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ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ PROSTOR
MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

1. Popis stavu 
Místní veřejná knihovna v Praze–Suchdole se nachází v areálu ZŠ Mikoláše Alše v přízemí 
budovy, v jejímž prvním patře se nachází III.oddělení Mateřské školy K Roztokům. Knihovna 
slouží nejen veřejnosti, ale také jako školní knihovna. Knihovna, která se rozkládá na ploše 
cca 160 m2, má otevřeno čtyři dny v týdnu, celkem 23 hodin.

K 16. Listopadu  měla knihovna 357 registrovaných čtenářů. Knižní fond sestává z 17.169 
knížek. Za deset a půl měsíce knihovna zaznamenala 4.952 návštěv a 9.125 výpůjček. 
Internetové stránky knihovny, které byly zprovozněny v květnu letošního roku, shlédlo za půl 
roku více než 5400 návštěvníků. 

V letošním roce došlo ke změně na pozici vedoucí knihovny. S příchodem nové paní vedoucí 
nastaly v knihovně velké změny – byly vyřazeny zastaralé svazky, knihovna se stala útulnější 
a začaly se v ní pořádat pravidelné pořady. K nim patří jednou měsíčně organizované kurzy 
skládání origami, společná čtení či besedy na nejrůznější témata (např. beseda s dětskou 
psycholožkou, povídání o současném Egyptě). Spolu se Sdružením Suchdol Sobě se 
knihovna zapojuje do Noci s Andersenem. V letošním roce proběhla Noc s Karlem 
Poláčkem, která navázala na setkání v minulých letech, jež byla věnovaná Karlu Čapkovi, 
Astrid Lindgrenové či H.CH.Andersenovi. Tyto akce jsou určeny pro širokou suchdolskou 
veřejnost, jež se stále aktivněji zapojuje. Pro získání nových čtenářů pořádá knihovna ve 
spolupráci se základní školou i pravidelné akce pro školní děti. Od března do října proběhlo 
v knihovně 28 akcí, jichž se zúčastnilo 492 návštěvníků. 

Součástí knihovny je i internetový koutek, kde mají čtenáři možnost si na 3 počítačích 
vyhledávat potřebné informace na webu; v současnosti zde také probíhají kurzy pro seniory 
„začínáme s internetem“.

Městská část v letošním roce zakoupila do knihovny skládací židle, aby si návštěvníci besed 
měli kam sednout. Ještě většímu využití knihovny pro nejrůznější akce brání její malý volný 
prostor. 

2. Navrhovaná řešení
Možností pro zvětšení prostor se jeví rozšíření o malou místnost, sousedící s knihovnou. 
Plán spočívá ve vybourání spojovací stěny a přesunu knihovnického pultu do této první 
vstupní místnosti. Pro efektivnější využití prostor a bezpečné skladování knih bude knihovna 
vybavena novými regály.

Přesunem pultu vznikne prostor v centrální části knihovny, který umožní umístěním 
čtenářských koutků vznik prostoru pro čtenáře, kteří si zde mohou v klidu číst, prolistovat 
vybranou knížku či si vyhledat potřebné údaje. Volný prostor pak bude možno využít také pro 
organizaci nejrůznějších besed, setkání se čtenáři apod. 

3. Cenový odhad
Cenový odhad řešení se skládá ze dvou částí. Jednou z nich jsou stavební úpravy prostor, 
druhou pak vybavení nábytkem (regály a knihovnický pult).

a) stavební úpravy  

Stavební úpravy spočívají v probourání zdi mezi stávajícím prostorem knihovny a další 
místností v 1.N.P. Jedná se o nosnou stěnu a bude zde nutno vytvořit, vložením ocelových 
válcovaných nosníků, nový průvlak. Průvlak bude v polovině rozpětí podepřen zděným 
sloupem.



Další úpravy budou provedeny v přilehlém sociálním zařízení, bude vytvořen nový vstup tak, 
aby v čítárně vznikl kout, který nebude průchozí. Budou doplněna umyvadla včetně rozvodu 
vody a kanalizace, bude instalován nový el. boiler. 

Místnosti knihovny budou vymalovány a bude položena nová podlahová krytina z PVC. 
Rovněž bude doplněn rozvod silnoproudé elektřiny. 

Při stavebních úpravách bude přepracován přístup do prostor knihovny na bezbarierový, 
současně bude na bezbarierové upraveno WC. Bude tak umožněno využívat knihovnu i 
osobám s omezenou pohyblivostí.

Kalkulace:

Stavební úpravy, včetně bourání, dopravy materiálu, skládkového 155.000,- Kč
Doplnění rozvodu silnoproudé elektřiny, nový rozvaděč, revizní zpráva   68.000,- Kč
Vymalování prostor   35.000,- Kč
Rozvod vody a kanalizace, včetně zařizovacích předmětů   25.000,- Kč 
PVC podlahová krytina (včetně pokládky) 130.000,- Kč
Bezbarierový přístup   65.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem stavební úpravy 478.000,- Kč

b) vybavení nábytkem  

Prostory knihovny je třeba vybavit novými regály - staré, mnoho let sloužící, již nevyhovují 
bezpečnému skladování. Vzhledem k velikosti knižního fondu je třeba v knihovně umístit cca 
68 regálů (přesný počet závisí na provedení – rozměrech, počtu polic apod.). 

V minulých letech byla knihovna vybavena počítačem s elektronickou kartotékou, do kterého 
byl nainstalován systém Clavius a postupně byl zadán celý knižní fond. Aby bylo možno 
tohoto automatizovaného systému správně využívat, je zapotřebí vyměnit knihovnický pult 
(stávající pult je koncipován pro používání papírové kartotéky).

Kalkulace:

Regály na knihy 390.000,- Kč
Knihovnický pult – výroba na míru   70.000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vybavení 460.000,- Kč

Veškeré cenové odhady vybavení byly činěny s ohledem na existující možnosti objednání a 
po konzultaci s pracovníky Městské knihovny.

Celkové náklady na úpravu a rozšíření knihovny předpokládáme výši 938.000,- Kč.

4. Ostatní
V případě získání grantu na rekonstrukci, bude tato skutečnost vyznačena na ceduli 
v knihovně s informací o daru Letiště Praha na rekonstrukci Místní veřejné knihovny. 
Uvedená skutečnost bude samozřejmě také uveřejněna v Informacích pro občany Prahy – 
Suchdol a Sedlce, na webu MČ i na webových stránkách knihovny.



Příloha
stávající interiér knihovny zastaralé regály

situace po částečných úpravách

beseda O Egyptě Noc s Čapkem (2008)



návrh stavebních úprav


