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ZPRÁVA:

Stávající Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem sídlí v budově bývalých kanceláří 
Mayerovy továrny v Tylově ulici č. p. 512 od roku 1936. Největším handicapem knihovny je v současné 
době neexistence bezbariérového přístupu, tudíž budova nesplňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a proto bylo primárním cílem přemístit knihovnu do vyhovující stavby. Dále jsou 
kapacity stávajících prostor už vyčerpané a neumožňují další rozvoj knihovny.

Jako možnou vyhovující stavbou se ukázala být Městská spořitelna č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka. 
Tuto stavbu město Dvůr Králové nad Labem na základě smlouvy zaevidované jako 
OEMM/KUPP-2018/0415 odkoupilo a přesunem do této stavby by byl vyřešen bezbariérový přístup. 
Nejenže by se přesunem vyřešil bezbariérový přístup a celé užívání budovy, ale vzhledem k tomu, že do 
stávající budovy Městské knihovny Slavoj zavítá cca 40 tisíc návštěvníků ročně, došlo by i k rozvoji 
návštěvnosti historického centra, respektive hlavního náměstí T. G. Masaryka.

Dne 09.09.2021 se usnesením č. Z/411/2021 - 16. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem uložilo 
radě města prověření možnosti a podmínek pro přesun Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad 
Labem z ulice Tylovy do budov č. p. 2 a č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem.

Na podzim roku 2021 se začalo s přípravami prověření, prozatím na adaptaci Městské spořitelny pro 
Městskou knihovnu Slavoj. Inspirací pro přípravy byly návštěvy zástupců vedení města Dvůr Králové 
nad Labem, odboru RISM a zástupců knihovny ve městech Písku a Kutné Hoře, kde se nabraly 
zkušenosti s provozem a fungováním, dále také s přípravou záměru, se zadáváním veřejných zakázek, 
financováním a návrhu vnitřních prostor.

Zástupci odboru RISM a ředitelka knihovny Mgr. Marta Pešková Staníková pro zjištění využití prostor 
Městské spořitelny pro knihovnu Slavoj vytvořili pracovní schéma kapacity prostorů budovy Městské 
spořitelny č. p. 3 a zjistili, že přesunem knihovny Slavoj do Městské spořitelny zůstanou potřebné 
místnosti zachovány – viz příloha č. 1.

Během příprav záměru byl vznesen požadavek na požární bezpečnost stavby, která by mohla při realizaci 
stavby způsobit problémy kvůli nevyhovujícím požárním úsekům. Z tohoto důvodu se naskytla možnost 
propojení místností s budovou č. p. 2. V případném nově vzniklém prostoru by se navrhly místnosti, jenž 
by synergicky fungovaly s činností knihovny, např. centrum vzdělávání, Mateřské centrum Žirafa apod.; 
jinak je ale pro přesun Městské knihovny Slavoj budova č. p. 3 více než vyhovující.

Dále se diskutovala otázka možného statického zajištění v prostorech, kde budou uskladněny knihy. 
Takové prostory k tomu vhodné se nachází v podzemním podlaží budovy a při takovém řešení je otázka 
statické únosnosti konstrukce objektu poměrně jasná.



Koncepční dokument, který byl na základě zadaného úkolu vypracován odborem RISM, zahrnuje kromě 
vlastního prověření možnosti přesunu, úvahy nad možností financování akce, také odborné stanovisko 
orgánu Státní památkové péče, dále vedení knihovny a také názor městského architekta MgA. Petra 
Kocourka. Všichni z oslovených vnímají tento přesun jako naprosto správný záměr a cestu, která otevře 
velké množství příležitostí pro rozvoj města. Více je uvedeno v příloze materiálu.

Zástupci odboru RISM dále připravují zadání pro potencionálního zpracovatele stupňů dokumentací - 
studie, projektové dokumentace pro stavební či společné povolení a projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Současně s investicí na přípravu a rekonstrukci Městské spořitelny č. p. 3 musí být řešena i budova č. p. 
2. Bude se tak jednat o vyvolanou související investici, jelikož z pohledu požárního i provozního 
přístupu jsou obě dvě budovy navzájem provázány. Zároveň je třeba si uvědomit, že když by byla 
Městská spořitelna č. p. 3 kompletně zrekonstruovaná a neřešila by se v souběhu i rekonstrukce budovy 
č. p. 2, nebylo by v budoucno umožněno se dostat v rámci přístupu k zadní části budovy a její zahrady.

V návaznosti na výše uvedený odstavec proběhla schůzka se zástupkyní Mateřského centra Žirafa, 
ředitelkou knihovny Slavoj a zástupců vedení města, kde bylo sděleno, že by bylo optimální přesunout 
Mateřské centrum Žirafa zpátky do budovy č. p. 2. Obě organizace by tak mohly vzájemně 
spolupracovat.

Dne 09.02.2022 usnesením č. R/83/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem rozhodla na 
základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na akci "Stavebně historický 
průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem" tak, že nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka firmy Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s. 
r. o., IČO 06226787. Tento stavebně historický průzkum je jedním ze zásadních podkladů pro 
projektování stavebních prací.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 9. 2. 2022
Usnesení č. R/81/2022 - 104. Rada města Dvůr Králové nad Labem. 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 40, kryto: ANO, částka: 1.500.000,00 Kč
ORG 40129, PAR 3613, POL 6121 Rekonstrukce objektu městské spořitelny PD

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. ověření využití prostor Městské spořitelny č. p. 3 pro přesun Městské knihovny Slavoj s 
tím, že po drobných stavebních úpravách vzniknou odpovídající prostory pro knihovnu,

1.2. koncepční dokument „Adaptace budovy Městské spořitelny včetně příloh“ zpracovaný 
odborem RISM ve spolupráci s ředitelkou knihovny Slavoj Mgr. Martou Peškovou 
Staníkovou, včetně její anotace, písemného vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče a anotace městského architekta MgA. Petra Kocourka,



2. rozhoduje

2.1. o přesunu Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem do budovy Městské 
spořitelny č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem po 
rekonstrukci této budovy,

2.2. o zpracovávání projekčních prací - studie, projektová dokumentace pro stavební či 
společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového 
rozpočtu a výkazu výměr na budovu Městské spořitelny č. p. 3 současně i s budovou č. p. 
2 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Adaptace budovy Městské spořitelny včetně příloh

ZPRACOVAL: Keilová Nikola


