knihoven na základně množství ukazatelů a podkladů.  

Dotazník vyplnilo celkem 519 všech možných typů knihoven, nejpočetnější skupiny tvořily 

městské knihovny (77) a tzv. obecné knihovny (360). 

Z celkového počtu jen 46 slovenských knihoven zhodnotilo své sídlo jako „vyhovující všem 

parametrům moderní knihovny 21. století“. A celkem 122 knihoven popsalo neuspokojivý stav 

prostorového vybavení.  Jsou zde uvedeny i příklady realizovaných staveb knihoven. Autorka 

článku, předsedkyně spolku Silvia Stasselová (2012) také poznamenává: „V zahraničí se velmi 

často moderní a kvalitně vybavené budovy knihoven považují za pýchu obce, města nebo 

univerzitního areálu (…) Takové budovy jsou jedinečné nejen svou architekturou, ale hlavně svojí 

atmosférou (…) Knihovny ve světe právě zažívají renesanci, protože jsou místem setkávání, 

vzdělávání, místem kde se dá smysluplně trávit volný čas, odpojit se od všech komunikačních médií 

a rozjímat v příjemném prostředí.“  

Na úplný závěr se ptá, jestli již není na čase na přijetí komplexních opatření na zlepšení 

prostorových podmínek slovenských knihoven všech typů a doufá, že zřizovatelé začnou chápat 

investice do budov a interiéru jako investici do služeb pro všechny občany (Stasselová, 2012).  
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2 Aktuální požadavky na stavby knihoven 

 

Požadavky na stavby knihoven se nutně musí lišit dle konkrétní situace, typu knihovny, 

místa, města, státu. Existují materiály, které se tématikou zabývají z všeobecného pohledu, další 

se snaží poskytnout návod na posloupnost jednotlivých kroků při plánování knihovny, nebo 

přinášejí návrh vlastností, jaké by každá knihovna měla mít, z estetického, funkčního, 

společenského hlediska. Konkrétnější, zejména pak technické požadavky, vycházejí z platných 

nařízení, směrnic a zákonů.  

V kapitole budou představeny české zdroje, druhá část se zabývá zahraničními dokumenty. 

 

2.1 České zdroje 

  

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015 (2012) 

 

Koncepce byla schválena vládou České republiky a pro české  knihovny je to zásadní 

dokument. Je plánem činností, které mají napomáhat rozvoji knihoven a jejich služeb. V 

koncepci je formulována nová vize budoucího rozvoje knihoven v ČR. 

 

Pro tématiku výstavby knihoven je podstatných několik bodů, které jsou dost obecného rázu, 

ale celým dokumentem se vine důležitost přístupnosti knihoven pro všechny bez jakéhokoli 

omezení, což s fyzickým prostorem souvisí. 

V rámci SWOT analýzy byly zjištěny tyto slabiny českých knihoven: nevyrovnaná úroveň 

rozsahu a kvality poskytování VKIS v rámci oborů a regionů, bariéry při využívání knihoven, 

nevyrovnané prostorové zajištění činnosti knihoven, omezená provozní doba malých knihoven 

a nevyrovnané financování regionálních funkcí knihoven v jednotlivých krajích. 

Mezi riziky je uvedeno, že “negativní vývoj veřejných rozpočtů omezí proces budování a 

modernizace budov knihoven jako atraktivního místa setkávání, poskytujícího diferencované 

prostředí pro studium i kultivování osobnosti“, dále hrozí pokles zájmu o tradiční služby 

knihoven, posilování tendence ke zpoplatňování základních služeb knihoven a tím ztráta 

povědomí o knihovnách jako veřejné službě.  

Koncepce vymezuje šest základních oblastí, tři z nich se dotýkají prostorového zajištění 

knihoven: 
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 Oblast C: Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti 

Dílčí aktivity si dávají za cíl vytvářet prostorové podmínky v knihovnách vhodné pro 

komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity, podporovat knihovny jako informační centra 

obcí a také motivovat komunitu k péči o knihovnu.  

 Oblast D: Rovný přístup ke službám knihoven 

Tato oblast pokrývá bezbariérovost a přístup ke VKIS co nejširšímu okruhu obyvatel České 

republiky. Cíle jsou provést analýzu bariér a rozšířit služby knihoven pro handicapované 

občany i národnostní menšiny. 

 Oblast E: Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven 

Jedním z cílů této oblasti je vedle dalších aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VKIS, 

přičemž dílčími cíly je aktualizovat Metodický pokyn MK k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb a zpracovat standard prostorového vybavení knihoven. 

Zdůvodněním těchto cílů je jednoznačné: “Důležitou podmínkou pro činnost knihoven je jejich 

finanční, technické a prostorové zajištění (...) (Česko, 2012a). 

Tento cíl Koncepce byl naplněn zpracováním aktualizace standardu, současná verze pochází 

z roku 2012. Na standardu pro výstavbu knihoven se již pracuje 

(více viz strana 23). 

 

Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (2012) 

 

Standard VKIS je vymezen v metodickém materiálu MK ČR. Zahrnuje celkem 10 kategorií a v 

nich indikátory = kritéria, podmínky, za kterých jsou v knihovnách poskytovány služby 

uživatelům:  

1) provozní doba knihovny pro veřejnost, 

2) tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů, 

3) umístění knihovny v obci, 

4) plocha knihovny určená pro uživatele, 

5) studijní místa pro uživatele knihovny, 

6) přístup k internetu a informačním technologiím, 

7) webová prezentace knihovny, 

8) elektronický katalog knihovny na internetu, 

9) pracovníci knihovny a jejich vzdělávání, 

10) měření spokojenosti uživatelů knihovny 
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Každá kategorie je pak hodnocena na místní, krajské a poté na celostátní úrovni. Dosažení na 

určitý “stupeň” garantuje dobré podmínky pro poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb uživatelům. Pro srovnání se vedle jednotlivých kritérií uvádí i celostátní 

průměr. Pro normalizaci dat jsou indikátory rozděleny podle velikosti obcí a měst, kde 

knihovny působí; základním kritériem je počet obyvatel (Česko, 2012). 

 

Jak je patrné z výše uvedeného seznamu, prostorové požadavky se řeší jen na úrovni místa 

pro uživatele. Přestože byly kategorie v předchozí verzi Standardu z roku 2005 méně konkrétní 

(Česko, 2005) a tímto se tedy dosáhlo určitého zlepšení, stále není do standardu zahrnut 

prostor jako místo pro uskladňovaný materiál nebo pro zaměstnance knihovny. Čtenáře může 

napadnout námitka, že standard řeší poskytování služeb čtenářům a jiné materiály jistě hodnotí 

prostor pro zaměstnance a jiná kritéria. 

Avšak poskytování veřejných informačních a knihovních služeb by mělo zahrnovat i danou 

kvalitu nabízených dokumentů, a tedy jejich správné uskladnění a neměla by chybět ani 

spokojenost zaměstnanců s jejich osobním prostorem na pracovišti. 

 

Výstavba kulturních zařízení : Typizační směrnice stavebního objektu TSm So. 

Veřejné knihovny (1986) 

  

Ve výše zmíněném standardu se mimo jiné píše: “Pro hodnocení prostorového zajištění 

knihovny a při projektové přípravě výstavby i rekonstrukce knihovny se v přiměřeném rozsahu 

použije typizační směrnice Ministerstva kultury z roku 1986.” Tato „účelová publikace“ pochází z 

doby, kdy byl v platnosti knihovní zákon z roku 1959 a celé české knihovnictví fungovalo 

v mnoha ohledech jinak, než jak je tomu dnes.  

Jestliže se vezme v potaz pouze ten „přiměřený rozsah“, materiál operuje například 

s flexibilitou a variabilitou prostoru a důrazně doporučuje výskyt výtahů, ramp a dalších 

opatření pro imobilní občany; v mnohém se tedy neliší od aktuálnějších materiálů. V oblasti 

pracovních podmínek je zapracován i požadavek tzv. „denní místnosti“ jako zázemí 

zaměstnanců. Součástí jsou příklady řešení vnitřního uspořádání prostoru jednotlivých typů 

veřejných knihoven, včetně velice podrobného popisu mobiliáře; na nákresech lze dokonce 

nalézt odpadkové koše (Česko, 1986). 
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Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařízení knihoven zřizovaných a/nebo 

provozovaných obcemi na území České republiky (2012) – návrh 

 

V současné době se pracuje na novém metodickém materiálu, jehož konzultanty byli 

Vít Richter a Ladislav Kurka (více o něm v následující části na straně 25). Doporučení by mělo 

navazovat na Standard VKIS. Dokument ve fázi návrhu byl určen k připomínkování do  

31. prosince 2013.  

Zároveň se překládá nová norma k tomuto tématu: mezinárodní norma ISO (technická 

zpráva): Technical report - ISO/TR 11219 Information and documentation - Qualitative conditions 

and basic statistics for library buildings - Space, function and design. Překlad zajišťuje Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Později by tedy mělo být Doporučení doplněno o parametry a postupy v normě (Richter, 

2013a). 

Následuje stručné shrnutí obsahu metodiky, ale jelikož je to pouze návrh (dokument ještě 

není schválený) je potřeba brát dané informace s rezervou. Kladem je zajisté fakt, že na 

metodice pracovali vedle knihovníků i architekti. Knihovny jsou zde rozděleny dle počtu 

obyvatel v obci a jednotlivé kapitoly zohledňují vše (od architektonického řešení po vnitřní 

vybavení) právě pomocí tohoto indikátoru. 

Hlavní obsah je rozdělen do 8 částí: 

 

1. Urbanistické zásady. Zde se hovoří o vhodnosti umístění budovy do centra města, ale mimo 

hlučné prostředí, o dostupnosti MHD, možnosti parkování a stání pro kola. 

2. Architektonické a stavební řešení  

 Stavba by měla respektovat své okolí, být esteticky zajímavá a reflektovat svým vzhledem 

důležitost a významnost knihovny jako instituce. Velké knihovny by měly být flexibilní, s 

možností stavebních úprav, dostavby a podobně. Tato kapitola zahrnuje také bezbariérovost a 

vytvoření tzv. zón dle intenzity předpokládaného hluku. Již je zde zmíněn konkrétní údaj o 

ploše knihovny určené pro uživatele, reflektující počet obyvatel obce. Doporučuje se 60 m2 

(hlavně pro malé knihovny), ale pokud je to možné, tak je lepší počítat s 80 m2 na 1000 

obyvatel. Prostor pro zaměstnance je  zmíněn jen okrajově, k dispozici by měla být kuchyňka 

jako oddechový prostor a rozloha zázemí pro knihovníky zde není konkrétně řešena. 
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3. Technická zařízení budov a hygienické podmínky 

 Tato část se věnuje vhodnému řešení akustiky a osvětlení, uživatelskému komfortu (teplota, 

vlhkost), dostatečnému větrání a samozřejmě také zásadám požárně bezpečnostního řešení 

budovy.  

4. Provozní doba knihovny 

 Doba je navrhována s ohledem na počet obyvatel obce. Doporučuje se zvážit počet dnů v 

týdnů i konkrétní hodiny a také o víkendech.  

5. Typologie prostor, funkční a provozní uspořádání  

 Prostor knihovny je zde rozdělen na tři hlavní: uživatelské, provozní a venkovní. Přehledná a 

obsáhlá tabulka definuje jednotlivé částí knihovny od vstupního prostoru přes informační pult 

po zaměstnanecké kanceláře a včetně parkoviště. Pro jednotlivé velikostní kategorie knihoven 

jsou uvedeny příklady s názornými nákresy.  

6. Typy pracovišť, nábytkové a přístrojové vybavení a jeho technické podmínky 

 Šestá kapitola se zabývá interiérem a jeho jednotlivými prvky (regály skladové, regály ve 

volném výběru a jejich vybavení, pulty, výpůjční pult.). Také v této části je uvedena tabulka 

s doporučeným počtem částí interiéru (stoly, židle, uživatelská místa, zázemí pro zaměstnance, 

šatní skříňky, vozíky a další vybavení).  

7. Informační technologie v knihovně 

 V této kapitole se doporučuje, aby každá knihovna automatizovány základní funkce. Součástí 

je doporučený počet počítačů a dalšího hardwarového vybavení, včetně přístrojů usnadňující 

využívání knihovny pro zrakově, sluchově či jinak hendikepované návštěvníky. 

8. Orientační systém 

 Knihovna by měla mít navržen jednotný orientační plán (plán knihovny, řazení fondu) a 

využívat srozumitelné ukazatele a piktogramy. V knihovnách nad 20 tisíc obyvatel se 

doporučuje mít ucelenou vizuální prezentaci knihovny včetně písem, loga a podobně. Nesmí 

chybět požární evakuační plán.  

 

Obsahem jsou také jednotlivé fáze postupu při přípravě stavby nebo rekonstrukce knihovny 

a její realizaci s rozsáhlými příklady architektonických a dispozičních řešení v příloze. Nechybí 

seznam základních a technických norem a předpisů vztahujících se k výstavbě knihoven 

(Národní, 2012). 

Jestliže se podaří doporučení schválit a zveřejnit jako platný dokument, české knihovnictví 

bude mít brzy zásadní, ucelená a hlavně aktuální dokument. Ale jak bylo řečeno výše, stále je to 

jen návrh a do konečné podoby se může promítnout celá řada změn.  
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Architektura knihoven (2011) 

 

V ČR se tématem soustavně  a usilovně věnuje Ladislav Kurka, působící v Městské knihovně v 

Praze. Zúčastnil se velikého množství projektů novostaveb i rekonstrukcí knihoven jako 

konzultant a navštívil také mnoho knihoven v zahraničí. Má veliký přehled o knihovnách u nás,  

a často byl a stále je nezastupitelným odborníkem., který se podílel na plánování nejedné 

knihovny.  

Odborná publikace „Architektura knihoven“ z roku 2011 může být považována jako velmi 

vhodný materiál pro knihovníky i architekty. Shrnuje zde poznatky i od zahraničních autorů, 

uvádí příklady z praxe a vůbec podává výstižný, a velice praktický pohled na problematiku. 

Stejně jako Doporučení obsahuje požadavky na současné stavby knihoven s příklady z českých 

knihoven. Jedna z kapitol se přímo věnuje stavbám knihoven na našem území od 17. století do 

současnosti. Zároveň se publikace zabývá trendy ve výstavbě knihoven a hodnotí úspěšně 

realizované stavby v zahraničí.  

Velice podstatnou je kapitola “Knihovnu stavět”, která se zabývá jednotlivými fázemi stavby 

od prvotní idey, přes územní rozhodnutí a kolaudaci až po zahájení provozu pro veřejnost 

(Kurka, 2011). 

 

Konference Knihovna a architektura (2001-2009) 

 

Seminář probíhal vždy ob dva roky v letech 2001-2009 pod záštitou Knihovny Univerzity 

Palackého v Olomouci (UP). Doprovodil ve své podstatě „boom“ novostaveb a rekonstrukcí 

knihoven v České republice. O seminář se zasloužila a také ho v průběhu více než 8 let 

organizovala Dana Lošťáková, ředitelka Knihovny UP. 

Původní iniciativa vzešla od knihovnice Sylvy Šimsové, působící v Anglii, která přesvědčila 

Danu Lošťákovou, že vzhledem k tomu že, v té době (90. léta pozn. aut.) vzniklo v českém 

prostředí mnoho nových knihoven, je povinností knihovníků představit je odborné veřejnosti. 

Zejména nabídnout své zkušenosti knihovnám, které se na stavbu či rekonstrukci teprve 

chystají a potřebují získat patřičné informace o plánování, sepsání projektu a vůbec celého 

procesu vzniku nové budovy či rekonstrukce (Lošťáková, 2011).  

Konference byla uspořádána celkem pětkrát. Podnázvy jednotlivých akcí zněly: 2001 - Rizika 

spolupráce v informační společnosti, 2003 - Knihovny bez bariér, 2005 - Interiéry knihoven, 

2007 - Vnitřní prostředí knihovny, 2009 - Jubilejní bilancování | vize a realita.  
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V příspěvcích se hovořilo o budovách, vnitřním vybavení, ergonomii i o technických 

otázkách. Byla představena řada nových budov a plánovaných projektů. Také hodnocení 

funkčnosti budov po několikaletém fungování přineslo cenné zkušenosti. Zváni byli i hosté ze 

zahraniční, kteří představovali tamější knihovny a projekty.  

Za každý ročník byl sestaven kvalitně zpracovaný sborník, všechny jsou k dispozici v online 

podobě na stránkách akce (Knihovna, 2011).  

Konference se plánovala na další rok již automaticky, ovšem pro nedostatek zájmu se 

nakonec nekonala (přestože v předchozích letech byl zájem veliký). Motto dalšího setkání mělo 

znít “„Hodláte stavět knihovnu? Máme pro vás pár bodů k zamyšlení”. Jako hosté byli vybráni 

například odborníci, kteří měli poradit, proč je dobré vypsat architektonickou soutěž. Také se 

měl konat malý návrat k v předchozích ročnících tolik diskutované budově Národní knihovny 

v Praze. 

Organizátorka věří, že by snad bylo do budoucna možné uskutečnit akci podobného typu. 

“Pokud by se ukázal zájem, bylo by možné znovu začít učit knihovníky a architekty vzájemné 

spolupráci (Lošťáková, 2013). 

 

Databáze Výstavba a rekonstrukce knihoven (2003-) 

 

V roce 2003 byla díky spolupráci SKIP a Národní technické knihovny zpřístupněna databáze 

novostaveb, rekonstrukcí a adaptací českých knihoven. Obsahuje záznamy, které jsou tvořeny 

souborem standardních údajů (56 položek). Jednotlivé položky vycházejí z dotazníku, který pro 

své účely používá Sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven.  

Data byla nashromážděna ve dvou časových obdobích - od dubna do srpna 2003 a v květnu a 

červnu 2005. Od té doby přibývají knihovny již velice nepravidelně. Záznamy také nejsou nijak 

čištěné nebo opravované a dají se zde nalézt i duplicity nebo posunutá pole. V databázi je k 10. 

4. 2014 celkem 142 projektů, poslední byly vloženy v roce 2011 (Výstavba, 2003).  Další vývoj 

není znám.  
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2.2 Zahraniční zdroje 

Několik směrnic týkajících se výstavby knihoven publikovala mezinárodní knihovnická 

organizace IFLA a její dílčí část, Sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven. Cílem této sekce je 

shromažďovat a šířit informace o stavbách a zařízení knihoven z celého světa a zlepšovat 

komunikaci mezi knihovníky a architekty (IFLA, 2014). V této sekci je registrován i český SKIP.  

 

Směrnice IFLA : Služby veřejných knihoven (2010, 2. vydání, český překlad 2012) 

 

Směrnice se budovám knihoven věnuje v několika podkapitolách. V oddílu 1.11 jsou 

požadavky dost obecné a ve většině případů jsou určeny spíše knihovnám, které mají to štěstí, 

že jsou budovány “na zelené louce”. Konstrukce budovy má odpovídat funkcím knihovnických 

služeb, být flexibilní, umístěna nejlépe v centru, nedaleko dalších veřejných budov jako jsou 

obchody apod. K dispozici by měly být prostory vhodné pro schůze, výstavy, větší budovy by 

měly mít možnost uspořádat například divadelní představení.  

S ohledem na fakt, že neexistuje nějaký mezinárodně platný dokument, uvádí dokument 

příklad norem z Ontaria nebo v Barcelony. Dost zbytečně je zde také uvedeno, že “je důležité, 

aby hlavním faktorem vymezení prostoru pro knihovnu byly specifické potřeby daného 

společenství.” a že by knihovna měla brát v úvahu současné i budoucí technologie.  

V oddílu 3.10 jsou požadavky na stavby knihoven již více specifikovány. Při plánování 

knihovny má knihovník a zřizovatel brát v úvahu tyto prvky: funkce knihovny, velikost 

knihovny, určení prostorů, charakteristiky designu budovy a prostorů knihovny, přístup pro lidi 

s fyzickým postižením, orientační systém, značení, ukazatele, dostupnost regálů, prostředí 

knihovny, elektronické a audiovizuální vybavení, bezpečnost, parkování. 

Každé z těchto složek je pak věnován určitý prostor s příklady z praxe z různých zemí (Koontz, 

2012).  

 

Směrnice IFLA pro budovy knihoven: Rozvoj a reflexe (2007) 

 

Výše zmíněná  sekce vydala v roce 2007 směrnici , která u nás ještě není kompletně 

přeložena, jen konkrétní doporučení z Francie a Španělska jsou v českém jazyce k dispozici na 

metodické částí webu Národní knihovny ČR. Materiál je pro zájemce online dostupný ve 

slovenském překladu, jenž zajistil Spolek slovenských knihovníků (Latimer, 2012). Směrnice je 

členěna do několika základních částí. První se věnuje obecně výstavbě knihoven.  
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Oproti plánovanému českému pokynu obsahuje pochopitelně méně konkrétní tipy na 

vybavení knihoven (také je určena mnohem větší komunitě). Vedle ideálních 10 vlastností 

knihovny podle McDonalda1 obsahuje poměrně podrobný postup jednotlivých úkonů; od studia 

pramenů a čerpání zkušeností od jiných knihoven, přes plánování exteriéru a interiéru budovy 

až po zařizování a poslední fázi: závěrečné vyhodnocení, zda nová knihovna splnila účel a zda 

nejsou nutné nějaké změny.  

Druhá část je více prakticky zaměřená, nabízí metody odhadu prostorových potřeb, projekt 

budovy knihovny z pohledu architekta nebo návod na čtení architektonických výkresů pro 

knihovníky. Vedle ostatních materiálů, které se zabývají jen novostavbami, nabízí tento 

dokument také pohled na rekonstrukci historických budov, na co se v takovém případě 

soustředit a jaké jsou výhody a nevýhody takto zvoleného procesu. Samostatná kapitola je také 

věnována stavebnímu pozemku a lokalitě, součástí je také praktický návod obsahující na co se 

zaměřit, jestliže při plánování budovy pro inspiraci navštěvujeme jiné knihovny. 

Mimo tuto osnovu stojí zmínka o národních standardech.. Autoři směrnice zmiňují španělský 

standard v provincii Barcelona, doporučení pro vysokoškolské knihovny ve Francii a německou 

normu z roku 2009 (Latimer, 2012). 

 

DIN Technická zpráva 13 : Výstavba a územní plánování knihoven a archivů (2009) 

 

Německá technická zpráva je patrně jediný evropský dokument toho rázu. Existují celkem tři 

vydání, první dvě z roku 1988 a 1998 se zabývala jen akademickými knihovnami. Nejnovější, 

3. vydání bylo publikováno v roce 2009 a je určeno i veřejným knihovnám a archivům. Plné 

znění je možné získat pouze za poplatek skrze Německý institut pro normalizaci. Z dostupného 

obsahu lze přesto okrajově vyčíst, čemu se dokument věnuje. Zabývá se například podobou 

knihovny pro děti a mládež a přináší základ pro výpočet plochy pro čtenáře i zaměstnance 

knihovny; součástí jsou tabulky, podle kterých se mají dané výpočty provádět.  

Norma obsahuje technické a provozní aspekty, konstrukční požadavky, doporučené hodnoty 

pro vytápění, osvětlení, akustiku a další (DIN, 2009). Hodnoty mimo technické požadavky 

(zatížení podlah a další, jako v českém prostředí konkrétní hodnoty vycházející z normativních 

dokumentů) jsou opět jen doporučené. 

                                                        

1 Funkčnost, přístupnost/dostupnost, bezpečnost, rozmanitost, prospěšnost, pohodlnost, vhodnost pro 

informační technologie, šmrnc.  
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„Tato technická zpráva nebude a nemůže nahrazovat konkrétně vytvořený koncept knihovny 

(Henning, 2009).“ 

 

Standardy veřejné knihovny v Katalánsku (2008) 

 

Ve Španělsku se v provincii Barcelona uplatňuje standard podobný českému. V české podobě 

je dostupný pouze překlad samostatné části ze Směrnice IFLA z roku 2007, kde se ovšem hovoří 

o staré verzi z roku 2001 a je zde řečeno, že se plánuje aktualizované vydání (Romero, 2007). 

Verze z roku 2008 je k dispozici pouze ve španělštině nebo katalánštině. Součástí jsou mimo 

jiné doporučené hodnoty velikosti prostoru pro čtenáře, vyjádřené v metrech čtverečních, 

počtem studijních míst či počtem svazků ve fondu. Hlediskem je zde počet obyvatel v obci 

(Nieto, 2008). 

 

Klíčové otázky při navrhování budov knihoven: jak začít s plánováním projektu 

(2010) 

 

Metodický materiál vychází ze Směrnice IFLA z roku 2007, na 11 stranách jsou shrnuty 

klíčové otázky, které je nutné si položit před přípravou a při vytváření návrhu projektu stavby 

či rekonstrukce knihovny. Otázky jsou zpracované do čtyř kapitol: Přípravné práce a výzkum, 

Vize, Prostorové potřeby a Komunikace. Opět je k dispozici slovenský překlad. (Dahlgren, 

2011). 

 

 

3 Možnosti financování projektů knihoven 

Jelikož se práce zabývá projekty, které jsou zpravidla velice nákladné, je vhodné stručné 

zastavení se u možnosti jejich financování. Tato problematika je natolik rozsáhlá, že zde budou 

zmíněny pouze některé rámcové skutečnosti.  

České veřejné knihovny jsou závislé na vnějších zdrojích, rozpočtu svých provozovatelů nebo 

státním rozpočtu. Primárními zdroji jsou tedy veřejné finance: na místní, regionální nebo 

ústřední úrovni. Finance jsou rozdělovány mezi veliký počet subjektů a knihovny nebývají 

prioritou. V případě, že se obec chce na projektu nějak významně podílet, bývá nutností 

například prodej stávajícího majetku nebo finanční úvěr. Často však ani s těmito zdroji peníze 

nestačí. 
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Knihovny by tak měly využít všech možností, které jim jsou nabízeny. Existují dotační 

programy Evropské unie, tzv. strukturální fondy EU (SF), které jsou určeny pro chudší nebo 

jinak znevýhodněné regiony. Pro čerpání peněz ze SF jsou stanoveny několikaleté cykly, tzv. 

programová období. V období 2007-2013 bylo určeno 26 operačních programů a celková částka 

určena pro Českou republiku činila 26,7 mld. €; asi 640,8 mld. Kč (Česko, 2012). 

V současné době se připravuje programové období 2014-2020, odhadovaná částka určena 

pro Českou republiku činí přibližně 20,5 mld. €; asi 562,4 mld. Kč (Česko, 2014). 

 

Sedm regionálních operačních programům (ROP) z minulého programového období, které 

byly připraveny v rámci cíle Konvergence, bylo možné využít pro podporu regionů, jejichž HDP 

na obyvatele bylo nižší než 75% průměru tohoto ukazatele pro celou EU. V České republice se 

to týká tedy všech regionů kromě hl. m. Prahy. 

Programy pokrývaly několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti 

regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Na tyto regionální 

operační programy bylo v minulém programovém období vyčleněno celkem 4,6 mld. € - cca 

131, 4 mld. Kč (Česko, 2009). 

 

Koordinátorem pro implementaci českých operačních programů je Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou příslušného regionu, která je tvořena 

zastupiteli jednotlivých krajů. Získání dotace je pak podmíněno zpracováním kvalitního 

projektu a následným rozhodnutím Výboru Regionální rady o přidělení dotace na základě 

splnění všech podmínek programu a získání dostatečného bodového ohodnocení (Regionální, 

2013). 

Dotace nemusí pocházet pouze z EU, na konkrétní akce v knihovnách se často využívá 

sponzoringu nebo dílčích příspěvků z různých zdrojů. Existující lokální dotační programy 

zaměřené přímo na knihovny, ty jsou ovšem zaměřené na jiné oblasti než budovy knihoven. 

Součástí dotačního programu VISK Ministerstva kultury je podprogram VISK 3: Informační 

centra veřejných knihoven – ICEKNI, který lze využít např. pro vybavení nové stavby výpočetní 

technikou nebo vytvoření počítačové studovny (Česko, 2014). 
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3.1 Příklady úspěšných projektů 

V letech 1992 – 2012 bylo v ČR postaveno nebo zrekonstruováno celkem 245 knihoven. 

Z tohoto počtu naprosto převažovaly městské a obecní knihovny, přičemž většina byla 

realizována po roce 2000 (Richter, 2013). Velká část projektů s potřebou investovat více než 10 

milionů Kč využila právě dotací z prostředků Evropské unie, konkrétně Regionálních 

operačních programů (ROP) v jedné ze sedmi oblastí České republiky.  U těchto knihoven se lze 

vedle estetického a funkčního řešení inspirovat i způsobem, jak získaly finanční prostředky na 

svůj projekt.  

 

Knihovna Litvínov, která získala za nově zrekonstruované prostory ocenění od Ministerstva 

kultury, získala na projekt „Komunitní knihovna Litvínov“ v roce 2009 dotaci ve výši téměř 40 

milionů Kč. Finance pocházely z prostředků ROP Severozápad (Městská, 2014; Regionální, 

2011).  

Knihovna města Hradce Králové, nositelka titulu „městská knihovna roku 2013“ má od 

března minulého roku nové sídlo v budově bývalé továrny, kde je součástí Centra celoživotního 

vzdělávání. Dotace na projekt z ROP Severovýchod činila téměř 130 milionů Kč (Úřad, 2011).  

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně získala dotaci na rekonstrukci ze Společného 

regionálního operačního programu ve výši bezmála 10,4 milionů Kč. Nové prostory knihovny 

byly otevřeny veřejnosti v září 2006 (Česko, 2009a).  

Ve Svitavách se knihovně dostalo nového umístění v Multikulturní centrum Fabrika, 

vybudovaném z tovární haly z 20. let. Součástí je divadelní sál, restaurace, budova je sídlem 

řady organizací (mateřské centrum, klub seniorů a další). Přestavba objektu stála 185 milionů 

Kč, z čehož 97 milionů získalo město jako dotaci Evropské unie a 19 milionů Kč činila dotace 

státu (Česká, 2010; Fabrika, 2014). 
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4 Praktická část – úvodní informace 

4.1 Metodologie výzkumu 

Údaje výzkumu byly zjišťovány dotazníkovým šetřením a další upřesňující komunikací 

s jednotlivými respondenty. Byli jimi vybrané knihovny, jejichž ředitelé, zaměstnanci a/nebo 

zástupci zřizovatele ochotně spolupracovali a poskytli dostatečné množství informací. Celkem 

bylo vybráno šest  knihoven, jedna krajská a pět městských knihoven pověřených regionálními 

funkcemi ve své oblasti: 

 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 

 Městská knihovna Kutná Hora 

 Městská knihovna Šumperk 

 Městská knihovna Česká Lípa 

 Městská knihovna v Přerově 

 Krajská knihovna Vysočiny 

 

Knihovny byly buď vytipovány jako vhodné pro účely výzkumu práce na základě konzultace 

s Vítem Richterem z Knihovnického institutu NK ČR nebo se jednalo o knihovny, které 

odpověděly či byly doporučeny v reakci na výzvu autorky v elektronické konferenci Knihovna2, 

či byly doporučeny metodickými pracovníky jednotlivých krajů.  

Hromadná zpráva byla zaslána v následujícím znění dne 2. září 2013: 

 

 

 

                                                        

2 Elektronická konference funguje na základě jedné „společné“ e-mailové adresy. Zprávy, odesílané na tuto 

adresu jsou následně automaticky rozeslány všem členům, tzv. odběratelům této konference. Členství v této 

konkrétní oborové konferenci není nijak omezené, přihlásit se do ní může každý. 
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Většina odpovědí na tuto výzvu dorazila ještě ten samý den. Marie Šedá z Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě doporučila Městskou knihovnu v Šumperku, jejíž ředitelka se hned 

také ozvala a nabídla se, že poskytne podrobnější informace. Vít Richter doporučil knihovny v 

Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě, Šumperku, Prachaticích, Přerově a Jeseníku. Z turnovské 

Městské knihovny Antonína Marka se ozval její ředitel Hanuš Karpíšek. Následující den 

odpověděla ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Veronika Peslerová. 

Mimo hlavní požadované informace byly získány i dvě trochu jiné odpovědi. První od Petra 

Žabičky, který navrhl nerealizovanou stavbu Moravské zemské knihovny z první republiky a 

Michaela Tydlitátová, která navrhla jako další objekt nerealizovaný projekt budovy Ústavu T. G. 

Masaryka ze 30. let 20. století. 

 

Tipy na další knihovny byly získány prostřednictvím zpráv od metodických pracovníků 

krajských knihoven, kteří byli osloveni e-mailem v průběhu října 2013.   

Jitka Svobodová z Krajské knihovny Karlovy Vary doporučila knihovnu v Sokolově. Vladimíra 

Řeháková se ozvala z Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, kterou rovnou 

doporučila jako vhodnou ke zkoumání. Jaroslava Barová z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově 

doporučila knihovnu ve Slavkově u Brna. Zuzana Kulichová z Knihovny Karla Hynka Máchy 

v Litoměřicích doporučila místní knihovnu v Třebívlicích a Městskou knihovnu v Roudnici.  

 

Z praktických důvodů byl ke zkoumání posléze vybrány konkrétní knihovny, aby následné 

případové studie mohly být zpracovány dostatečně podrobně. 

 

ZDROJE DAT – SBÍRÁNÍ INFORMACÍ 

o přímo od knihoven: od ředitelů či jiných pracovníků, z dotazníku (čistý dotazník viz příloha 

str.), z výročních zpráv, z webových stránek knihoven 

 

o z městských úřadů, z odpovídajících odborů (investic, majetku apod.): kontaktní osoby typu 

vedoucí daných odborů, radní pro kulturu a podobně, starosta či místostarosta obce 

 

o z jiných zdrojů: články v oborových časopisech či regionálního tisku,  

informace od dalších osob  
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Dotazník, zaslaný respondentům, se skládal z 11 otevřených otázek (čistý dotazník viz příloha 
str. 28). 

 

ČASOVÉ VYMEZENÍ 

září 2013 - březen 2014 

 

4.2 Hypotézy 

Hypotézy výzkumu byly rámcově stanoveny již při zadávání práce, postupně byly 

upřesňovány zejména ve fázi první komunikace s respondenty.  

 

(knihovny = vybrané knihovny) 

1. Knihovny mají nedostatek prostoru pro své uživatele dle indikátorů Standardu VKIS: 

a. plocha knihovny určená pro uživatele 

b. počet studijních míst 

c. počet PC stanic s internetem 

2. Knihovny nemají vhodné prostorové podmínky, protože nemají podporu zřizovatele. 

3. Nerealizované projekty dále nepokračují  z důvodu nedostatku financí.  

4. Knihovny ztrácí návštěvníky a uživatele z důvodu nedostatečných prostor. 
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SWOT ANALÝZA VÝZKUMU: 

 

Silné stránky: Mimo sekundární zdroje byla zjišťována data přímo od zástupců knihoven a 

zástupců zřizovatelů bez prostředníka. O knihovnách bylo zjištěno mnohé i z externích zdrojů, 

které jsou dostupné veřejně například na internetu, ale běžný uživatel se k nim dostane jen 

v případě, že hledá konkrétní informace (výroční zprávy, architektonické studie apod.). Jen 

informace o Krajské knihovně Vysočiny byly z důvodu jejího významu zmíněny i v celostátním 

tisku. Zástupci knihoven většinou ochotně spolupracovali, stejně jako zástupce či zástupci 

městského/krajského úřadu. Starostové nebo místostarostové poskytli téměř vždy rozsáhlý 

rozbor situace a jeho zasazení do kontextu dalších událostí například s projektem stavby 

spojené. Často bylo nabízeno také osobní setkání. Pro případné další kroky (např. rozšíření 

práce) byly získány užitečné kontakty. 

 

Slabé stránky: Pro lepší pochopení knihoven s nedostatkem prostoru by bylo nutné zjistit, 

oslovit a vyzpovídat nepoměrně větší počet knihoven se širokou škálou počtu obsluhované 

populace. Práce zahrnuje pouze městské knihovny (a jednu krajskou), které jsou 

nejpočetnějším, ale nikoli jediným typem knihoven s prostorovými problémy. Povedlo se získat 

data z uživatelských průzkumů některých knihoven, ale nikoli přímo od návštěvníků daných 

knihoven. Tím by byl pohled na celý problém komplexnější.  

 

Příležitosti: Práce může poukázat na problémy daných knihoven, upozornit na ně a dostat do 

povědomí většího množství osob. Je to příležitost pro zřizovatele i další osoby, aby pochopily 

význam konkrétních knihoven a více se jimi zabývali. 

 

Rizika: Informace pocházejí od ředitelů knihoven a dalších zainteresovaných osob. Je tedy 

rizikem, že zjištěné informace budou příliš subjektivního rázu. Nelze také vyloučit, že z důvodu 

zveřejnění výpovědí v diplomové práci budou jejich autoři inklinovat k jiné dikci, než jak by 

tomu bylo v případě skutečně jejich osobního názoru bez budoucího zveřejnění. 



              35 |  Případové studie českých knihoven 

35. 

 

5 Případové studie českých knihoven 

Každá knihovna je stručně představena, součástí úvodu je vždy tabulka se základními údaji o 

knihovně platnými k 31.12 2012 včetně zdůraznění nejdůležitější kontaktní osoby: ředitele či 

ředitelky knihovny. Počet obyvatel v obci je převzat z výstupů Českého statistického úřadu 

(Počet, 2013) a je platný k 1.1. 2013. Následuje souhrn událostí popisující průběh 

nerealizovaného projektu. 

 

5.1 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 

forma právnické osoby, zřizovatel příspěvková organizace, Město Jeseník 

hlavní kontaktní osoba Miloš Richter, ředitel 

počet obyvatel v obci 11 841 

registrovaní uživatelé 1 696 

návštěvníci 58 514 

kulturní akce 59 

Tabulka 1 – základní údaje Jeseník 

Knihovna v Jeseníku je pověřena výkonem regionálních funkcí ve své oblasti, do které spadá 

celkem 24 knihoven pod čtyřmi střediskovými knihovnami v Jeseníku, Javorníku, Mikulovicích a 

Žulové (Knihovna, 2014). 

 

    Od roku 1955 knihovna sídlí ve dvoupatrové budově v Lipovské ulici v Jeseníku, poblíž 

Masarykova náměstí (foto viz příloha str. 2). Tyto prostory byly původně vilou, která sloužila 

jako bankovní dům s ředitelským bytem v prvním patře. Knihovně nejprve patřilo pouze 

přízemí o pěti místnostech, které byly vybaveny novými regály a také byla zařízená čítárna. 

Horní patro obývali úředníci, kteří se časem vystěhovali (Knihovna, 2014a). 

Knihovnu v nevyhovujících podmínkách v roce 2003 převzal ředitel Miloš Richter. “(...) 

Rozpadající se komíny, propadlá podlaha toalety v prvním patře, dřevomorkou napadené stropní 

konstrukce s hrozbou propadu prvního patra do přízemí, lokální plynové topení jen v polovině 

místností. Veškeré vybavení zastaralé, 20 – 50 let! (Richter, 2013a).” V takovém stavu knihovna 

fungovala i poté, co se po vzniku okresu stala okresní knihovnou a později městskou knihovnou 

pověřenou výkonem regionálních funkcí. 
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V těchto prostorech funguje knihovna dodnes a 180 m2 užitné plochy zahrnuje pouze 

oddělení pro děti a pro dospělé. Stísněné prostory i statické problémy, dřevomorka a zastaralé 

rozvody elektřiny způsobují problémy každý den. Navíc hrozí propad prvního patra, v roce 

2008 musela být podlahy vzepřeny dřevěnými stojinami. Čtenářům chybí větší studovna, k 

dispozici je minimální počet počítačů s internetem. Knihovna často pořádá besedy s hosty a jiné 

kulturní akce, které může bohužel navštívit jen velmi omezený počet lidí. Sklad se kvůli 

nedostatku prostoru nachází mimo budovu v jiné části města (Krňávek, 2012).   

Sami uživatelé knihovny si nedostatečný a zastaralý prostor uvědomují. Knihovna provedla 

již několikrát čtenářský průzkum, lze tedy citovat z jejich názorů: 

“Přestěhovat knihovnu do slušných a odpovídajících prostor!!!” (...) “Zvětšit, zvětšit, zvětšit... 

nebo přestěhovat. Knihovna bývalého okresního města v takovém kamrlíku, kde se skládají knihy 

do dvou řad za sebou a další se rvou na ně je ostuda. Dále by bylo příjemné nějak propojit dětskou 

a dospělou část knihovny- dospělí by rádi šli do knihovny s dětmi a daly by se využít i prostory na 

chodbách. Ano, logisticky  i z hlediska ostrahy náročné, takže připadá v úvahu spíše změna budovy 

či přestavba.” (.... ) “Mám malé dítě - do knihovny se nesmí s kočárkem a pro mne je obtížné ji 

nechat samotnou v kočárku před knihovnou. Pomohlo by mi, kdyby byl v budově prostor pro 

kočárek.” (...) “Velmi stěsnané prostory, nelze zde studovat některé materiály, nelze zde besedovat, 

poslouchat hudbu...atd.” (Knihovna, 2012). 

 

Ředitel se v průběhu posledních deseti let snažil často apelovat na zřizovatele, že knihovna 

má ve stávajících prostorech naprosto nevyhovující podmínky a také podal několik návrhů na 

přestavbu volných objektů. Pro přestavbu vhodný objekt Mlýnice ve stejné ulici byl v době 

zájmů zřizovatele již majetkem soukromé osoby. Přestavba objektu KORD v areálu základní 

školy v Průchodní ulici za přibližně 17 milionů nebyla podpořena většinou zastupitelstva 

(Richter, 2013). A přitom dle slov ředitele: “knihovna by do těchto prostor ideálně pasovala. Děti 

by navíc vyšly ze školy a mohly hned jít do knihovny (Krňávek, 2012).” Také přestavba 

historického objektu původního Hudebního sálu se prý neztotožňovala s vizemi města.   

 

Situace vypadala nadějně před čtyřmi lety. Město zadalo jako veřejnou zakázku studii 

přestavby místního divadla a přilehlých nevyužívaných objektů ve prospěch knihovny, studii 

vypracoval architekt Vlado Milunič (mj. autor Tančícího domu v Praze).  

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=89523&idc=1158257&ids=3368&idp=86009&url=http%3A%2F%2Fwww.slevomat.cz%2Fnejoblibenejsi-darky%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dadvent%26utm_campaign%3Ddarky
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Architekt navrhl divadlo přestavět na Multikulturní centrum města Jeseník (viz příloha str. 2), s 

divadlem, společenským sálem a knihovnou Počítalo se s využitím několika propojených budov 

včetně obytného domu ve dvoře divadla (Česká, 2008). 

Dle vedení města byl však tento návrh příliš nákladný (počítalo se zhruba se 180 mil. Kč) a 

ani do budoucna by na projekt nestačily peníze (Krňávek, 2012).  

V roce 2012 vznikla nová studie, která počítá s podstatně menšími náklady, zpracoval ji 

architekt Milan Matyáš. Na zasedání v lednu 2012 Výbor pro strategický rozvoj a investice 

jednomyslně odhlasoval usnesení o doporučení zastupitelstvu města uložit radě města “ukončit 

veškeré aktivity vedoucí k realizaci investičního záměru ‘Multikulturního centra města Jeseník’ dle 

ideového návrhu architekta Vlada Miluniče” a “realizovat výběrové řízení na projektanta v 

rozsahu návrhu Ing. Arch. Milana Matyáše (Jeseník, 2012).“ 

 

Ještě na konci roku 2013 se uvažovalo o pokračování v přípravě projektu, ale “vše je při 

starém, nejsou peníze, nejsou dotační tituly (Richter, 2013b).” Ředitel také dodává, že město má 

očividně jiné priority. A dokazuje to projektem multifunkčního wellnescentra s aquaparkem, 

restaurací, barem a saunovou vesnicí. Radnice plánovala investice ve výši téměř 240 milionů 

korun, přičemž by musela nejspíš prodat byty patřící městu, měl také pomoci 25 milionový dar 

od soukromé osoby. Město také plánovalo vzít si úvěr. V listopadu 2013 se zastupitelé města 

Jeseník sešli na mimořádném zasedání, na němž přijali usnesení, že neschvalují “poskytnutí 

účelové investiční dotace (...) na financování nákladů na provedení významné veřejné zakázky na 

stavební práce pod názvem „Regionální aquapark Jeseník“ (... ) ve výši 50% ceny díla bez DPH a 

ani v jiné výši (Osudu, 2013).“ 

V analýze finanční stability města Jeseník ve vztahu k plánovaným investicím z dubna 2013 

je řečeno, že celková dotace aquaparku by město stála v nejbližších 15 letech 9 až 11 milionů 

korun ročně (Šnajdr, 2013).  

Projekt, který se tedy podle posledních informací realizovat nebude, rozděluje dodnes město 

na dva tábory a bývalý starosta i někteří zástupci radnice připouštějí, že by se stavbou 

Regionálního aquaparku Jeseník další potřeby města odsunuly na druhé místo (Khyr, 2012).  
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Snad již definitivně schválený rozpočet města Jeseník na rok 2014 počítá s investicí  

1 milion korun na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

investiční akce "Rekonstrukce části objektů divadla a nová přístavba pro účely knihovny v 

Jeseníku”. V témže rozpočtu se ovšem opět počítá s náklady na projektovou dokumentaci, 

poradenství a činnost expertního týmu ohledně projektu aquaparku (Jeseník, 2014).   

 

Starostka Jeseníku Marie Fomiczewová (2014) se vyjádřila takto: ”Projektová dokumentace 

bude letos připravena pro případ, že by byl dostupný nějaký dotační titul, o kterém dnes nevíme a 

z něhož by bylo možnost tento typ investice financovat. (...) Realizace stavby by mohla být 

uskutečněna v příštím roce, kdyby se našel vhodný dotační program. (...) Jako občan i starostka si 

přeji, aby moderní multifunkční knihovna v Jeseníku byla, nicméně musím přiznat, že jako 

starostka zde vidím spoustu dalších priorit a problémů, na které město v současné době peníze 

nemá.” 

 

5.2 Městská knihovna Kutná Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost knihovny v Kutné Hoře je v současné době rozdělena do pěti oddělení, čtyři se 

nachází v hlavní budově v Husově ulici (foto viz příloha str. 4). V přízemí se nachází oddělení 

informačních služeb a oddělení pro dospělé, v prvním patře je pak k dispozici oddělení pro děti 

a hudební oddělení, půjčovna a čítárna časopisů a také zmíněná studovna s příručním fondem. 

Mimo hlavní budovu funguje provoz tří poboček, přičemž součástí jedné z nich je i oddělení 

regionálních služeb knihovnám (Městská, 2014).  

 

forma právnické osoby, zřizovatel příspěvková organizace, Město Kutná Hora 

hlavní kontaktní osoba Gabriela Jarkulišová, ředitelka 

počet obyvatel v obci 20 470 

registrovaní uživatelé 3 227 

návštěvníci 94 915 
 

kulturní akce 293 

Tabulka 2  - základní údaje Kutná Hora 
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Původní knihovna sídlila ve staré radnici v Kamenném domě (dnes sídlo muzea), později 

byla přemístěna do budovy reálného gymnázia, dnes Komenské náměstí č. 28 (Městská, 2014a). 

Nyní je zde umístěn Domov mládeže spadající pod Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou 

školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (Vyšší, 2009). 

V roce 1938 byla knihovna přemístěna do prostor, kde funguje dodnes. Jejím sídlem je 

reprezentativní novorenesanční budova, poměrně známé dílo kutnohorského rodáka Čeňka 

Dajbycha. Budova byla původně sídlem Spořitelny královského svobodného horního města 

Kutné Hory (Císař, 2013). 

Po roce 1959 se knihovna transformovala na Okresní knihovnu. V roce 1979 bylo 

rozhodnuto o celkové rekonstrukci budovy. 

V roce 1991 byla vybudována letní čítárna i s občerstvením z prostoru dvora přiléhajícího k 

budově knihovny. V roce 1994 byl zrušen střediskový systém, v roce 1996 se stala Městskou 

knihovnou a v roce 2002 byly znovu zavedeny regionální funkce. Od roku 2006 je opět 

pověřenou knihovnou a obsluhuje přibližně 200 obecních a městských knihoven ve svém 

regionu. 

 

Prostorové problémy řeší knihovna již několik let.  V roce 2001 proběhla rekonstrukce 

skladů, které byly již v havarijním stavu. Prostory byly vybaveny novými regály a došlo k 

přesunu více než 14 tisíc knižních jednotek (Městská, 2002). V roce 2002 byla zahájena jednání 

o možné rekonstrukci budovy, důvodů bylo několik: nevyhovující stav topení, zastaralá 

elektroinstalace a zatékající voda, kvůli které došlo i k propadnutí stropu v části skladiště pro 

knihy (Městská, 2003).  

Dle slov ředitelky má knihovna k dispozici pouhých 240 m2  užitné plochy oproti potřebným 

přibližně 1200 m2 a řešení brání již jen finanční prostředky. Konkrétní nedostatky prostoru 

jsou řešeny mobilním nábytkem a také pomohlo zřízení 2 poboček (Jarkulišová, 2013).  

Knihovna se původně měla přestěhovat do nově navržené budovy. Záměr postavit novou 

knihovnu se začal diskutovat v souvislosti s možností získat finance na stavbu pomocí 

evropských dotačních titulů z roku 2006 (Šalátek, 2014). Radní tedy schválili přípravu 

projektové dokumentace pro územní řízení. Nová knihovna měla stát na místě autobusového 

nádraží, pomoci měly evropské dotace.  
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Náklady na samotný projekt přesáhly 1 milion korun. Realizace dle návrhu ateliéru Projektil 

architekti (viz příloha str. 4-5), mj. autorů stavby Národní technické knihovny v Praze a Studijní 

a vědecké knihovny v Hradci Králové, měla vyjít na desítky milionů korun (Česká, 2009). 

Zejména tedy kvůli příliš vysoké finanční náročnosti celého projektu bylo v roce 2013, již za 

nového vedení radnice, vymyšlena jiná cesta, jak knihovně pomoci k lepším podmínkám.  

 

Od roku 2004 byla uvolněna z důvodu nedostatku žáků budova školy J.A. Komenského v ulici 

Na Náměti (viz příloha str. 5). Objekt se nachází v památkově chráněné oblasti historického 

centra města (Nechojdomová, 2014). Byl několikrát nabízen k prodeji, z důvodu specifického 

členění (vysoké stropy, rozdělení do tříd apod.) i stupně zanedbanosti se však žádný zájemce z 

veřejného ani soukromého sektoru nepřihlásil.  

Dnes již zchátralý objekt se ukázal i přes značné náklady nutné pro rekonstrukci vhodnější a 

levnější, než původně navržená novostavba a ředitelka knihovny po prohlídce budovy s daným 

řešením souhlasila. „Samozřejmě by se nám líbila nová budova, ale to je v současné době mimo 

realitu. Bývalá škola J. A. Komenského je zcela v pořádku co se umístění týče a skýtala by mnohem 

větší prostor, takže tuhle možnost vítáme (Šmok, 2013).”  

 

Město tedy zadalo studii, kterou vypracovalo studio architekta Jiřího Krejčíka a později byla 

představena zastupitelům i veřejnosti v říjnu 2013 na veřejném shromáždění. Výsledek (viz 

příloha str. 6-7) přesvědčil zastupitele o smysluplnosti tohoto záměru (Franc, 2014; Šmok, 

2014). 

Prostory budoucí knihovny by měly vypadat takto: v přízemí bude umístěn konferenční sál, 

recepce a kavárna. V prvním a druhém patře budou oddělení pro dospělé a pro děti a v 

posledním podkrovním patře by měli mít zaměstnanci knihovny administrativní zázemí. Patra 

by měla být spojena průhledem (Česká, 2013).  

Odhad nákladů pro novou budovu činil nakonec přibližně 140 milionů korun, rekonstrukce 

školy “pouhých” 60-80 milionů. Zřizovatel by tak mohl vyřešit dva problémy: prázdnou budovu 

školy i nedostatečné prostory knihovny. V tuto chvíli architekt Krejčík dopracovává studii 

venkovního okolí školy. Záměr je všeobecně kladně přijímán, vše ale záleží na penězích (Janál, 

2014).  
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V průběhu jednoho či dvou let se budou zastupitelé města definitivně rozhodovat, zda a 

jakým způsobem bude investice řešena. Pokusili by se to vyřešit bez dotace, tedy pomocí 

vlastních prostředků a například úvěru. O dotacích se zatím neuvažuje, ale zřejmě by bylo 

možné zažádat o dotaci Středočeský kraj či Ministerstvo kultury.  

Jiří Franc, místostarosta Kutné Hory (2014), považuje toto řešení za ideální, přičemž 

preferuje financování pomocí úvěru s dlouholetou splatností. Dle jeho názoru stará budova, 

která jinak leží ladem, ožije a knihovna, která má již několik let problémy s prostorem, získá 

zrekonstruované důstojné prostory pro svou činnost. “(...) Z neutuchajícího zájmu zejména 

školní mládeže, studentů, seniorů o služby knihovny v Kutné Hoře včetně jejích kulturních 

programů, bych uvítal obecně větší podporu obnovy a dalšího rozvoje knihoven v naší republice ze 

strany státu.” 

 

Také starosta města Ivo Šanc (2014) rozhodně souhlasí s tím, že prostory jsou nedostatečné 

a pro knihovnu nedůstojné. Podporoval záměr předchozího vedení radnice, který vyústil i ve 

zhotovení architektonické studie stavby nové budovy knihovny na nynějším autobusovém 

nádraží.  

Šanc zdůrazňuje, že hlavním problémem v realizaci tohoto řešení byla a je stále finanční 

náročnost celé investiční akce. “Protože se nemůžeme a nechceme spoléhat na dotační zdroje, 

začali jsme hledat levnější řešení. (...) Objekt je skoro optimálně umístěný, svojí velikostí vyhovuje 

(...). Věřím tomu, že v nejbližších letech se podaří tento záměr realizovat, i když to nebude v tomto 

volebním období. Musely by se však pravděpodobně odložit některé jiné investiční záměry. Osobně 

bych takový postup podpořil i přesto, že jsem si vědom některých negativ. Mám na mysli 

samozřejmě finanční náročnost, ale i to, že stávající knihovna přiváděla do historického centra 

města řadu lidí, zatímco nové umístění knihovny bude mít za následek zase další částečné 

vyklizení běžného života v historickém jádru města.” 
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5.3 Městská knihovna Šumperk 

 

forma PO, zřizovatel příspěvková organizace, Město Šumperk 

kontaktní osoba Zdeňka Daňková, ředitelka 

počet obyvatel v obci 26 870 

registrovaní uživatelé 3 412 

počet návštěv 69 117  

kulturní a vzdělávací akce 591 

Tabulka 3 - základní údaje Šumperk 

 

Předchůdci knihovny v Šumperku poskytovali služby čtenářům již od konce 19. století. 

Knihovna se postupně několikrát stěhovala, zejména kvůli narůstajícím službám a zvyšováním 

počtu jednotek ve fondu (Městská, 2012). 

 

Po roce 1959 se knihovna stala Okresní knihovnou Šumperk. V letech 1968 a 1969 se pro její 

účely rekonstruovala novobarokní vila v ulici 17. listopadu (foto viz příloha str. 9), kterou si 

nechal v roce 1893 postavit lékárník Eduard Hackel (Marešová, 2007). Budova je umístěna v 

blízkosti vlakového i autobusového nádraží.  

Již na konci 70. let začaly první prostorové problémy, které se jen trochu podařilo vyrovnat 

provozem poboček v jiných částech města. Dodnes funguje pobočka Sever, která svou činnost 

zahájila v září 1984 (Městská, 2006). 

Po organizačních změnách, kdy nově vzniklou příspěvkovou organizaci začalo v roce 1997 

zřizovat město Šumperk, nastal problém ohledně financování. Vše bylo převedeno na město, ale 

budova, ve které knihovna sídlila a sídlí dodnes, byla stále majetkem státu. Bezúplatný převod 

budovy pod město se podařil až v roce 2008, nicméně s podmínkou dlouhodobého využívání 

(min. 20 let) tohoto majetku k původnímu účelu – tedy pro knihovnu. S budovou byly 

převedeny i pozemky o celkové rozloze 1 161 m2. Hodnota převáděných nemovitostí činila 

zhruba 5,3 milionu korun. (ÚZSVM, 2008; Suchomel, 2014). 

Od roku 2002 je knihovna pověřena zajišťováním regionálních funkcí v okresu Šumperk. 

 Přes navýšení rozsahu svých činností i růst fondu a počet čtenářů se prostory určení pro 

knihovnu nezměnily a jsou dodnes naprosto nedostačující. Knihovna si například nemůže 

dovolit nakupovat tolik literatury, jak by si přála, protože ji není kam umístit. 



              43 |  Případové studie českých knihoven 

43. 

 

Od roku 2003 se provozní problémy knihovny řeší pouze nápravou havarijních situací, která 

jsou nedostačující. Byly instalovány posuvné regály v půjčovně; odhrnou-li se, lze získat 

společenské prostory pro přibližně 60-80 osob. Stěhování židlí, regálů a dalšího vybavení však 

nelze opakovat neustále. Knihovna byla z toho důvodu nucena omezit počet kulturních akcí, což 

se negativně projevilo i na počtu návštěvníků (Městská 2012a; Městská, 2013). 

V suterénu se ještě v době, kdy budova patřila státu, vytvořil depozitář, do kterého se každý 

rok přeřadí mnoho svazků. Ředitelka však dodává, že některé žánry mimo volný výběr ztrácí 

svůj smysl - např. oddechová četba či detektivky. ”Hledáme a občas stále nacházíme výhodnější 

prostorová řešení, ale také se (neradi) smiřujeme s tím, že do malých prostor knihovny s malým 

množstvím knih s velmi omezenou možností prezenčního studia prostě přichází méně lidí 

(Daňková, 2013).” 

 

Knihovna se v rámci průzkumu mezi čtenáři v roce 2007 dotazovala také na spokojenost se 

stávajícími prostory. Některé názory hovoří samy o sobě:  

“tak fundovaná knihovna si zaslouží větší prostory” (...) je tu velmi příjemně, ale prostory by 

mohly být větší (...) malý prostor, není adekvátní k množství knih (...) o nějaké pohodlnosti nemůže 

být ani řeč – stísněné, malé prostory (...) oddechové prostory pro dospělé jsou malé (...) lépe vyřešit 

odkládání příručních tašek a svršků (Daňková, 2014).  

 

V době, kdy knihovna patřila státu, bylo dost problematické do budovy investovat finanční 

prostředky města; budova i okolní pozemky byly městu jen přislíbené.  

Knihovna se v roce 2005 účastnila zpracování Strategického plánu města Šumperk; schválená 

podoba plánu obsahovala i rekonstrukci a rozšíření knihovny (Daňková, 2008). Po doporučení 

města knihovna podrobněji rozpracovala materiál hodnotící její stav a co bylo nejdůležitější: 

porovnala svůj fond, počet čtenářů a studijních míst s knihovnami v jiných českých městech se 

srovnatelným počtem obyvatel, s doporučenými hodnotami Standardu VKIS a Typizační 

směrnicí. 

V tomto porovnání vyšla knihovna v Šumperku dost záporně (Městská, 2008), což ovšem na 

druhou stranu podnítilo zřizovatele, aby se problému více věnoval. 

Následné činnosti se soustředily zejména na projektovou přípravu budoucího rozšíření 

prostor knihovny. V roce 2006 byla zorganizována architektonická soutěž na rekonstrukci 

stávajícího objektu včetně přístavby, finanční limit byl 90 mil. Kč (Suchomel, 2014).  
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Zvítězil návrh architekta Víta Janků (viz příloha str. 10). Následné vybírání projektanta 

nebylo kvůli nemožnosti domluvit se na jistotě dodržení ceny úspěšné Proto bylo tedy vypsáno 

nové podlimitní řízení na zpracování projektové dokumentace dle architektonické studie 

architekta Petra Doležala (viz příloha str. 9) (Jahnová, 2008). 

 

Poté byla zpracována projektová dokumentace, a to až do fáze projektu pro stavební 

povolení, vše bylo připravování pro 2. ročník výzvy ROP v roce 2009. Téměř hotový projekt 

však nakonec podán nebyl, jelikož by bylo tímto způsobem možní získat maximálně 20 mil. Kč 

(pouze 20 % hodnoty projektu) (Daňková, 2013). 

V roce 2010 došlo ke změně zadání - pro knihovnu mají být využity prostory budovy bývalé 

Základní školy T.G. Masaryka v ulici 25. října, který byla uvolněna. Zřizovatel nyní stál před 

dilematem: na jedné straně skoro hotový projekt, již se počítalo s investicemi do rekonstrukce 

stávajícího sídla knihovny a na druhé straně veliká prázdná budova. 

Místostarosta města Petr Suchomel (2014) k tomu řekl: “Nakonec padlo logické, nicméně 

nesnadné rozhodnutí – ponechat léta práce a připravený projekt v šuplíku, rozloučit se s vidinou 

připravené a časově blízké rekonstrukce a přístavby a začít projektovat znovu od začátku.“ 

 

O prostory projevila zájem také šumperská pobočka Vysoké školy báňské, technické 

univerzity Ostrava, která se již několikrát musela stěhovat; také z nedostatku vhodných prostor.  

 

Ředitelka popsala současnou situaci takto: “Projektová dokumentace na tuto akci již je 

připravena, nyní zřizovatel čeká na finanční prostředky a na vhodnou výzvu v dalším 

programovacím období ROP. Z rozpočtu zřizovatele bez příspěvku EU má projekt relativně malou 

šanci - město musí řešit další rekonstrukce, zejména opravu zimního stadionu (hrozí ekologická 

havárie ze zastaralého čpavkového chlazení) a plaveckého bazénu. (...)  

Pevně doufám, že náš projekt na rozšíření prostor pro knihovnu, i přes to, že trvá velmi dlouhou 

dobu, nakonec bude realizován. I přes řadu překážek, které měly objektivní charakter a z pozice 

knihovny ani z pozice zřizovatele jsme je téměř nemohli ovlivnit, má tento záměr stálou politickou 

podporu zřizovatele. (...) (Daňková, 2013)” 
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Místostarosta na závěr zhodnotil situaci takto: “Moje veliké přání je, aby tento příběh měl 

šťastný konec a vše dopadlo dobře (...), jsem přesvědčen o smysluplnosti této investice, přestože 

ekonomika a čísla hovoří spíše o její nenávratnosti a přestože vím, kolik jiných důležitých investic 

má Šumperk před sebou a jak omezené jsou finanční možnosti rozpočtu města navzdory 

dlouhodobému velmi dobrému finančnímu hospodaření města (...). To je můj názor jako 

místostarosty i jako obyvatele města (Suchomel, 2014).” 

Starosta města Zdeněk Brož (2014) ještě doplnil aktuální informace: “Stavba knihovny je 

zahrnuta v rozpočtovém a investičním výhledu a bude se s největší pravděpodobností realizovat v 

letech 2015-2016. Pevně doufáme, že se v novém programovacím období objeví dotační titul z 

fondů EU. Pokud ne, máme vůli realizovat stavbu z vlastních zdrojů.” 

 

5.4 Městská knihovna Česká Lípa 

 

forma PO, zřizovatel příspěvková organizace, Město Česká Lípa 

hlavní kontaktní osoba Dana Kroulíková, ředitelka 

počet obyvatel v obci 36 957 

registrovaní uživatelé 4691  

návštěvníci 109 310 

kulturní akce  399 

Tabulka 4 - základní údaje Česká Lípa 

 

Knihovna v České Lípě je pověřenou knihovnou ve svém regionu. Kromě hlavní budovy na 

náměstí T.G. Masaryka (viz příloha str. 13), kde se nachází oddělení pro dospělé, pro děti, 

čítárna a studovna, provozuje tři pobočky, dvě výpůjční místa v penzionech pro seniory a jednu 

pobočku ve spádové obci Dobranov. 

Od roku 2004 zvolna stoupá počet akcí, která knihovna každoročně pořádá, stejně jako počet 

návštěvníků knihovny. Přes nárůst činností celé knihovny se její prostory za 10 let změnily jen 

minimálně (Kroulíková, 2013).  
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Knihovna sídlí od roku 1954 ve dvoupatrové budově na náměstí T. G. Masaryka. První 

iniciativou, jak prostorovou situaci řešit, byl již v roce 1980 návrh na výstavbu zcela nové 

budovy knihovny v centru města, v těsné blízkosti zamýšlené výstavby kulturního domu. 

V roce 1985 se situace změnila, protože se knihovna stala vlastníkem dvou budov v 

sousedství stávajícího sídla a plánovala se jejich rozsáhlá rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se 

v té době již diskutovalo o možné decentralizaci knihovny, realizovala se z původního záměru 

pouze první části - tedy rekonstrukce hlavní budovy na náměstí. Stavební úpravy proběhly 

v letech 1990-1992, knihovna tehdy fungovala v náhradních prostorách (Kroulíková, 2013). 

Další projekt byl vytvořen v letech 2000-2001. Nabízel propojení stávající budovy se 

sousední, čímž by se vytvořily tolik nutné studijní i společenské prostory i odpočinkové zóny. I 

tato varianta však nakonec nebyla dále rozpracována (Výroční, 2005). 

 

    V průběhu více než 10 let byl prostor a jeho stav jedním z hlavních problémů, se kterými se 

knihovna musela potýkat. Dílčí opravy byly pouze udržovací a situaci nijak významně neřešily 

(Výroční, 2004). Údržba se musela často odkládat z důvodu nedostatku financí, což přispělo 

negativně na celý provoz knihovny. Postupně se povedlo vyměnit linoleum v částí 1. patra, byl 

vyměněn plynový kotel, proběhla oprava střechy, byla vyměněna část oken, některé místnosti 

byly vymalovány, byly vyměněny hlavní vchodové dveře. Každá větší či menší oprava však 

vyžaduje neustálé připomínání a usilování o ni a práce okolo jako stěhování fondu a úklidové 

práce si zajišťují pracovníci knihovny vlastními silami (Výroční, 2006-2011). 

Potřebu nových prostor lze také doložit nárůstem čtenářů a obecně návštěvnosti a 

využívanosti knihovny. Od rekonstrukce v roce 1992 do roku 2004 vzrostl počet čtenářů 

dokonce dvojnásobně. “(...) čítárna s počtem 14 studijních míst, kde  současně probíhá i výpůjční 

protokol, poskytování informační služby a kopírování, je pro potřeby města s regionální 

působností, sítí školských zařízení a dalších institucí nedostatečná (Výroční, 2005).“ 

 

Jelikož původní plán rekonstruovat stávající budovy byl příliš nákladný, zvažovala knihovna 

i možnost přestěhovat se na jiné místo. Úvahy se objevily v souvislosti s možností získat na tuto 

investici dotaci z prostředků EU v rámci programového období 2007-2013. V úvahu připadl 

Kulturní dům Crystal (foto v příloze str. 13-14), který již v té době potřeboval nutnou 

rekonstrukci a nebyl téměř využíván (Kroulíková, 2013). 
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Českolipský Odbor rozvoje majetku a investic tedy již od roku 2008 pracuje na investiční 

akci s názvem “Adaptace KD Crystal pro účely městské knihovny”.  

Nejprve bylo  několika projektovým atelierům zadáno zpracování studie. Jeden nevybraný 

návrh vytvořil atelier Červený klobouk architekti (viz příloha str. 14). V červnu roku 2009 

vybralo zastupitelstvo studii z ateliéru atakarchitekti architektů Jiřího Janďourka a Jany 

Medlíkové (viz příloha str. 15). Vzhledem k tomu, že studie plánovala světlík pro osvětlení 

knihovny a nástavbu na původní objekt, návrh získal negativní posudek od Památkového 

ústavu, jelikož objekt se nachází v památkové zóně. V rámci příprav byl kontaktován autor 

původní budovy Jiří Suchomel, který se nevyjádřil k navrhovanému řešení kladně. Zároveň ale 

nabídl, že se zúčastní přípravy projektové dokumentace (Urbanová, 2011) a v obecné rovině 

s přestěhováním knihovny do KD Crystal souhlasí: 

„(Kulturní dům) dokáže myslím nabídnout knihovně potřebný komfort (…) I symbiózu knihovny 

a divadla v jedné budově pokládám nejen za možnou, ale všestranně prospěšnou. Naplnila by se 

tak moje někdejší představa kulturního domu jako skutečného kulturního centra, s vazbou na 

zahradu bývalého kláštera a na Vlastivědné muzeum v klášteře umístěné. Ve městě by tak mohl 

vzniknout skutečný kulturní okrsek, kombinující několik vzájemně se doplňujících funkcí a 

nabízející širokou škálu využití (Suchomel, 2014).“ 

Ve spolupráci s knihovnou byly v následujících dvou letech hodnoceny předložené studie 

využitelnosti a doporučeny k dalšímu využití. Knihovně se podařilo zajistit architektonické 

posouzení objektu pro účely městské knihovny a dále zahájila jednání s případným dalším 

projektantem (Výroční, 2008). Využití KD Crystal pro potřeby knihovny bylo i součástí jednání 

zastupitelstva města Česká Lípa, které nakonec myšlenku podpořilo. V roce 2010 proběhlo 

jednání s architekty o potřebách knihovny a možnostech rekonstruovaného  

KD Crystal, byla provedena příprava podkladů pro zpracování architektonické studie. Ta 

vznikla následující rok včetně orientačního propočtu nákladů na stavbu (Výroční, 2011).  

 

V roce 2011 se uvažovalo nad dvěma variantami budoucího zadávání přípravy projektové 

dokumentace. Bylo by možné oslovit autory architektonické studie a využít tak i autorských 

práv Jiřího Suchomela na původní objekt, druhou možností je standardní zadání veřejné 

zakázky. Tato varianta by byla problematičtější z toho důvodu, že Suchomel na budovu 

uplatňuje autorská práva a jeho souhlas by byl nezbytný. Stejně jako později nutný autorský 
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dozor na stavbě, kde by mohli opět svá práva uplatňovat jak autor původní budovy, tak autor 

nového projektu a situace by se tím mohla značně zkomplikovat (Urbanová, 2011). 

Zastupitelstvo města v lednu schválilo rozpočet na rok 2014, přestavba KD Crystal do něj 

zahrnuta není. Stejně jako plánovaná rekonstrukce Jiráskova divadla, což je další projekt, který 

léta čeká na svou realizaci; oba však mohou být dle slov starostky města do budoucna příliš 

nákladné. Město nejspíš bude zjišťovat další možná řešení. Jednou z možností je zahrnout do 

plánované rekonstrukce KD Crystal přestavbu velkého sálu na divadelní sál, v tom případě by se 

Jiráskovo divadlo nerekonstruovalo (Brožová, 2014).  

Úmysl vytvořit pro knihovnu nové dostačující prostory však tímto v současné době končí. 

“První fáze realizace projektu (zpracování projektové dokumentace)  je pravidelně vkládána do 

rozpočtu města a buď nebyla z různých důvodů realizována, nebo je zastupitelstvem města 

 z rozpočtu na další rok vyjímána. Další studie a záměry nezpracovány, myšlenka rekonstrukce KD 

Crystal  pro potřeby městské knihovny a vybudování regionálního vzdělávacího a komunitního 

centra stále žije, ale není v rozpočtu města podporována (Kroulíková, 2013).”  

Místostarosta města Tomáš Vlček (2014) se domnívá, že nejlepším řešením by byla 

novostavba. Ovšem vzhledem k tomu, že je obtížné získat dostatek peněz na přestavbu, 

financování nákladnějšího projektu nepřipadá v úvahu. Přestavba knihovny by měla stát 150 

milionů korun, přičemž realizovatelná je pouze v případě využití dotace z Evropské unie nebo i 

jiných zdrojů. “Volil bych nejraději budovu úplně novou, která by přinášela komplexní služby, a 

zároveň přinesla do Lípy skutečně moderní architektonické trendy. Projekt přestavby (...) by určitě 

splnil požadavky na moderní bezbariérovou knihovnu, na druhou stranu, je otázka, zda by tomuto 

komplexu pak nechyběl stravovací prostor a kavárna, uvážím-li, že spodní sál je určen zejména pro 

plesy a koncerty , nepřikročí-li se k variantě přebudování sálu s podiem na multifunkční scénu, kde 

by se hrálo i divadlo.” 

Starostka města Hana Moudrá (2014) rekonstrukci kulturního domu podporuje a shledává ji 

užitečnou zejména proto, že by se ulevilo knihovně, jejíž prostory jednoznačně považuje za 

nevyhovující (největším problémem vidí bariérovost knihovny). „Jako starostka a především 

jako občan České Lípy bych opravdu uvítala, kdyby se městu celý záměr s přesunem knihovny do 

KD Crystal podařilo zrealizovat, neboť ho považuji za rozumné a praktické řešení (...). V první řadě 

by však asi nejvíce uvítala (veřejnost, pozn. aut.), že má v centru města moderní bezbariérovou 

knihovnu s parkovištěm a s dostupnou městskou hromadnou dopravou, což o náměstí bohužel 

neplatí.” (…) “Hlas starostky je v českolipském zastupitelstvu pouze jeden z pětadvaceti.” 
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5.5 Městská knihovna v Přerově 

 

forma PO, zřizovatel příspěvková organizace, Statutární město Přerov 

Hlavní kontaktní osoba Pavel Cimbálník, ředitel 

počet obyvatel v obci (k 1.1. 2013) 44 824 

registrovaní uživatelé (za rok 2012) 5 763 

počet návštěv (za rok 2012) 109 541 

kulturní akce   

Tabulka 5 - základní údaje Přerov 

 

Roku 1953 se knihovna po změnách systému knihovnictví stala Okresní knihovnou a v roce 

1957 byla přemístěna do stávajících prostor v budově na Žerotínově náměstí (foto viz příloha 

str. 17). Objekt původně sloužil jako rodinná vila továrníka Přikryla (Gajdica, 1970).  

K 1. lednu 2001 se transformovala na Městskou knihovnu v Přerově a jejím zřizovatelem se 

stalo město Přerov (Chromčíková, 2008). V hlavní budově se nyní nachází dětské oddělení a 

oddělení pro dospělé, studovna, čítárna a hudební oddělení. Vedle těchto služeb jsou v provozu 

tři pobočky: Předmostí, Trávník a Velká Dlážka. Díky statusu pověřené knihovny od 

Olomouckého kraje knihovna v Přerově poskytuje regionální funkce více než 60 malým 

knihovnám (Městská, 2014). 

 

Dle slov současného ředitele knihovny Pavla Cimbálníka (2014), který je ve funkci od roku 

2009, trvají prostorové problémy už 30-40 let. Knihovně citelně chybí více místa pro veřejnost, 

v čítárně a studovně. Zmiňuje také absenci přednáškových sálů, vzdělávacích a výstavních 

prostor. Uvítal by klidové zóny pro čtenáře a více studijních míst, negativně se staví k 

chybějícímu sociálnímu zařízení. 

První oficiální zmínky o nedostatečném prostoru pro knihovnu se objevují ve výroční zprávě 

z roku 2004. V daném roce byl stav hlavní budovy knihovny probírán pravidelně na schůzích s 

představiteli města, jednalo se o variantě přesunu knihovny do komplexu budov na západní 

straně náměstí T.G. Masaryka. Vedení knihovny spolupracovalo s projektantem a 

připomínkovalo chystanou projektovou dokumentaci (Městská, 2005).  
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V roce 2005 došlo k takovému narušení statiky budovy, že odborný posudek konstatoval 

nebezpečí ztráty stability části konstrukce, na základě čehož musela být knihovna na půl roku 

uzavřena. Náhradní provoz byl řešen pomocí poboček ve městě a v pronajaté budově 

Chemoprojektu (Městská, 2006). Zabezpečená statika budovy však nic nezměnila na špatném 

stavu interiéru knihovny. 

“Na několika místech do budovy zatéká. Časté výpadky proudu svědčí o nevyhovující 

elektroinstalaci, jejíž kapacita je nedostatečná. Velmi špatný technický stav vykazují okna (...). V 

havarijním stavu jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. (...) Budova potřebuje celkovou 

rekonstrukci, ale vzhledem ke skutečnosti, že pro činnost knihovny její prostorová kapacita 

nestačí, bylo by nehospodárné generální opravu provádět (Městská, 2007).” 

Ve výroční zprávě z roku 2011 bylo o stavu knihovny řečeno opět mnoho, opakovalo se 

hodnocení špatného technického stavu budovy (okna, izolace, elektroinstalace).  Zmíněna byla i 

opotřebená podlaha, opět se zdůraznilo chybějící WC pro návštěvníky či bezbariérový přístup. 

Knihovna se nachází na kopci, takže dostat se sem je pro tělesně hendikepované nebo imobilní 

občany velice problematické (Městská, 2012).  

 

Od roku 2011 se zvažovalo možné umístění knihovny do tří stávajících budov. Prvním z nich 

je přibližně 60 let starý objekt bývalého Chemoprojektu na adrese Trávník 30 (foto viz příloha 

str. 17), náklady na jeho přestavbu se odhadují na 110 milionů korun. Město budovu koupilo v 

roce 2007 za 22 milionů korun na nátlak obyvatel. Nesouhlasili s plány investora, který chtěl 

objekt zbourat a postavit na jeho místě supermarket. Provoz je přes pronájem části prostor dost 

ztrátový, protože většina objektu je jinak nevyužita. K dispozici je tu více než 2 300 m2 ploch k 

pronájmu v budově a více než 2 700 m2 ploch v areálu. V předchozích letech se kromě umístění 

knihovny zvažovala i možnost využití pro městskou policii. V roce 2013 se začalo uvažovat, že 

by mohl být do objektu umístěn další domov seniorů, jelikož jen jeden v Přerově nedostačuje 

poptávce. Zastupitelstvo města po rozsáhlé diskusi na zasedání v červnu 2013 schválilo záměr 

využití budovy pro domov pro seniory a uložilo Radě města Přerova vyhlásit výběrové řízení na 

poskytovatele dané služby. K tématu se vyjadřovala řada odpovědných osob, bohužel ředitel 

knihovny přizván nebyl. (Přidal, 2011; Poláková-Uvírová, 2013). 

Konkrétně náměstek primátora prohlásil: “Ve spojení s Chemoprojektem se o knihovně začalo 

mluvit až tehdy, když jsme zjistili, že nemáme 160 mil. na knihovnu v Čechové ulici a že všechny 
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dotační tituly, které byly dříve možné jsou pryč, protože jsme o tu budovu 4 roky bojovali s velkým 

úsilím a až po 4 letech se nám to podařilo (Přerov, 2013).”  

Pro knihovnu by bylo místo vhodné z důvodu, že v objektu již od roku 2001 sídlí knihovní 

pobočka Trávník (Městská, 2014). 

 

Jako další adresa se nabízí Čechova 43 , na které se nachází budova bývalého vojenského 

soudu (foto viz příloha str. 17). Od roku 1996 je prakticky opuštěna. V září 2009 byl tehdejší 

majetek státu převeden po delších jednáních do vlastnictví Přerova. Město se smluvně zavázalo, 

že do 5 let objekt zrekonstruuje a bude jej používat pouze za účelem výkonu veřejné správy a 

umístí do něj v budoucnu i přerovskou knihovnu (Přidal, 2010). 

Jednání probíhala již dříve, problémem je také fakt, že budova je sice majetkem města, ale 

pozemek stále patří státu. Na zasedání zastupitelstva v únoru 2014 bylo předložen návrh 

schválení dodatku k darovací smlouvě, “na jehož základě bude prodloužena lhůta pro provedení 

rekonstrukce budovy o 5 let, tzn. že termín realizace rekonstrukce objektu by byl do 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (tj. max. do 3.12. 2019).” 

 Městu totiž hrozí pokuta 7,8 milionu pro nedodržení podmínek smlouvy, pětiletá lhůta vyprší 

letos v prosinci. Dodatek byl nakonec schválen, což ovšem znamená, že věc bude postoupena 

Ministerstvu financí a dalším orgánům. Na zasedání proběhla rozsáhlá debata, zmíněna byla i 

teoretická možnost vrácení budovy státu či prodej. Většinou se ozývaly kritické hlasy, že se 

situace začala řešit pozdě a že město i přes možné prodloužení lhůty nemá koncepci, jak s 

budovou dále naložit (Přerov, 2014). 

 

Jedinou výhodou využití těchto dvou budov pro možnosti knihovny je pouze fakt, že jsou 

majetkem města. Nenachází se v nich výtahy a nosnost podlah není staticky vhodná k umístění 

desetitisíců knih a periodik. Fond knihovny pochopitelně narůstá a již nyní se přibližně 40 000 

jednotek nachází ve skladech, ke kterým mají přístup jen zaměstnanci a pro čtenáře je tedy 

doba na získání poměrně zdlouhavá (Cimbálník, 2014). 

 

Jako třetí varianta se nabízí objekt v Palackého ulici, dříve sídlo Union banky (foto viz příloha 

str. 18). Majitelem budovy je soukromá společnost. Rekonstrukce by nebyla tolik nákladná, v 

budově se nachází i výtah. Roční pronájem by činil zhruba 7 milionů korun (Přidal, 2012). 
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V listopadu 2011 se z iniciativy architekta Jana Horkého konala debata čtenářů se studenty 

Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, kteří následně připravili studie, které 

se staly podklady pro jejich budoucí diplomové práce. Na debatu se nedostavil ani jeden radní. 

Zaštiťovatel studentských prací architekt Horký zdůrazňuje, že studenti vytvořili analýzy a 

práce v hodnotě několika milionů korun a poskytli k dispozici městu, které ovšem jejich snahy a 

tyto cenné informace nevyužilo. 

V únoru 2012 v Městském informačním centru poté proběhla výstava těchto studií. 

Návštěvníci mohli v anketě vybírat lokalitu, do které pak budou umístěny konečné diplomové 

práce. Nejčastěji hlasovali pro umístění knihovny v prostorech po bývalém kině Jas nebo u kina 

Hvězda (Horký, 2013). 

Celkem 29 studentů své konečné návrhy zpracovalo do diplomových prací, které jsou k 

dispozici online v databázi závěrečných prací (Vysoké, 2014) včetně nákresů a 3D vizualizací3 

(tři vybrané návrhy viz příloha str. 20-22). 

Architekt Horký je zároveň spoluautorem studie na umístění knihovny do objektu na adrese 

Čechova 43 (viz příloha str. 18-19). Jeho osobní názor je, že pro budovu knihovny je 

nejvhodnější novostavba. V koalici Společně pro Přerov, které je členem, řeší také možnost 

rekonstrukce budovy "Chemoprojektu". K případnému nájmu prostor se staví velmi negativně 

(Horký, 2014). 

 

V roce 2012 magistrát Přerova vypsal záměr na umístění knihovny a vyzval majitele budov, 

aby se přihlásili jako potencionální zájemci o prodej či pronájem své nemovitosti pro tyto účely. 

Množství požadavků zahrnovalo možnost využívání objektu imobilními občany, výtah a 

zejména minimální technické požadavky na zatížení stavebních konstrukcí. Požadována byla 

užitná plocha minimálně 3000 m2 (Schwarzová, 2012). 

 

Zatím poslední informace hovoří o tom, že magistrát i vedení knihovny se přiklání k 

rekonstrukci objektu v Palackého ulici (vizualizace viz příloha str. 19).  

                                                        

3 Postup pro zobrazení prací v repozitáři: do pole „Hledaný text“ zadat frázi „knihovna v Přerově“ a zaškrtnout 

položku „hledání v názvu“ 
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Ředitel knihovny prohlásil: „Budova (...) by splňovala parametry moderní knihovny. Byla by tu 

i krásná studovna či společenská část, v níž se mohou lidé setkávat třeba s autory knih nebo při 

menších výstavách. Výhodou by byla i školící místnost pro šedesát lidí (Přidal, 2012a).”  

Problematikou se zabývají odpovědné orgány města a do dnešního dne nebylo rozhodnuto o 

žádné z předložených variant. Z toho důvodu se také nepodařilo získat více podrobnějších 

informací. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města 

Přerova se vyjádřil takto: “Materiál ohledně přemístění knihovny do objektu v ul. Palackého je 

rozpracován pouze v interní podobě (...), je v této fázi jako ryze pracovní materiál, který nelze 

veřejně publikovat (Gala, 2014).  

 

5.6 Krajská knihovna Vysočiny 

 

forma PO, zřizovatel příspěvková organizace, Kraj Vysočina 

hlavní kontaktní osoba Veronika Peslerová, ředitelka 

počet obyvatel v obci 23 483 (Havlíčkův Brod jako sídlo knihovny) 

registrovaní uživatelé 6 577 

počet návštěv 359 456 

kulturní a vzdělávací akce  

Tabulka 6 – základní údaje Vysočina 

Krajská knihovna Vysočiny oficiálně vznikla 1. ledna 2002 z bývalé Okresní knihovny 

Havlíčkův Brod. Je regionálním centrem pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina a současně 

slouží jako městská knihovna v Havlíčkově Brodě. Počet návštěvníků narostl za posledních 10 

let oficiální existence Krajské knihovny Vysočiny více než pětinásobně (Peslerová, 2013). 

 

Knihovna v Havlíčkově Brodě v letošním roce slaví 120. výročí své existence. S prostorovými 

problémy se poprvé setkala po druhé světové válce. Pochopitelně se v té době musela 

vyrovnávat s celou řadou jiných obtíží včetně nevyjasněné legislativy, personálních změn, 

nedostatečného fondu a podobně. V té době byla krátce umístěna ve Staré radnici a 

Hanusovském domě (ten je dnes kulturní památkou). Dům byl později upraven přímo pro 

potřeby knihovny, která sem byla přemístěna v roce 1953 a fungovala zde 21 let. 
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Knihovna převzala okresní a později i střediskovou činnost a také vznik druhého 

knihovnického zákona ovlivnil další provoz knihovny. V této době se nedostatek prostoru opět 

ukázal jako zásadní a bylo nutné najít řešení.  

I v tomto případě proběhla adaptace stávající budovy a knihovna tak v roce 1974 získala na 

míru upravené prostory ve Staré radnici, kde sídlí dodnes (foto viz příloha str. 25). 

 

Knihovna od roku 1997 postupně vybudovala oddělení specializovaných služeb pro děti s 

poruchami učení a oddělení pro nevidomé a těžce zdravotně postižené. V roce 2001 vznikla 

počítačová učebna, v roce 2003 byla zahájena Univerzita volného času a v roce 2006 vzniklo 

digitalizační pracoviště (Krajská, 2013). 

Mezitím se knihovna stala krajskou knihovnou a všechny tyto nové i stávající aktivity, 

netřeba zmiňovat nárůst fondu či zvýšení počtu zaměstnanců, potřebovaly a stále potřebují 

nové prostory (Peslerová, 2013). 

Rada kraje Vysočina schválila 16. prosince 2003 koncepční záměr vybudování sídla knihovny 

jako novostavby v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě. V následujících dvou letech probíhalo 

zpracování stavebního záměru a příprava architektonické soutěže, která byla vypsána v dubnu 

2006. Podávané návrhy měly obsahovat urbanistické, architektonické, technické a provozní 

řešení novostavby. V prvním kole se měly řešit dvě alternativy: buďto využití stávající 

nepoužívané budovy nemocnice, nebo její demolice a vystavění úplně nové stavby. Ze 37 

hodnocených prací nakonec zvítězil návrh architektů Aleše Tomáška, Roberta Seidla a Ivo 

Hermanna (viz příloha str. 25-26). Finanční odměna činila 800 tisíc korun.  

Porotu, skládající se z architektů i knihovníků (jedním z členů byla i Věra Vohlídalová4), 

zaujalo zejména důmyslné vyrovnání se s nesnadným a členitým terénem i ekologické aspekty 

budovy s malými nároky na spotřebovávání energie (Berka, 2006).  

Soutěžní návrh vytvořil také atelier Projektil architekti (viz příloha str. 26). 

 

Kraj Vysočina jako investor a autoři vítězného návrhu v roce 2007 uzavřeli smlouvu na 

projektové práce. Začalo se pracovat na projektové dokumentaci a zástupci knihovny, kraje a 

projektanti se scházeli kvůli dalším konzultacím. Ředitelka knihovny byla spokojená s jednáním 

                                                        

4 tehdejší ředitelka Krajské vědecké knihovny Liberec, významně se zasloužila o její novostavbu (Vohlídalová, 

2007) 
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s architekty, spolupráce byla bezproblémová, “veškeré úpravy byly dohodnuty, vysvětleny, a to ať 

přicházely připomínky k úpravám ze strany knihovny či naopak (Peslerová, 2008).  

Nějakou dobu trvala samotná projektová příprava a v září 2009 bylo vydáno stavební 

povolení. V roce 2010 se jednání zabývala zejména financováním stavby (Krajská, 2014). 

 

V roce 2008 se předpokládalo, že knihovna bude do čtyř let postavena. Ve skutečnosti se 

výstavba odložila celkem pětkrát. První zdržení nastalo z důvodu probíhající rekonstrukce 

jiných objektů nemocnice. Další roky na knihovnu pokaždé nezbylo místo v rozpočtu. Jihlavský 

primátor Jaroslav Vymazal přišel s poměrně radikálním nápadem: přesunout krajskou 

knihovnu do Jihlavy (kraj Vysočina je jediný, který nemá krajskou knihovnu umístěnou v 

krajském městě).  

Tím by se však určitě do jisté míry zpřetrhaly stávající kontakty a obslužnost knihoven v 

regionu, bylo by nutné komplikované stěhování zaměstnanců i vybavení a zejména město 

Havlíčkův Brod by přišlo o svou městskou knihovnu, jejichž funkci krajská knihovna také plní 

(Kulhánek, 2012).  

 

Ani v roce 2012 se nezačalo stavět z důvodu nedostatku pěné. A přestože bylo stavební 

povolení prodlouženo až do konce roku 2013, na podzim téhož roku Zdeněk Berka (2013) z 

majetkového odboru kraje jednoznačně prohlásil že “se stále nic nestaví a vůbec nic se neděje.” 

 

Knihovna tedy ani po 8 letech neuspěla se získáním nových prostor a stále přebývá v 

prostorách Staré radnice. V roce 2007 byla knihovna plná nadšení z architektonické soutěže a 

všichni vedoucí pracovníci věřili v úspěšný projekt a následnou realizaci: “V roce 2011 bude 

sídlit Krajská knihovna Vysočiny v nové moderně koncipované budově s optimálním provozem 

odpovídajícím potřebám uživatelů, dostatečnou prostorovou, technologickou a personální 

kapacitou pro poskytování služeb, uložení a zpřístupnění fondů (Krajská, 2007).”  

V současné době se celé dvě třetiny fondu do stávajících prostor nevejdou a jsou umístěny v 

pronajímaných skladech, což nejen ztěžuje práci zaměstnancům, kteří dvakrát denně knihy 

vyzvedávají a zase vracejí, ale čtenáři navíc musí na dokumenty jeden a více dnů čekat. Vedení 

knihovny se také obává možného vypovězení smlouvy ze strany pronajímatele, záložní plán 

totiž knihovna nemá. Různá oddělení, například nedávno zprovozněné digitalizační centrum, se 
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nachází také mimo budovu. Také společenské akce se pořádají v externích prostorech 

(Peslerová, 2013). 

 

Knihovna je podporována se zastupitelstvem města i kraje, například bývalý krajský radní 

pro kulturu Tomáš Škaryd knihovnu podporoval a podporuje i nadále a město samotné má 

zájem o co nejdřívější zahájení výstavby. Škaryd v roce 2011 předpokládal, že šance na 

financování bude v programovém období EU na roky 2014-2020 (Vokáč, 2011). 

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (2014) stavbu knihovny rozhodně podporuje a přeje si, 

aby krajská knihovna nadále měla sídlo v Havlíčkově Brodě. Tvrdí, že by Kraj Vysočina jako 

zřizovatel měl ve svém rozpočtu najít prostředky na výstavbu, i s podporou EU či Ministerstva 

kultury. Reálnou možnost výstavby nové knihovny vidí v případě vícezdrojového financování.  

“Osobně výstavbu Krajské knihovny podporuji, (…) Město s ní má nejlepší zkušenosti a je velkým 

přínosem pro kulturní život.“ 

 

Autorka práce měla možnost nahlédnout do dokumentu “Krajská knihovna Vysočiny – shrnutí 

stavu projektu” z dubna roku 2009, jehož součástí je vedle vizualizací knihovny, které byly 

prezentovány i v tisku, i detailní rozpis plánovaných nákladů. Kompletní materiál byl však 

vypracován pro odbor majetkový z projektové dokumentace pro realizaci stavby a sloužil pouze 

k internímu seznámení vedení kraje s projektem.  

Radní pro kulturu Marie Kružíková (2013) se vyjádřila takto: “(...) Projekt dosud nebyl 

realizován a s autory projektové dokumentace nejsou sjednána práva k dalšímu využití a šíření 

díla, případně výňatků z díla (...)“. 
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6 Porovnání případových studií 

6.1 Interpretace výsledků výzkumu ve vztahu k hypotézám 

 

1. Knihovny mají nedostatek prostor dle tří indikátorů Standardu VKIS: 

a. plocha knihovny určená pro uživatele 

Indikátor zní: "Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2  na 1000 obyvatel obce nebo spádové 

oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby 

byly zajištěny všechny funkce knihovny." Všechny mají více než 10 tisíc potenciálních 

uživatelů, takže se může hledisko 1000 obyvatel použít všude bez výjimky.  

S počtem obyvatel obce či spádové oblasti je to složitější. Vzhledem k tomu, že standard je 

pouze rámcové doporučení, neexistuje jednotný způsob, jakým se dobrat "počtu obyvatel 

spádové oblasti". Každá knihovna operuje s trochu jinou metodou, proto byl jako srovnávací 

prvek vybrán počet obyvatel v dané obci, kde knihovna sídlí. Vedle regionálních funkcí nebo 

zajištění profesionálních služeb jiným knihovnám mají totiž všechny zkoumané instituce vždy 

také funkci městské knihovny.  

 
Graf 2 – Plocha pro čtenáře v m2 
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Tento parametr nijak neohrožuje správnost použití indikátoru. Při pohledu na graf č. 2 je 

jasné, že ani s "pouhým" počtem obyvatel v obci knihovny zdaleka nedosahují doporučených 

hodnot užitné plochy. Naopak, uživatelská základna je u každé knihovny jistě větší (například v 

knihovně v Šumperku blízko autobusového a vlakového nádraží uživatelé často dojíždějí i z 

okolních obcí). V případě, že by se podařilo zjistit skutečné množství potenciálních uživatelů 

všech zkoumaných knihoven a tyto hodnoty by byly porovnatelné, výsledky by byly ještě více 

negativní. 

Pro porovnání s analyzovanými knihovnami byly vybrány tři knihovny, které v poslední 

době získaly nové prostory.  

Jsou to: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Litvínov a Městská 

knihovna ve Svitavách. Všechny tři již byly zmíněny v kapitole č. 3 jako příklady knihoven, které 

získaly na své projekty finanční podporu ve formě dotace z Evropské unie.  

*Česká Lípa je označena z toho důvodu, že knihovna zde dodala užitnou plochu včetně 

poboček, zatímco ostatní knihovny uvedly plochu hlavní budovy.  

Nejhůře vyplynula z tohoto zkoumání knihovna v Šumperku, kde plocha jen mírně 

překračuje pouhou šestinu doporučené minimální hodnoty. 

Hypotéza byla potvrzena, ani jedna ze šesti knihoven nedosahuje doporučených hodnot. 

 

b. počet studijních míst 

c. počet PC stanic s internetem 

Počet studijních míst nelze úplně jednoznačně stanovit. Ředitel knihovny v Jeseníku popsal 

situaci takto: „Jsem přesvědčen, že studijní místo by mělo splňovat nějaké dané podmínky 

(vybavenosti). Bylo nám však řečeno, že pokud si čtenář může s knížkou někde sednout… je to 

studijní místo (Richter, 2014). 

Dle dodaných informací a dat ze Standardu i od knihoven bylo možné sestavit pro 

přehlednost následující tabulky. Tabulka č. 7 ukazuje doporučené hodnoty Standardu, tabulka č. 

8 pak porovnává tyto hodnoty s hodnotami od konkrétních knihoven. Zde je patrné, že Krajská 

knihovna Vysočiny dosahuje nepoměrně lepších výsledků než srovnatelné knihovny, na druhou 

stranu je to krajská knihovna, zde by měl být počet obyvatel jistě větší, než je počet obyvatel 

v obci. Ale knihovna uvádí počet obyvatel ve svém sídle – v Havlíčkově Brodě – i do Ročního 

výkazu knihovny (Hladíková, 2014). 
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Tabulka 8 – studijní místa a PC z knihoven 

Hypotéza b. (počet studijních míst) byla potvrzena, 4 ze 6 knihoven nedosahují  doporučených 

hodnot.  

Hypotéza c. (počet PC stanic s internetem) byla vyvrácena, 4 ze 6 knihoven dosahují 

doporučených hodnot. 

 

2. Knihovny nemají vhodné prostorové podmínky, protože nemají podporu 

zřizovatele. 

Z dostupných výpovědí jednotlivých osob z úřadů měst/magistrátu je patrné, že každé ze 

šesti knihoven byla vyslovena podpora alespoň od jedné osoby ze zastupitelstva města. Ani 

jednou nebyl zjištěn negativní postoj; jedině v případě, že dotyčný/dotyčná nesouhlasí 

s konkrétním řešením. Vždy byla zmíněna podpora knihovny jako takové a snaha o její umístění 

do nějakých (jakýchkoli) lepších prostor. Nebyli pochopitelně vyslyšeni všichni zástupci 

zřizovatele, ale za jeho hlavního zástupce lze považovat starostu či primátora města.  

počet obyvatel PC s internetem  studijní místa 

1–500 1 - 2 4 - 5 

501-1000 2 6 - 8 

1001–3000 2 - 3 9 - 10 

3001–5000 3 - 5 10 - 18 

5001-10000 5 - 7 20 - 28 

10 001-20 000 7 - 10 28 - 40 

20 001–40 000 10 - 15 40 - 75 

Nad 40 000 15 a více 75 a více 

Tabulka 7 – studijní míst a PC ze Standardu 

  

počet 
obyvatel 

PC s 
internetem 
doporučené  

PC s 
internetem 
reálný stav  

studijní 
místa 

doporučené  

studijní místa 
reálný stav 

splňuje 
Standard? 

Jeseník 11 711 7 - 10 6 28 - 40 9 ne, ne 

Kutná Hora 20 470 10 - 15 13 28 - 40 19 ano, ne 

Vysočina (Havl. Brod) 23 483 10 - 15 33 40 – 75 178 ano, ano 

Šumperk 26 870 10 - 15 9 40 - 75 23 ne, ne 

Česká Lípa 36 957 10 - 15 14 40 - 75 67 ano, ano 

Přerov 44 824 15 a více 18 40 - 75 32 ano, ne 
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V pěti ze šesti případů byla vyslovena knihovnám podpora, pouze od Jiřího Lajtocha, 

primátora města Přerova, se nepodařilo získat vyjádření k situaci. 

Hypotéza byla vyvrácena.  

 

3. Nerealizované projekty dále nepokračují  z důvodu nedostatku financí.  

Každý projekt, ať se jednalo o novostavbu, přestavbu nové či stávající budovy daných šesti 

knihoven, nakonec nebyl realizován z důvodu nedostatku financí. Samotná příprava (studie, 

projektové dokumentace, architektonické soutěže) je nákladná a pro realizaci by bylo potřeba 

vždy minimálně 100 milionů korun, které města nejsou schopna získat z vlastního rozpočtu. 

Často se zvažovala možnost financování z operačních programů EU.  

O dotaci z programového období 2006-2013 ani jeden ze šesti zřizovatelů knihoven nestihl 

zažádat v termínu, nebo by případná podpora z tohoto zdroje zdaleka nepokryla finanční 

náročnost projektu.  

Hypotéza byla potvrzena. 

 

4. Knihovny ztrácí návštěvníky a uživatele z důvodu nedostatečných prostor. 

U všech knihoven byly zjišťovány počty registrovaných čtenářů a fyzických návštěvníků za 

posledních 5 let, tj. 2009-2013 a tyto údaje byly následně porovnány. „Nezjištěno“ v tabulce 

znamená, že se z veřejně dostupných zdrojů nepovedlo konkrétní údaj zjistit.  

REGISTROVANÍ ČTENÁŘI '09 '10 '11 '12 13 převažuje 

Jeseník 1 828 1 817 1 811 1 696 1 763 

Kutná Hora 3 491 3 389 3 345 3 227 3 133 

KKV 6 443 6 407 6 646 6 577 6 637 

Šumperk 3 771 3 750 3 549 3 412 nezjištěno 

Česká Lípa 4 477 4 554 4 601 4 691 4 339 

Přerov 5 440 5 724 5 894 5 763 5761 

Tabulka 9 - registrovaní čtenáři  

Při analýze údajů a dodatečných informací od jednotlivých knihoven nelze jednoznačně říci, 

že by proměnlivost počtu uživatelů souvisela pouze s nedostatkem prostoru. Ředitelka 

šumperské knihovny uvedla, že se knihovna musí smířit s tím, že do omezených prostor zkrátka 

přijde méně lidí, ale příčinou bývají i pragmatičtější důvody. Jsou to například změny v počtu 

obyvatel v obci, zavádění nových služeb nebo změna v systému registrací.  



              61 |  Porovnání případových studií 

61. 

 

V České Lípě je ztráta přibližně 300 registrovaných čtenářů v roce 2013 přímo navázána na 

novou službu, všepůjčování a vševracení; vracení a půjčování knížek je možné v jakékoli 

pobočce knihovny, čtenáři tak stačí být zaregistrován pouze na jednom místě. Knihovny často 

tolerují hromadné využívání jedné čtenářské legitimace (např. v rodině). Pro mnoho služeb 

knihovny již registraci nepožadují. Vzrůstající počet uživatel v Krajské knihovně Vysočiny může 

souviset s nárůstem kulturních akcí.  

FYZICKÉ NÁVŠTĚVY '09 '10 '11 '12 13 převažuje 

Jeseník 32 854 31 767 34 043 32 701 31 683 

Kutná Hora 70 447 70 512 74 330 76 833 75 288 

KKV 297 193 301 647 329 965 359 456 349 076 

Šumperk 68 996 70 126 70 153 69 117 69 154 

Česká Lípa 140 165 145 049 169 989 109 310 99 123 

Přerov 98 821 110 023 115 609 117 029 115 434  

Tabulka 10 - fyzické návštěvy 

Ani fyzické návštěvy nejsou jednoznačně návazné na nedostatek místa v knihovně. 

V Přerově přes absenci prostoru pro kulturní a podobné akce návštěvnost za sledované období 

vzrostla. V Šumperku se musí využívat posuvných regálů pro vznik společenských prostor, 

přesto návštěvníci spíše přibývají. Jak bude ukázáno v další části práce, právě společenské akce 

mají na návštěvnost veliký vliv. 

Hypotéza nebyla ani potvrzena ani vyvrácena.  

 

6.2 Další zjištění ve výzkumu - statistické údaje 

Vedle faktorů zkoumaných v rámci hypotézy č. 4 byly porovnávány počty kulturních či 

vzdělávacích akcí, jelikož s návštěvností a počtem čtenářů přímo souvisejí. Výpůjční služby jsou 

pro čtenáře stále hlavním důvodem, proč knihovnu navštěvovat, proto byl počet výpůjček 

vybrán jako další sledovaný údaj. 

AKCE '09 '10 '11 '12 13 převažuje 

Jeseník 75 45 53 59 49 

Kutná Hora nezjištěno 272 nezjištěno 293 284 

KKV 1 065 1 061 1 067 1 094 1 187 

Šumperk nezjištěno 574 583 591 553 

Česká Lípa 327 327 354 399 439 

Přerov 224 244 282 326 386 

Tabulka 11 - akce v knihovně 
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Jak se ukázalo, počty akcí ve čtyřech knihovnách za sledované období prokazatelně vzrostly. 

Jen v Jeseníku došlo ke snížení počtu akcí, což je opravdu dáno nedostatečnými prostory, neboť 

knihovna má k dispozici pouze oddělení pro dospělé a pro děti a žádnými, byť malými 

vedlejšími prostory nedisponuje. Knihovna v Kutné Hoře neposkytla údaje o počtu akcí za léta 

2009 a 2011, tudíž se nedá vypozorovat nějaký trend.  

VÝPŮJČKY '09 '10 '11 '12 13 převažuje 

Jeseník 153 913 122 290 145 366 146 836 137 989 

Kutná Hora 211 334 239 994 239 032 226 792 239 032 

KKV 378 759 369 348 375 973 389 729 379 215 

Šumperk 340 374 307 093 324 826 314 580 320 537 

Česká Lípa 289 008 286 402 301 125 298 726 300 621 

Přerov 426 818 440 084 439 414 439 850 428 050 

Tabulka 12 - výpůjčky 

U počtu výpůjček dochází k menším či větším výkyvům, nelze jednoznačně říci zda jejich 

počet trvale klesá či stoupá, hodnoty se mění rok od roku. Z výpovědí ředitelů knihoven plyne, 

že půjčování knih ztěžuje jejich uložení v externích skladech a obecně malé prostory pro uložení 

nových přírůstků. 

 

Pro názornost, jak může nové umístění knihovně pomoci, byla vybrána jako příklad 

Masarykova knihovna ve Vsetíně. Po nastěhování do zrekonstruované budovy postupně 

zaznamenala značný nárůst počtu registrovaných uživatelů, návštěvníků knihovny i počtu 

výpůjček. 

Změna je nejvíce patrná při porovnání údajů za léta 2005 a 2007. V roce 2006 se knihovna 

sice přesunula do nových prostor, ovšem z důvodu stěhování byla pro veřejnost měsíc 

uzavřena, proto nastal v tomto roce mírný pokles výpůjček (Masarykova, 2006; 2007; 2008 a 

2013).   

VSETÍN 2005 2006 2007 2012 

výpůjčky 366 278 353 500 428 142 421 808 

počet kulturních akcí 416 559 549 511 

reg. uživatelé 4 510 4 800 5 707 6 285 

počet návštěvníků 105 223 104 781 139 343 158 125 

Tabulka 13 – Vsetín 
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6.3 Další zjištění v návaznosti na teoretickou část práce  

V teoretické části práce bylo řečeno mnohé o důvodech, proč stavět pro knihovny nové 

budovy a o požadavcích na ně. Ředitelé zkoumaných knihoven ve všech případech shodují, že 

hlavním a často i jediným důvodem pro stavbu či rekonstrukci jsou nedostatečné prostory 

knihovny; vždy pro uživatele, skladované dokumenty i pro zaměstnance. Samozřejmě 

nezapomínají na poslání knihoven a některé z nich argumentují, proč ještě v dnešní době 

navštěvovat knihovnu, a proč právě tu jejich (i když je v takovém stavu, jakém je).  

Krajská knihovna Vysočiny uvádí na svých webových stránkách základní desatero těchto 

důvodů: 

čtení pro každého, od každého (oboru, pozn. aut.) kousek, téměř půl milionu titulů k zapůjčení, 

víme co potřebujete vědět, internet zadarmo, stále nové a nové služby, do knihovny on-line, za 

málo peněz hodně muziky, kultura na dosah, vzdělávejte se s námi (Krajská, 2012). 

 Nejsou to převratné myšlenky, ale na tomto konkrétním příkladu lze pozorovat značný 

posun od teorie k praxi. Zatímco teoretické články a analýzy nahlížejí knihovny zejména jako 

ochránce kulturního dědictví, vzdělanosti a kultury všeobecně; jako instituce, které mají 

v internetu, elektronických knihách a chytrých telefonech konkurenta, knihovny samotné jsou 

více při zemi a nabízejí mnohem prozaičtější názory pro své uchování. Chtějí zkrátka, aby se do 

nich čtenáři vraceli rádi, aby jim měli co nabídnout, aby zde měli dostatek místa a zázemí pro 

svůj volný čas a studium.  

 

Z dotazníku, zaslaného ředitelům, byly zjištěny základní informace o knihovně, o průběhu 

projektu i jeho aktuálním stavu. Vedle konkrétních otázek byly položeny i dvě určené 

k zamyšlení respondentů: Jak byste problémy řešili v ideálním případě? (neomezené možnosti, 

finance, lidi, čas) a Jak by podle vás měla vypadat ideální knihovna – ideální vlastnosti? Tedy 

otázky, kterými se zabývali mnozí odborníci ve svých příspěvcích na konferenci Knihovna a 

architektura. 

Miloš Richter z jesenické knihovny vidí řešení takové, jako mnozí starostové nebo jiné osoby 

z úřadu. Buď postavit novou moderní budovu, nebo přestavět s minimálními náklady nějakou 

stávající budovu. Ideální knihovnu si představuje jako místo s dostatkem prostoru, vybaveností 

a dostatečnými finančními zdroji na akvizici a pořádání kulturních akcí.  

Odpověď Gabriely Jarkulišové z Kutné Hory byla velice stručná, ale výstižná. Stávající situaci 

by řešila novostavbou.  
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Ideální knihovna dle Zdeňky Daňkové z knihovny v Šumperku by vypadala takto: „Přívětivý 

prostor dostupný všem, kde získáte odbornou pomoc, dokumenty pro studium i pro zábavu, ale 

můžete zde také kultivovaným způsobem trávit volný čas, místo setkávání jak stejných věkových, 

zájmových a dalších skupin, ale také seniorů s dětmi, zdravých a hendikepovaných... Půjčování 

knih a dalších dokumentů, jakkoli je významné a exkluzívní, není v současné společnosti jediným 

důvodem, proč mít pěknou a moderně vedenou knihovnu.“ 

V České Lípě vidí situaci podobně Dana Kroulíková. Ideální knihovna podle ní má mít 

dostatečně veliký, světlý a vzdušný prostor s přirozeným světlem, kde se budou dobře cítit 

uživatelé i zaměstnanci. 

Přerovský ředitel knihovny Pavel Cimbálník také shledává novostavbu „na zelené louce“ jako 

ideální řešení. Souhlasí s tím, že ideální knihovna má mít dostatek prostoru pro fond, jeho 

studium, ale i přednáškový sál, učebny či výstavní prostory. Nesmí chybět vybavení moderními 

technologiemi, sociální zařízení pro uživatele i zaměstnance ani bezbariérový přístup. Čtenáři 

se mají cítit v knihovně příjemně a mít klid na studium i možnost společných aktivit. Ředitel na 

závěr zmiňuje, že v ideálním případě má mít knihovna podporu ve svých čtenářích a zřizovateli, 

a to „nejenom finanční, ale také tu osobní“. 
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Závěr 

Problém nedostatku prostoru knihoven existuje a vyskytuje se ve České republice v poměrně 

veliké míře. Knihovny, které jsou zde zkoumány, pochopitelně nejsou jediné. Rozhodně je 

potřeba zabývat se i neduhy a nedostatky současného knihovnictví, upozorňovat na ně. Plynou 

z nich totiž důležitá poučení i inspirace. Je snadné dozvědět se o nějakém úspěšném projektu, 

každá knihovna se ráda pochlubí. Nedostatečné prostory se občas objeví v průzkumu mezi 

uživateli knihovny, ale jinak není na problémy samotnými knihovnami příliš upozorňováno. 

Proč také; kdo by chtěl chodit do knihovny, kde je něco v nepořádku.  

Měla jsem možnost seznámit se s regionálními knihovníky a velice příjemně mě překvapili, 

jak se k celé, často nesnadné situaci, staví. Nejen že nerezignují, ale naopak jsou nadšeni pro 

svou práci a snaží se, aby čtenáři nedostatečné prostory vnímali jako negativum v co nejmenší 

možné míře. Knihovny zvládají nabízet žádanou literaturu i bohatý program; neuplyne týden, 

aniž by se nekonala nějaká kulturní nebo vzdělávací akce. Vedení knihoven zároveň nenechává 

nic na náhodě, hledá možná řešení situace a podněcuje zřizovatele, aby se problémy zabýval. 

 

Domnívám se, že v případě, že knihovníkům vydrží vůle, nadšení a snaha řešit problém, i 

zřizovatelé pochopí důležitost knihoven a začnou se více snažit, aby knihovny získaly takové 

prostory, jaké jim náleží. Města své knihovny podporují, ale jestliže vše záleží na penězích, je 

tedy nutné se problému věnovat více, než v současné době. Opravdu si přeji, aby se knihovny po 

letech provizorních řešení a ústupků dočkaly vyhovujících prostor. A snad se jim to všem 

podaří. Knihovny, které jsem poznala blíže, si to zaslouží všechny bez výjimky. 
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