
Sdílení prostor 
na příkladu rekonstrukce 
Městské knihovny Veselí nad Moravou
…aneb jak financovat přání přesahující naše možnosti?



Principy financování rekonstrukce:

1 – Proměna prostor

2 – Sdílení prostor

3 – Sdílené projektování

‐ vychází z povinnosti řádné péče o svěřený majetek

‐ novým využitím stávajících prostor hledáme další spolufinancování

‐ i v průběhu projektování změníme formulaci zadání, pokud 
splníme základní cíle rekonstrukce levnějším způsobem 



0 – vyhledávací studie
Statistiky a trendy Var 1 ‐ stávající objekt 

Kulturního domu

Var 2 ‐ jiný objekt

Var 3 ‐ novostavba



1 – proměna
‐ s péčí dobrého hospodáře



Kulturní dům Veselí nad Moravou
s lidovou knihovnou 1960



2006 – přístavba rampy, rekonstrukce sálu



2014 – zateplení objektu



Vstup do kulturáku 2016



Vstup do kulturáku 2018



Vstup a dolní foyer 2016



Vstup a dolní foyer 2018 –240 m2 ‐ 4,6 mil. Kč



Horní foyer 2016



idea prostoru – relax, světlo, volnost



Projektová idea proměny prostoru



Horní foyer 2019



Horní foyer – idea obyvák



Horní foyer – 2016



Idea proměny
– skleněný ochoz knihovny



Horní foyer – 2018



Čtenářský koutek pro jednoho



Čtenářský koutek pro dva



Schodiště 2016



Schodiště 2018



Původní vstup
do knihovny dospělých 2016



nový centrální vstup do knihovny



2016 ‐ dospělí



2018 ‐ děti





Dětské oddělení 2016



Beletrie, naučná 2018



Zasedačka 2016



Centrální část knihovny 2018



Koutek čtenárů detektivek 2018



Centrální pult 2018



Šatna2018



Studovna 2018



Kanalizační trouby, svět



Mikrobydlení ‐ J. Laww, Hongkong





Veselí nad Moravou



někde v Ásii



Veselí nad Moravou



Nesoddenská veřejná knihovna, Norsko



Veřejná knihovna Seinäjoki, Finsko 



Veselí nad Moravou   2018



stejné místo v r. 2016



Městská knihovna Veselí nad Moravou



Výtah‐ bezbariérovost



Bezbariérovost



Samoobslužný pult, RFID‐ celý fond



bibliobox



bibliobox

Informační systém
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1 ‐ odměna za proměnu 
– cca 7 mil. Kč 

(v původních prostorách – 288 m2 + vestavba výtahu)



2 – sdílení prostor
stejné prostory

‐ nové funkce 
‐ noví návštěvníci 
‐ nové finance 
‐ nové problémy



2016
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Knihovna  Plesy 
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stará myšlenka vybudování bočních lóží



…ale kam s knihovnou?



oddělení knih mobilní stěnou za lóží



oddělení sálu stahovacími uzávěry 



2016 2018Plesy 
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2 ‐ odměna za sdílení prostor  – cca 13 mil. Kč 
(cena za rekonstrukci rozšířených prostor)





Sdílené vnitřní prostory
naštěstí jen v rámci jedné organizace

Časový harmonogram –
‐ knihovna Po – Pá, denně
‐ Plesy a velké kulturní akce – 10 x do roka,

víkendy, večery
Doba pro změnu funkce –
‐ 3 hod, 2 pracovníci (mobilní nábytek)

Provozní náklady a problémy –
‐ energie, úklid, předávání a přebírání

organizátorům akcí, řešení škod

Provozní požadavky –
‐ Duplicitní ovládání osvětlení – z kabiny

osvětlovače a z centrálního pultu knihovny



3 – sdílené projektování



A – zadavatel
B – provozovatel
C – uživatel
D – projektant
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Aktéři projektu rekonstrukce:



A – zadavatel
B – provozovatel

C – uživatel
D – projektant

Běžný postup

Zadání
koordinátor

Soutěž –
Architektonická
nebo obchodní
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A – zadavatel
B – provozovatel
C – uživatel

D – projektant

Designové myšlení

Zadání
koordinátor

Soutěž –
Architektonická
nebo obchodní

dle VŘ
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A – zadavatel
B – provozovatel
C – uživatel
D ‐ architekt

D – projektant

Účast městského architekta

Zadání
koordinátor

Soutěž –

architekt + specialisté

Architektonická
nebo obchodní 
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A – zadavatel
B – provozovatel
C – uživatel
D ‐ architekt

Zadání
koordinátor

dle zákona o VŘ nebo 
architektonická

D –projektant
architekt + specialisté
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Soutěž –

Na základě zjištění ceny na trhu může 
být obava z příliš nákladného projektu, 
neochota zadavatele k arch. soutěži

klíčoví specialisté
variantní řešení



Příklady, co bylo variantně řešeno dopředu:

‐ koncepce požární ochrany – 30 tis. sv. ve shromažďovacím 
prostoru, v jednom požárním úseku       

‐ finančně nenáročné řešení mobilních stěn   
‐ ponechání funkčních artefaktů
‐ vyhledání výrobků cena/výkon (např skleněné stěny)
‐ minimalizace stavebních zásahů při rekonstrukci
‐ ….

architekt může začít přemýšlet nad formou („architektovat“), 
až je jasné provozní a technické zadání s tím, 

že jeho názor bude také respektován



Příklad – mobilita garážovými vraty a oponami?



Příklad – garážová vrata + akustické opony



3 ‐ odměna za spolupráci 
– cca 13 mil. Kč 

(snížení ceny rekonstrukce na přijatelnou úroveň – ale při 
zachování klíčových parametrů!!!)

. …nic nového pod sluncem  ‐ klíčové je vtažení projektanta do fáze 
formulace záměru společně s objednatelem, provozovatelem a klientem 

– např. v oblasti bydlení princip baugruppe



Původní odhad ceny rekonstrukce – přes 30 mil. Kč
(vč. výtahu, stav. prací, VZD, PO, nábytku a DPH)

což začíná být srovnatelné s cenou novostavby

Konečná cena rekonstrukce – 20 mil. Kč

proměna

sdílení prostor

sdílení projektování





…takže opět vstupní otázka:                                                                  .

Lze financovat i to, na co nemáme?

‐ za cenu nadstandartního úsilí 

všech zúčastněných a trochy štěstí

lze dosáhnout i matematicky nemožného. 




