
Příloha č.3

HLEDÁ SE BUDOVA PRO UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY

Město Přerov se snaží již několik let najít nové vhodné prostory pro umístění knihovny. 
Pátrání po městských objektech a pozemcích však nebylo úspěšné.  A to nejen díky vysoké 
finanční náročnosti ,ale také díky tomu, že knihovna má svá specifika, která ne každá budova 
či pozemek jsou schopni plně splňovat.
Obecně můžeme říci, že knihovna má být místem setkávání, místem studia a zdrojem 
informací a místem veřejných služeb.
Budova pro knihovnu je architektonicky významná veřejná stavba, která si zaslouží výrazné 
architektonické řešení.
Pro návštěvníky knihovny je důležitá její poloha, resp. umístění v dobré dostupnosti a v 
klidném prostředí.
Avšak najít v případě novostavby v dnešní době pro veřejnou knihovnu vhodné místo, kdy 
jsou prakticky všechny plochy v centrech měst už obsazeny (nebo alespoň zadány valnou 
většinou pro komerční účely), je velmi obtížné. Jako snadnější se jeví získat  objekt, který je 
možné pro knihovnu zrekonstruovat.
Z hlediska urbanismu i architektury by měla být budova při respektování svého okolí 
výrazným městotvorným prvkem. A jeho společenská náplň zpětně zvyšuje návštěvnost 
knihovny. Architektura využívá optimálně velikost pozemku při respektování 
architektonického okolí (tvary, hmoty, výšky) ke ztvárnění budovy. 
Hodnotu lokality zvyšuje její nejbližší okolí. Nepříznivě působí rušná ulice, vhodná je naopak 
parková úprava s lavičkami. Ideální je  atrium, které dotvoří atmosféru a nabídne za 
příjemného počasí nečekané pracovní či relaxační podmínky.

Statutární město Přerov vypisuje záměr na umístění knihovny a vyzývá tímto majitelé 
objektů, aby se přihlásili jako potencionální zájemci o prodej či pronájem své 
nemovitosti pro tyto účely. Jedná se o průzkum možností využití stávajících budov pro 
umístění knihovny.

Požadavky na budovu knihovny:

1.Umístění
o Umístění budovy v centru města výhodou
o V návaznosti na školy a zájmové kluby výhodou
o V blízkosti odpočinkové nebo klidové zóny

2.Dostupnost a dopravní obslužnost
o Parkovací místa s vyhrazením pro služební vůz, zásobování a imobilní obyvatele
o Přístup pro imobilní uživatele
o Výtah nákladní a osobní ( prostor pro možné dobudování)

3.Technické požadavky
o Únosnost stropní konstrukce musí odpovídat ČSN 73 0035 (Zatížení stavebních 

konstrukcí)

min.5,0 kN/m² volný výběr – rovnoměrné zatížení
min.7,5 kN/m² volný výběr/sklad – nerovnoměrné zatížení
min.12,5 - 15,0 kN/m² skladové prostory – kompaktní regály



Předpokládaný počet svazků knih k umístění: 110.000 - 130.000
Z toho ve volném výběru: 60.000 - 65.000

Předpokládaný počat svazků periodik k umístění : 30 000 - 35 000
Předpokládaný počet svazků hudebních nosičů: 10 000 - 15 000
Počet svazků na běžný metr: 30 - 35

o Užitná plocha min.3000 m²
o Skeletový systém výhodou (prostorová variabilita )
o Světlá výška pro hlavní prostory min. 3m výhodou
o Přirozené větrání a osvětlení

Případní zájemci, Vaše nabídky s přiloženými požadovanými doklady zašlete nebo 
dodejte osobně v termínu do 30.4.2012 na adresu:
Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Bratrská 34, III.Patro
750 02 Přerov

Požadované doklady:
o Půdorysy a řezy nabízeného objektu
o Údaj o celkové užitné ploše objektu
o Fotodokumentaci stávajícího stavu budovy
o Vizualizace cílového stavu




