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ÚVOD
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ZADÁNÍ

Zadáním diplomové práce je návrh městské knihovny v centru města Kolín. V Kolíně se již nachází městská 
knihovna, která ale nemá dostatečnou kapacitu a také zde není tolik prostoru pro další volnočasové 
aktivity.

Vybraný pozemek navazuje na areál zámku, který je v této době ve fázi přestavby. Na pozemku se nachází 
ječné sklepy, které se mohou a nemusí stát součástí návrhu. Pozemek tedy z jedné strany sousedí se 
zámkem a z druhé se nachází slepý štít městského bytového domu. Návrh má dotvořit areál zámku a stát 
se atraktivnÍm místem pro obyvatele Kolína, aby měli chuť zde trávit svůj volný čas a také aby je to nějak 
hodnotně obohatilo.

ÚVOD |



10 11

ANALYTICKÁ ČÁST
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MĚSTO KOLÍN

Kolín se nachází ve Středočeském kraji na řece Labi. Vzdušnou čarou je vzdálen 55 km od Prahy. Žije 
tu  32 490 obyvatel a rozloha je 35 km2. Je zde chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský a 
polygrafiký průmysl.

Nová budova městské knihovny by se měla nacházet v historickém centru města v návaznosti na zámek 
u ulice Kovářská a 110 metrů od Karlova náměstí. Místo je v prostředí kulturní památky a zároveň se 
nachází v památkové rezervaci.

ANALYTICKÁ ČÁST |
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

KARLOVO NÁMĚSTÍ

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE

ANALYTICKÁ ČÁST |
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HISTORIE KOLÍNA

Město Nový Kolín vzniklo přemístěním osady Starý Kolín. První písemný doklad o Kolíně je z roku 1261, 
kdy Přemysl Otakar II. uděluje některým městům stejná práva a svobody jako má město Kolín a Kouřim. 
Město mělo velké obdélníkové náměstí a kolem něj byla pravidlná šachovnicová uliční síť. Nacházela se zde 
naleziště stříbra a rudy, která přinášela bohatství místním. Kolín ležel na průsečíku dvou obchodních cest. 

U městských hradeb byl na konci 13. století postaven kostel svatého Bartoloměje, který po jeho vyhoření 
přestavěl roku 1360 Petr Parléř.

Město bylo v roce 1307 neúspěšně obléháno králem Albrechtem I., roku 1310 Jan Lucemburský nebyl vpuštěn 
místními do města, ale po dobytí Prahy začal díky Lucemburkům Kolín vzkétat. Město získalo od Karla IV. 
devět nových majestátů a od Václava IV. další výsady.

V době husitských válek se Kolín husitům dobrovolně vzdal. Město tak bylo ušetřeno, byl vypálen pouze 
dominikánský klášter s jeho děkanem Hynkem z Ronova a dalšími šesti kněžími.

V 15. století si zde Bedřich ze Strážnice začíná stavět hrádek, v této době je Kolín pouze poddanským 
městem a roku 1519 se znovu stává královským městem Kolínem s kolínským panstvím.

V 16. a 17. století tu byli četné požáry. Během třicetileté války bylo město opakovaně vydrancováno Švédy 
v 17. století. Městu se nevyhly ani četné morové epidemie a požáry v 17. a 18. století. V této oblasti byla 
bitva roku 1757 při sedmileté válce.

Roku 1845 město napojeno na důležitou železnici mezi Prahou a Olomoucí. Začíná se rozvíjet průmysl 
a na konci 19. století by se dalo říci, že Kolín je průmyslovým městem se zaměřením hlavně v oblasti 
potravinářského a chemického průmyslu. Během 19. století výrazně narostl počet obyvatel.

První světová válka (1914-1918) narušila poklidný vývoj Kolína. V meziválečném období se vývoj zas 
nastartoval a vznikl například Masarykův most přes Labe. Při druhé světové válce (1939-1945) byl Kolín 
hlavně postižen deportací židů, kteří zde měli druhou nejvýznamnější obec u nás, první zmínka o židovské 
obci v Kolíně již ze 14. století. Další dopad války byly nálety na průmyslové závody specializující se na 
válečnou výrobu, kde byla zasažena i část města. Po válce přišlo znárodnění průmyslu a jeho další rozvoj, 
počet obyvatel dále rostl. 

KOLÍN I.VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ 60.-80.LÉTA 18.STOLETÍ

KOLÍN MAPA R. 1640

KOLÍN II.VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ 1871 KOLÍN SITUAČNÍ PLÁN R. 1900

ANALYTICKÁ ČÁST |
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POHLED NA KOLÍN OD SV. BARTOLOMĚJE 1887

MINULOST

ANALYTICKÁ ČÁST |

KOLÍN PODLE JOHANNA DIETZLERA 1803

PŮVODNÍ ŽELEZNIČNÍ MOST Z R. 1908-1910KOLÍN ZÁLABÍ 1912

KOLÍN NÁMĚSTÍ 1905

KOLÍN NÁMĚSTÍ 1912
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SOUČASNOST
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ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN MASARYKŮV MOST

RADNICECHRÁM SV. BARTOLOMĚJE

VISUTÁ LÁVKA NAD LABEM

KARLOVO NÁMĚSTÍ
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HISTORIE ZÁMKU

Nachází se v centru Kolína, 110 metrů od Karlova náměstí. 

Vznikl na místě dominikánského kláštera, který byl vypálen husity. Klášter byl součástí hradu postaveného 
Přemyslem Otakarem II. Bedřich ze Strážnice toto místo po roce 1436 přestavěl na hrad. V 16. století 
byl renesančně přestaven. Na konci 17. století vznikl v části zámku pivovar. Na konci 19. století zde byla 
rozsáhlá přestavba a vzniklo zde divadlo a restaurace, které na počátku 20. století vyhořelo. Během celého 
působení měl zámek hlavně administrativní funkci a také sloužil pro vojenskou posádku. 

Roku 1958 byl zámek zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. V současné době se 
zde nachází městský úřad a areál zámku se snaží město Kolín rehabilitovat. 

Původně měl zámek ještě jižní křídlo na místo kterého byly vystavěny ječné půdy se sklepy. Nechal je 
postavit rytíř Horský na počátku 70. let 19. století. K demolici objektu došlo roku 2008 a sklepy zůstaly 
zachovány.

ANALYTICKÁ ČÁST |

POHLEDNICE 1901

VEDUTA CARLA CAPPIHO R. 1640

PODOBA ZÁMKU POLOVINA 16.STOLETÍ 
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MINULOST

ANALYTICKÁ ČÁST |

OBJEKT JEČNÝCH PŮD PŘED DEMOLICÍ OBJEKT JEČNÝCH PŮD 

POHLED ZE ZÁMECKÉ ULICELETECKÝ POHLED Z R.2008

OBJEKT JEČNÝCH PŮD S BRÁNOU

ŽEROTÍNSKÝ PALÁC R. 2008
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POHLED ZE SEVEROZÁPADU

POHLED Z JIHOZÁPADU

POHLED Z VÝCHODU

POHLED OD LABE ZE SEVEROZÁPADU

SOUČASNOST
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ORTOFOTO MAPA TOPOGRAFICKÁ MAPA
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

HROMADNÉ PARKOVÁNÍ
GSEducationalVersion
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ÚZEMNÍ PLÁN

OV1 OBSLUŽNÁ SFÉRA

SO5 SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ ÚZEMÍ

URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ
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SKLEPY JEČNÝCH PŮD

SUTERÉN
ZÁMEK
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OBJEKT JEČNÝCH PŮD

PŘÍZEMÍ

VSTUPNÍ BRÁNA

ZÁMEK
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OBJEKT JEČNÝCH PŮD

1.PATRO

VSTUPNÍ BRÁNA

ZÁMEK
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OBJEKT JEČNÝCH PŮD

2.PATRO
ZÁMEK
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FOTODOKUMENTACE SOUČASNÝ STAV
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REFERENČNÍ 
OBJEKTY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEZERKA-ARCHITEKT TOMÁŠ HOŘAVA 
Knihovna je navržena do prostoru, který původně nesloužil účelu 
knihovny. Interiér působí hodně útulným dojmem. Atrium, které dříve 
propojovalo a osvětlovalo prostor banky i nyní slouží k propojení a 
osvětlení. Zajímavým místem v knihovně je i kreativni dílna, kterou 
bychom v knihovně nečekali.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA CEUTA-ARCHITEKT PAREDES PEDROSA
Knihovna vychází ze strmé topografie pozemku a zároveň vytváří 
objekt v místě vykopávek ze 14. století. Vykopávky architekt 
obestavuje trojúhelníkovými pilíři a návštěvníkovi umožňuje pohled na 
ně.

ANALYTICKÁ ČÁST |



52 53

ENGLISH NATIONAL BALLET-GLENN HOWELLS ARCHITECTS
Projekt má transparentní fasádu, která umožňuje chodci z ulice 
nahlédnout dovnitř a zároveň se zde nachází velká okna. 

KNIHOVNA KIRKKONUMMI-KMM ARCHITECTS 
Knihovna se nachází ve Finsku a je hned vedle středověkkého 
kostela. Knihovna má měděný šindelový obklad, který je inspirovaný 
námořnictvím. Interiér knihovny tvoří zakázkové osvětlení z mosazi, 
dále zde máme dřevěné a betonové prvky a nepřímé přirozené světlo, 
které vytváří vzory. Velkou inspirací pro budovu byla okolní krajina.

ANALYTICKÁ ČÁST |
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ČTENÁŘSKÁ PRACOVNÍ MÍSTA ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

REGION

ČÍTÁRNA

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

VSTUPNÍ PROSTOR

KOMERČNÍ PROSTORY

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

VÝSTAVNÍ PROSTOR

ČTENÁŘSKÁ PRACOVNÍ MÍSTA

RELAXAČNÍ ZÓNA

UČEBNY

DĚTSKÝ KOUTEK

KANCELÁŘE

SKLADY KNIH

SLUŽEBNĚ PRACOVNÍ MÍSTA

SKLADY

STAVEBNÍ
PROGRAM
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SETKÁVÁNÍ

SÁL+PROSTOR PRO PŘEDNÁŠKY

VSTUPNÍ PROSTORMOBILIÁŘ

STUDIJNÍ PROSTOR

STUDIUM

VELKÉ STUDOVNY

INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNYPROSTORNÝ STŮL

UČEBNY

INFORMACE

DOSPĚLÍ

ODBORNÉORIENTACE

DĚTI

DOSTUPNOST

BEZBARIÉROVOST

PROPOJENÍ S ARCHIVEM

PROPOJENÍ ZÓN

POZICE VE MĚSTĚ

IDEA
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Stávající ječné sklepy z konce 19. století jsou 
zbaveny o jejich traverzovou část. Projekt odebírá 
klenbám ještě další část na prostor atria, únikové 
schodiště a část vstupní haly.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

K ječným sklepům jsou připojeny dvě hmoty. První 
hmota je hmota výtahů, které prochází celým objektem 
od suterénu až do posledního podlaží. Druhá hmota je 
až od druhého nadzemního podlaží a nachází se zde 
toalety ve všech podlažích, učebny ve dvou podlažích, 
zázemí zaměstanců, kanceláře a požární únikový 
východ.

Hmota objektu má 5 nadzemních podlaží, není moc 
členitá, člení se jen na straně u zámku, kde vzniká 
terasa a zároveň pěší propojení malého nádvoří 
zámku s CEROPem. 

Konečná hmota se tedy dotýká zámku jen sklepy 
v suterénu a prvním nadzemním podlaží. Na místě 
mezery vzniká společný prostor pro zámek a knihovnu. 
Na bytový dům v ulici Kovářská přímo navazuje.

NÁVRH |

KONCEPT

Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt 
zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. 
Při vstupu do areálu je knihovna prvním objektem, na který návštěvník narazí. Hlavní vstup je orientován 
od Karlova náměstí směrem k zámku k ulici Zámecká. Pokud se pokračuje dál podél knihovny branou, tak je 
možnost občerstvit se v bistru nacházejícím se hned za branou na menším nádvoří zámku. Z tohoto místa 
je možnost pokračovat buď do areálu zámku nebo se dostat na terasu, případně projít okolo CEROPu a 
pokračovat dál do ulic města Kolína. 

Knihovna má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, které tvoří ječné sklepy, jež zasahují do prvního 
nadzemního podlaží, kde jsou možné průhledy do kleneb. Uprostřed dispozice se nachází od suterénu až 
do posledního podlaží atrium, jež propojuje a zároveň osvětluje celý prostor. Fasáda je tvořena z bílého 
skleněného pláště, který je částečně transparentní. Čímž umožní chodci nahlédnout z ulice do dění v 
interiéru knihovny, aniž by byl uvnitř a zároveň prosklený plášť dodává dostatek světla z exteriéru. Čtenář 
v knihovně není rušen děním zvenčí, neboť fasáda není zcela průhledná. Ve fasádě je umístěno několik 
oken od podlahy až ke stropu, umožňující výhledy na řeku Labe, zámek a také možné zřetelně sledovat 
dění v okolí.
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Patro suterénu je z velké části otevřeno pro 
veřejnost, jsou zde výstavní prostory a sál. Nachází 
se zde také archivy, do kterých se zaměstanci 
dostanou pomocí nákladního výtahu navazujícího do 
nich. Toto patro je utvořeno z původních kleneb.

V prvním nadzemním podlaží je prostor s hlavní 
vstupní halou, která je přes dvě podlaží a umožňuje 
nahlédnutí do kleneb jdoucích ze suterénu. Dále je 
zde bistro se vstupem z malého nádvoří zámku a také 
je z něj možné nahlédnout do kleneb. Je zde ještě 
služební vstup.

Ve druhém nadzemním podlaží je prostor čítárny s 
naučnou literaturou, druhé patro bistra ze kterého je 
možné nahlédnout do vstupní haly a také vyjít ven 
na terasu sousedící se zámkem. Dále je zde služební 
vstup se zázemím pro zaměstance.

Ve třetím nadzemním podlaží je prostor dětského 
oddělení s učebnou, která může být využívána i jako 
dílna a je zde také tichá studovna.

Ve čtvrtém nadzemním podlaží je prostor dospělého 
oddělení s učebnou a tichou studovnou.

V pátém nadzemním podlaží se nachází oddělení 
region s oddělením pro dospělé Je tu dále studovna a 
kanceláře s ředitelnou.

REGION+DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

ČÍTÁRNA+NAUČNÁ LITERATURA

VSTUPNÍ HALA+BISTRO

SÁL+ARCHIVY+VÝSTAVNÍ PROSTOR

GSEducationalVersion

VEŘEJNOST

NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY

ZAMĚSTNANCI

ÚNIK

NÁVRH |



64 65

GSEducationalVersion

+3,500

+0,000

ZÁMECKÁ

K
O
V
Á
Ř
S
K
Á

SITUACE                                                                            

GSEducationalVersion

25m

GSEducationalVersion

25m

25m

NÁVRH |



66 67

PŮDORYS 1.NP                                                                            
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1. Vstupní hala
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Hlavní schodiště
4. Bistro
5. Přípravna se skladem, 
toaletami a šatnou
6. Toalety
7. Sklad
8. Služební vchod, chráněná 
úniková cesta
9. Požární únikové schodiště
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PŮDORYS 1.PP                                                                            
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1. Prostor atria
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Výstavní prostor
4. Multifunkční sál
5. Kuchyňka
6. Sklad
7. Vstup na toalety a do 
archivu
8. Úklidová místnost
9. Archiv
10. Toalety
11. Požární únikové schodiště
12. Úklidová místnost
13. Technická místnost
14. Místnost na nádrž na 
sprinklery

GSEducationalVersion

10m

GSEducationalVersion

25m

NÁVRH |
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1. Prostor volného výběru 
čítárny a naučná literatura
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Toalety
4. Požární únikové schodiště
5. Služební vchod, požární 
únikový východ
6. Sklad
7. Zázemí pro zaměstnance
8. Bistro
9. Přípravna

GSEducationalVersion

2

1

3

4

5

6
7

8

9

+3,500

+3,000

PŮDORYS 2.NP                                                                            

GSEducationalVersion

10m

GSEducationalVersion

25m

NÁVRH |
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PŮDORYS 3.NP                                                                            

1. Prostor volného výběru 
dětského oddělení
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Toalety
4. Požární únikové schodiště
5. Učebna, místnost na 
tvoření
6. Tichá studovna

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6

GSEducationalVersion

10m

GSEducationalVersion

25m

NÁVRH |

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6
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PŮDORYS 4.NP                                                                            

1. Prostor volného výběru 
dospělého oddělení
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Toalety
4. Požární únikové schodiště
5. Učebna
6. Tichá studovna

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6

GSEducationalVersion

10m

GSEducationalVersion

25m

NÁVRH |

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6
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PŮDORYS 5.NP                                                                            

1. Prostor volného výběru 
dospělého oddělení
2. Chráněná úniková cesta s 
výtahy (knihovní a evakuační)
3. Toalety
4. Požární únikové schodiště
5. Regionální oddělení
6. Tichá studovna
7. Kancelář
8. Ředitelna
9. Toaleta pro zaměstnance

GSEducationalVersion

2

3

4

7

6

1

6

5

7
8

9

GSEducationalVersion

10m

GSEducationalVersion

25m

NÁVRH |
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POHLED ULICE KOVÁŘSKÁ

GSEducationalVersion

BISTRO SLUŽEBNÍ
VSTUP

GSEducationalVersion

BISTRO

POHLED ULICE ZÁMECKÁ

GSEducationalVersion

Labe

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

POHLED NÁDVOŘÍM ZÁMKU

NÁVRH |
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ

GSEducationalVersion

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁVRH |
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

GSEducationalVersion

BISTRO

NÁVRH |
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ

GSEducationalVersion

BISTRO SLUŽEBNÍ
VSTUP

NÁVRH |
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POHLED JIHOZÁPADNÍ

GSEducationalVersion

"V životě nejsou žádné obyčejné okamžiky."
DAN MILLMAN
CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA

"Chcete-li rozesmát Boha, řekněte

mu, že máte nějaké plány."
TERRY HAYES

JÁ, POUTNÍK

"Ne všichni, kdo bloudí, jsou ztraceni."
J. R. R. TOLKIEN

"Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to

nedostanou"
OSCAR WILDE

NÁVRH |
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ŘEZ PODÉLNÝ

GSEducationalVersion

+3,500

+7,500

+11,500

+19,650

+15,500

+0,000

-3,000

NÁVRH |
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ŘEZ PŘÍČNÝ

NÁVRH |

GSEducationalVersion

+3,500

+7,500

+11,500

+19,650

+15,500

+0,000

-3,000
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VSTUP

NÁVRH |
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ZÁMECKÁ
ULICE

NÁVRH |
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TERASA

NÁVRH |
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MALÉ
NÁDVOŘÍ

NÁVRH |
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VOLNÝ
VÝBĚR

NÁVRH |
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VSTUPNÍ
HALA

NÁVRH |
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RELAXAČNÍ
ZÓNA

NÁVRH |
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BISTRO

NÁVRH |
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ZÁVĚR
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ZDROJE

KOLÍN
[1] https://www.mukolin.cz/cz/o-meste/

HISTORIE
[2] https://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/historie/
[3] https://www.infocentrum-kolin.cz/historie
[4] https://pamatkovykatalog.cz/jecne-pudy-7786416
[5] https://www.hrady.cz/hrad-kolin-lapis-refugii
[6] https://www.hrady-zriceniny.cz/s_kolin.htm
[7] http://prochazkakolinem.wz.cz/azamek.html
[8] https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2313565

MAPY
[9] https://kolin.obce.gepro.cz/#/
[10] https://www.oldmapsonline.org/map/cuni/1041360
[11] https://ags.cuzk.cz/archiv/?link=vd&product_id=cioc&group_ids=3283-1
[12] https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/032/072/2619267434/

DALŠÍ
[13] Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/provozovaných obcemi 
na území České republiky, Národní
[14] Ministerstvo kultury, Standard pro dobrou knihovnu, Praha 2020, 4. vydání
[15] POKORNÝ, Marek a Petr HEJTMÁNEK, Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku, 
Praha: České vysoké učení technické, 2021, 3. přepracované vydání
[16] https://www.archiweb.cz/news/idealni-knihovna

ZÁVĚR |

ZDROJE
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PŘÍLOHA ZADÁNÍ DP 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 
PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNÍ PROGRAM K PROVĚŘENÍ 
 

- venkovní stání pro kola – ideálně hlídané kamerovým systémem 
- dle možností relaxační zóna s možností četby (sezení), zeleň 
- zařízení na samoobslužné vracení knih – mimo provozní dobu knihovny 
- zařízení na samoobslužné půjčování knih – mimo provozní dobu knihovny 
- na každém patře zázemí pro zaměstnance: uzamykatelné šatní skříňky, toaleta, kuchyňský koutek 

s varnou konvicí, ledničkou, mikrovlnkou, kuchyňskou linkou a s místem na sezení (pro 2 osoby), jedno 
pracovní místo (PC, stůl + uzamykatelné šuplíky, židle); v jednom patře sprchový kout 

- na každém patře veřejné toalety (na patře s dětským oddělením ještě navíc „dětské WC“), informační 
systém, místo pro relax (čtecí lavičky, pohovky…) 

 
 
VSTUPNÍ  PROSTOR 
 
Vstup do budovy – bezbariérový včetně řešení bezbariérového přístupu po celé knihovně (větší výtah – invalidní 
vozíky, kočárky pro dvojčata…) 
Hlavní vchod – pro veřejnost. 
Boční vchod – pouze pro zaměstnance – nutná návaznost na výtah. 
Uzamykatelné šatní skříňky pro čtenáře – oblečení, batohy. 
Uzamykatelné skříňky na notebooky – dobíjecí. 
Je nutné oddělit vstup veřejnosti do prostoru „vlastní knihovny“ a do místností se samostatným provozem i mimo 
provozní dobu knihovny (kavárna, galerie). Popř. i přednáškový a počítačový sál   - tady je ale i možnost oba sály 
nechat v uzavřeném prostoru knihovny. 
 
 
HLAVNÍ PROSTOR – PROSTOR SLUŽEB 
 
Uzamykatelný, bezbariérový. 
  
RECEPCE A HALA SLUŽEB 
 
1. Funkce prostoru: 
Půjčování a vracení knihovních dokumentů (vč. zamluvených – rezervace a blokace), MVS (meziknihovní výpůjční 
služba), registrace čtenářů včetně plateb, bibliograficko-informační služby, přístup do externích datových sítí, 
veřejný internet, elektronické katalogy, kopírování z fondu knihovny, skenování, laminace, absenční a prezenční 
půjčování novin a časopisů, samoobslužné vracení a půjčování knih – self check. Regionální oddělení včetně 
badatelny (studovny). 
 
Součástí oddělení „čítárna“ bude: 
poslechový koutek audio 
místnost na tvoření 
počítače pro registrované čtenáře (el. katalog, terminál pro DNNT…) 
počítače pro neregistrované čtenáře (Internet zdarma) 
prostor na prodej knih 
regály na časopisy, noviny, CD, mapy, příruční knihovnu, MVS, zamluvené dokumenty 
studijní místa pro čtenáře 
výpůjční pult se dvěmi pracovními stanicemi 
prostor pro kopírování a laminaci 
uzamykatelný příruční sklad materiálu (papír, materiál na nástěnky…) 
 

Součástí oddělení „region“ bude: 
1 pracovní místo pro zaměstnance 
badatelská  místa pro čtenáře 
Regály s omezeným volným výběrem – tj. vstup do prostor jen na povolení knihovníka 
Regály pro archivaci dokumentů 
 
2. Vztahy v prostoru 
Umožňuje vstup do všech úseků prostoru služeb i na sociální zařízení pro návštěvníky. Čítárna a zvuková knihovna 
– volný výběr. Region – omezený volný výběr + badatelská (studijní místa). 1 centrální pult umožňující obsluhovat 
čítárnu i oddělené vracení a půjčování, MVS i registrace a platby čtenářů a internet pro veřejnost. 1 pracovní stůl 
v regionu. Rušné místo v knihovně se zaměřením na podávání informací, přijímání plateb, vyzvedávání 
objednaných dokumentů. Zároveň klidná zóna určená ke čtení časopisů a novin, posluchu zvukových knih a 
prezenčnímu studiu – příruční knihovny i dokumentů z regionu. Volně přístupné čtenářské stanice pro el. katalog a 
„hlídaná“ počítačová místa pro Internet zdarma pro neregistrované čtenáře. Self-check pro samoobslužné vracení 
a půjčování knih. 
 
3. Fond 
Potřebná kapacita: 
Čítárna  a zvuková knihovna: 
noviny, časopisy: 5000ks časopisů  80 titulů včetně denního tisku 
CD: 700ks – budou hodně přibývat 
mapy: 500ks 
příručka – encyklopedie….:  2000ks – spíše větší formáty 
počet čtenářů: 350 
denní návštěvnost: 20 čtenářů 
 
Regionální oddělení: 
fond – omezený volný výběr: 7000ks 
archiv: 2000ks – může být mimo oddělení – např. ve sklepě – ideálně kompaktní regály 
počet čtenářů: 150 
denní návštěvnost: 4 čtenáři 
 
4. Čtenářská pracovní místa 
10 – 15 míst ke studiu i relaxaci v čítárně 
2 badatelská místa v regionu 
 
5. Služební pracovní místa 
výpůjční pult se 2 pracovními stanicemi, 2 kancelářské židle, zamykací skříňka a šuplíky 
pracovní stůl – místo + kancelářská židle pro region, zamykací skříňka a šuplíky 
odkládací stůl u kopírky – pro možnost kompletace tisků, laminaci…. 
 
6. Vybavení mobiliářem 
Vzdálenost knihovních regálů tak, aby byl možný bezproblémový pohyb invalidních vozíků.  
Stolky, lampičky, židle, odpočinková místa, vozík u pultu, věšáky, stojan na deštníky, speciální police na noviny a 
časopisy, držáky - stojany na noviny, stojany na propagační materiály, nástěnky, nápojový automat, speciální police 
na CD a mapy, regály na vrácené a zamluvené knihy, vozíky na dopravu knih do výtahu, knihovní vozíky k pultu, 
policové skříně na MVS – uzamykatelné, regály na příručky a encyklopedie, regály pro fond regionu, kompaktní 
regály do skladu regionu, 2 uzamykatelné prosklené skříně na nejcennější fond. Kartotéka pro odd. regionální 
literatury – zásuvková formát A6, regály na archivní krabice (archiv fotek a výstřižků), zarážkové regály na separáty, 
self-check stanice 
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DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ 
 
1. Funkce prostoru: 
Plní funkci absenční půjčovny beletrie a naučné literatury pro dospělé čtenáře ve volném výběru. Součástí oddělení 
bude i prostor pro konání komorních akcí (autorská čtení) a tvoření. Také uzamykatelný příruční sklad materiálu 
(papír, materiál na nástěnky…). 
Členění prostoru: 
novinky, dnes vrácené knihy – v dosahu výpůjčního pultu 
detektivky 
westerny a válečná literatura 
sci-fi – fantasy 
historické romány 
povinná literatura 
divadelní hry, poezie 
beletrie 
harlekýnky 
naučná literatura 
 
2. Vztahy v prostoru 
Velmi frekventované místo v knihovně, středně rušná místnost se zónováním od rušné až po klidnou zónu určenou 
k odpočinku a relaxaci. Součástí musí být informační bod k zajištění odborné práce se čtenářem. Rozmístění regálů 
musí respektovat žánrové členění knih zejména s ohledem na orientaci čtenářů ve fondu. Samostatné řešení pro 
rychlý výběr knih: novinky, doporučená četba. Místo pro samoobslužné vracení a půjčování knih – self-check. 
 
3. Fond 
Potřebná kapacita: 
novinky – 1 regál 
dnes vrácené knihy – 1 regál 
detektivky: 7000ks 
westerny a válečná literatura: 2000ks 
sci-fi – fantasy: 1000ks 
historické romány: 3000ks 
povinná literatura: 2000ks 
divadelní hry, poezie: 1000ks 
beletrie: 10000ks 
harlekýnky: 1000ks 
naučná literatura: 15000ks 
počet čtenářů: 2000 
denní návštěvnost: 140 čtenářů 
 
4. Čtenářská pracovní místa 
Zónování obecně: Cílem není vytvářet samostatné místnosti, nýbrž zóny a koutky určené pro jednotlivé cílové 
skupiny (matky s dětmi, senioři, mladí lidé atd.) umožňující vzájemnou komunikaci. 
30 rozptýlených pracovních (relaxačních) míst, z toho 2x PC (katalog), 2x dotyková obrazovka (katalog), 4x studijní 
pracovní místo s možností připojení vlastních počítačů. Jedna místnost určená pro tvoření a komorní čtení – 
kapacita 30 osob. 
 
5. Služební pracovní místa 
Výpůjční pult se 2 PC stanicemi a 2 pracovními místy, 2 kancelářské židle, zamykací skříňka a šuplíky 
 
6. Vybavení mobiliářem 
Počet regálů přizpůsobit počtu knihovních jednotek, regály na novinky a dnes vrácené knihy, knihovní vozíky u 
pultu, vozíky na přepravu knih k výtahu, automat na vodu, stolky, lampičky, židle, pohovky, mobilní věšáky, stojan 
na deštníky.  

Vzdálenost knihovních regálů tak, aby byl možný bezproblémový pohyb invalidních vozíků, v každé regálové řadě 
alespoň jedna výsuvná police pro položení prohlížené knihy. 
 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
1. Funkce prostoru: 
Plní funkci prezenční i absenční půjčovny beletrie a naučné literatury, časopisů a společenských her pro čtenáře 
do 15 let. Současně umožňuje internetové připojení a možnost konání výstav. Prostor variabilně využívaný pro 
individuální a skupinovou činnost  dětí včetně možnosti prezentací, besed a vzdělávacích programů. Mělo by zde 
být i „parkoviště“ pro kočárky, přebalovaní pult, kojící koutek, věšáky a police pro odložení bund a batohů při 
návštěvě školní třídy či družiny. Také uzamykatelný příruční sklad materiálu (papír, materiál na nástěnky…). 
 
Součástí oddělení bude: 
1. dětský koutek (herna) primárně určený pro děti ve věku od 0 - 6 let zaměřený na zábavu a odpočinek dětí včetně 
jejich rodičů. Prostor dětského koutku musí být variabilní tak, aby umožnil konání besed a vzdělávacích programů 
pro projekt Bookstart a školky. Kapacita pro jednu školkovu třídu, tj. cca 25 dětí. 
2. dětský koutek (herna) primárně určený pro děti věku od 6 do 12 let zaměřený na zábavu a odpočinek dětí. 
Prostor dětského koutku musí být variabilní tak, aby umožnil konání besed a vzdělávacích programů pro ZŠ. 
Kapacita pro jednu školní třídu, tj. cca 30 dětí. 
3. dětský koutek (herna) primárně určený pro teenagery ve věku od 11 do 15 let zaměřený na zábavu a odpočinek 
teenagerů. Prostor dětského koutku musí být variabilní tak, aby umožnil konání besed a vzdělávacích programů 
pro ZŠ. Kapacita pro jednu školní třídu, tj. cca 30 dětí. 
 
2. Vztahy v prostoru 
Rušné místo v knihovně se zaměřením na možnost četby, komunikace a her se zónováním od rušné až po klidnou 
zónu určenou k odpočinku a relaxaci, místa na internet. Součástí musí být informační bod k zajištění odborné práce 
se čtenářem. Samostatné řešení pro rychlý výběr knih: novinky, časopisy, doporučená četba, deskové hry. 
 
3. Fond 
Potřebná kapacita: 
deskové hry - 250 ks + logopedické pomůcky, Kouzelné čtení… - hodně přibývá, náročné na prostor  
časopisy – 10 titulů, cca 1000 ks 
knihy: 
naučná – 6000 ks  
beletrie – 15000 ks – věkově rozděleno na cca 1/3: 
beletrie – 0-6let, beletrie – 6-12 let, beletrie – 11-15 let 
počet čtenářů: 850 
denní návštěvnost: 30 čtenářů + besedy pro školy 
 
4. Čtenářská pracovní místa 
Zónování obecně: Cílem není vytvářet samostatné místnosti, ale zóny a koutky určené pro jednotlivé věkové 
skupiny + samostatný prostor pro hraní deskových her a tvoření. 
30 rozptýlených pracovních (relaxačních) míst, z toho 2x PC (katalog) včetně internetu v prostoru pro věkovou 
kategorii 6-12 let, 2x PC (katalog) včetně internetu v prostoru pro věkovou kategorii 11-15 let,  1x dotyková 
obrazovka (katalog) v prostoru pro věkovou kategorii 6-12 let, 1x dotyková obrazovka (katalog) v prostoru pro 
věkovou kategorii 11-15 let, 1x dotyková obrazovka (katalog) v prostorou u výpůjčního pultu, 4x studijní pracovní 
místo s možností připojení vlastních počítačů (2x v prostoru pro věkovou kategorii 6-12 let a 2x v prostoru pro 
věkovou kategorii 11-15 let). Jedna místnost určená pro tvoření a hraní deskových her - kapacita 30 osob. 
 
5. Služební pracovní místa 
výpůjční pult se 2 PC stanicemi a 2 pracovními místy, 2 kancelářské židle, zamykací skříňka a šuplíky 
 
6. Vybavení mobiliářem 
počet regálů přizpůsobit počtu kj. (výška s ohledem na výšku a věk dětí) 
regály u výpůjčního pultu: novinky, vrácené knihy, logopedické pomůcky, Kouzelné čtení 
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regály časopisy – 10 titulů 
regály společenské hry 
hrabátka, povalovadla, knihovní vozíky (na velké encyklopedie apod.), vozíky na dopravu knih k výtahu, automat 
na vodu, další nábytek stavebnicového typu do oddělení i dětského koutku, dřevěné hračky, houpačky, pohovky, 
křesla, stupňovité pódium se zásuvkami, přebalovací pult, pódium pro hudební či recitační vystoupení, hudební 
koutek (nástroje, mikrofony), prostor pro Únikovou, vedle schodů do dětského oddělení i skluzavka (tobogán), 
koberec, věšáky, botník, skříňky na batohy, stojan na deštníky, nástěnka (magnetická - kreslící) 
nábytek a vybavení bez ostrých rohů a hran 
 
 
PROSTORY PRO KOMUNITNÍ FUNKCE (VČ. UČEBEN) 
 
POČÍTAČOVÁ UČEBNA 
 
1. Funkce prostoru 
Slouží k pořádání kurzů počítačové gramotnosti, event. jiných vzdělávacích aktivit (univerzita třetího věku, virtuální 
univerzita, školení…). 
 
2. Vztahy v prostoru 
Středně rušné místo, ideálně možnost fungovat i mimo provozní dobu knihovny (ale není podmínkou). 
 
3. Čtenářská pracovní místa 
30  čtenářských pracovních míst + jedno služební 
 
4. Vybavení mobiliářem 
30 židlí, pracovní stoly (pod PC a notebooky), mobilní věšák, stojan na deštníky, pro lektora – 1 židle, stolek, 
uzamykatelná skříňka 
 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 
 
1. Funkce prostoru 
Slouží k pořádání kulturních i vzdělávacích akcí – přednášek, komponovaných pořadů pořádaných jak knihovnou, 
tak cizími subjekty (nájemci). Součástí je i vybavená kuchyňka – pro přípravu cateringu – včetně sporáku a 
kuchyňské linky na uložení nádobí. 
 
2. Vztahy v prostoru 
Středně rušné místo, ideálně možnost fungovat i mimo provozní dobu knihovny (ale není podmínkou).  
Součástí by měl být uzamykatelný sklad pro náhradní židle. 
 
3. Čtenářská pracovní místa 
100 čtenářských míst s možností rozšíření na 120 
 
4. Vybavení mobiliářem 
120 ks stohovatelných židlí, 10 skládacích stolů, 2 židle pro přednášejícího, uzamykatelná skříňka pro potřeby 
přednášejících, 2 rozkládací stoly pro přednášející, uzamykatelná skříňka pro IT techniku, zatemnění místnosti, 
věšáková stěna, prostor pro deštníky, skříň na nádobí a věci do kuchyňky 
 
VÝSTAVNÍ PROSTORY 
 
Městská galerie – samostatný přístup mimo provozní dobu knihovny – provozovatelem nebude Městská knihovna 
Kolín 
 
Komorní výstavní prostory – možnost na chodbách nebo ve vstupním prostoru – provozovatelem bude Městská 
knihovna Kolín. 
 

KOMERČNÍ PROSTORY 
 
Kavárna s terasou, prodej drobných předmětů apod. – samostatný přístup mimo provozní dobu knihovny – 
provozovatelem nebude Městská knihovna Kolín.  
 
 
KANCELÁŘE 
 
kancelář ředitele 
1 osoba 
kancelář ekonomky a účetní 
2 osoby 
kancelář oddělení zpracování fondů 
3 osoby 
kancelář IT 
1 osoba 
údržba, úklid 
2 osoby 
 
 
SKLADY KNIH 
 
Sklad knih pro v tuto chvíli 25.000 knihovních jednotek, do budoucna ideálně s možností navýšit na dvojnásobek. 
 
 
SKLADY OSTATNÍ 
 
Sklad pro materiál k projektům – ročně 10 palet projekt Bookstart.  
Sklad vyřazených knih do knihobudek – 1000 knihovních jednotek. 
Sklad objemnějších pomůcek pro program (házecí postavičky, hrad z krabic….). 
Sklad kostýmů. 
Sklad ostatního materiálu (náhradní pneumatiky, hrablo na sníh, nářadí….) 
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