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1.  
  

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

OTÁZKY ARCHITEKTŮ NA KNIHOVNÍKY 



JAK VYPADÁ MÍSTO, VE KTERÉM SE KNIHOVNA NACHÁZÍ? 

 
informace o městě/obci 
Jak velká je obec či město, kde je knihovna umístěna, jaká je 
skladba obyvatel, spádovost  ... 
 
stavebně-technický stav   
doba postavení, materiál stavby, vlhkost místností, střecha, 
z čeho a kdy je knihovna postavena;  všechna problémová 
místa, která by se měla (mohla) v rámci rekonstrukce 
knihovny opravit ... 
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JAK VYPADÁ MÍSTO, VE KTERÉM SE KNIHOVNA NACHÁZÍ? 

 
podklady     
půdorys s rozměry, výška místnosti, velikosti oken, dveří, 
sociální zázemí, topení, rozvody 

fotodokumentace - interiér (přízemí, patro) x exteriér 
(náměstí, u rušné silnice, ve školce/škole, …)  
Jak na nás působí knihovna zvenku? Není potřeba opravit 
fasádu, zkulturnit místo před knihovnou, vytvořit prostor pro 
posezení venku (lavičky, posezení s knihou), nástěnka 
s informacemi o knihovně, případně bibliobox, má knihovna 
bezbariérový přístup, jaká je docházková vzdálenost ... 
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2.  
  

ÚČEL KNIHOVNY 
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K ČEMU VŠEMU A PRO KOHO BUDE KNIHOVNA SLOUŽIT? 

 
knihovny na malých obcích mohou sloužit jako místo 
setkávání, mohou jí využívat různé spolky, školky a školy;  
neméně platnou funkci plní knihovna v roli mezigeneračního 
setkávání, předávání znalostí a zkušeností; 
– bezbariérové prostory, dětské koutky, místa pro besedy či 
vzdělávání, místa pro promítání, místa pro společnou práci 
(dílny), místa s přístupem k síti Internet (ať PC nebo vlastní 
přístroje); 
otevírací doba knihovny, zabezpečení budovy/místnosti 



3.  
  

LIDÉ - NÁVŠTĚVNÍCI 
    - PERSONÁL 

 OTÁZKY ARCHITEKTŮ NA KNIHOVNÍKY 



PRO KOLIK NÁVŠTĚVNÍKŮ BUDE KNIHOVNA SLOUŽIT? 

 
Kolik lidí (odhadem) chceme, aby knihovnu navštěvovalo 
v rámci chystaných programů? Vycházíme z připravovaných 
prostor knihovny. Dělení na řádný provoz knihovny a akce. 
Tato informace je důležitá pro splnění technických norem a 
pro komfort uživatelů 

 
pro příklad -  sociální zařízení, skříňky na odkládání svršků, 
počet židlí a stolů pro připravované akce, stohovatelnost ... 
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KOLIK LIDÍ V KNIHOVNĚ PRACUJE? 

 
Kolik osob pracuje v knihovně a jakou dobu ... 
Jaké potřebujeme zázemí pro zaměstnance – místo pro 
osobní věci, kuchyňka, spotřebiče ...  
 
knihovní pult, skladovací prostory,  
počítače, nástroje - řezačka, laminovačka 

 
další speciální požadavky ... 
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4.  
  

VYBAVENÍ KNIHOVNY 
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JAKÉ BUDE VYBAVENÍ KNIHOVNY? 

 
vybavení typické pro knihovnu: 
kolik knih (- regálů) v knihovně bude (-kolik metrů), jaká je 
skladba fondu; obecně platí, že knihovna by měla mít 2 až 3 
knižní jednotky na obyvatele, skladovací prostory. 
sedací místa (čtecí zóny), prostor pro PC/samostatnou práci 
či studium, knihovnický pult ... 
Knihovní regály můžeme dále rozlišovat na vysoké, nízké (pro 
děti), pojízdné, výstavkové, či regály na uložení novin a 
časopisů. Pro efektivní využití místa na policích je dobré mít 
možnost nastavitelných polic. 
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JAKÉ BUDE VYBAVENÍ KNIHOVNY? 

 
specifické vybavení knihovny: 
Sem můžeme zařadit nyní velmi oblíbené dětské koutky, 
vybavení pro místa společného setkávání – plátno, židle, 
stoly, interaktivní tabule, závěsné systémy pro výstavní 
prostory ...  
Pro provoz potřebné skříňky, věšáky, sociální zařízení ... 
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NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ JE ARCHITEKT SCHOPEN 
VYTVOŘIT ZÁKLADNÍ 

DISPOZIČNÍ NÁVRH 
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5.  
  

FINANČNÍ ROZVAHA 
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JAKÝ JE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ? 

 
1. Máme jasně limitované, předem dané finance 

(typicky granty, příspěvek obce)  
snažíme se s architektem finance co nejefektivněji využít. 
nevýhoda polovičatých řešení, nedotažených, ve výsledku 
nekvalitních... 
 
2. Máme cílovou ideu, jak bude knihovna vypadat 
snažíme se financování zajistit. Je to komplexní řešení, byť 
časově náročné  
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JAKÝ JE ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ? 

 
Je logické při zpracování koncepce knihovny nelimitovat se 
financemi a vymyslet si knihovnu v nejlepším možném 
řešení, které by bylo realizovatelné.  
Podle možností financování pak můžeme přeměnu knihovny 
etapizovat – např. nejprve podlahy, zdi, okna, výmalba, poté 
interiérový nábytek, následně venkovní prostory.  
Pro vedení města můžeme navrhnout průběžné financování 
oprav, ale vždy je nutné vědět dopředu, jak by knihovna po 
rekonstrukci měla vypadat. Váš zřizovatel bude tak v obraze 
a bude vědět, na co peníze dává a jak má vypadat výsledek. 
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... A TEĎ MŮŽEME ZAČÍT NA REKONSTRUKCI PRACOVAT 

 
- ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

- PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
- PROVÁDĚCÍ PROJEKTY STAVEBNÍCH ÚPRAV 

- VÝBĚR TYPOVÉHO NÁBYTKU 

- VÝROBNÍ VÝKRESY ATYPICKÉHO NÁBYTKU 

  ... 
- VÝBĚRY DODAVATELŮ 

- SAMOTNÁ VÝSTAVBA/REKONSTRUKCE 

  ... 
- SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ/UVEDENÍ DO PROVOZU 

 

OTÁZKY ARCHITEKTŮ NA KNIHOVNÍKY 



 

 

 

  
...A NA KONCI ČEKÁ VAŠE KRÁSNÁ NOVÁ KNIHOVNA 

 
 
 
 
 

     Ing. Arch. Karel Bidlo 

 


