
Poptávka projektové dokumentace na interiérový 

projekt komplexního depozitního centra 

 

Zadavatel 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

 

Předmět poptávky:  

Projektová dokumentace interiérového vybavení pro projekt Vybudování komplexního depozitního 

centra pro potřeby žádosti o dotaci z IROP, výzva č. 25 - Knihovny. 

 

Specifikace  

Cílem projektu je vybudování komplexního pracoviště sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně 

knihovního fondu. V oblasti uložení fondu bude tento cíl naplněn doplněním systému posuvných 

regálů ve skladu C (regály pro uložení knih) a ve skladu E (regály pro uložení periodik - novin a 

časopisů). V obou skladech je již provedena stavební příprava - kolejnice pro pojezd regálových vozů. 

Nedílnou součástí skladového vybavení, kterou je třeba také pořídit, je sada knihovních vozíků 

různých typů, které slouží k obousměrné expedici dokumentů a k manipulačním účelům v rámci 

skladů. 

Zároveň bude ve skladech zřízeno a vybaveno pracoviště pro zpřístupnění fondu formou digitálních 

kopií. K tomuto účelu bude pořízen knižní skener s vlastním osvětlením, knižní kolébkou a přítlačným 

sklem. Pro potřeby čištění knih od prachu bude pořízeno specializované zařízení se schopností 

šetrného mechanického odprašnění knih a podtlakovým odsáváním prachových částic. 

 

Podrobný popis 

V rámci projektu dojde k vybudování komplexního depozitního centra ve dvou skladech v platformě 

(objekt mezi budovami 14 a 15), vybaveného posuvnými regály. Jde o sklad C o ploše 351 m2 a sklad 

E o ploše 387 m2. 

V obou skladech je provedena stavební příprava ve formě kolejí zapuštěných do betonové podlahy 

pro pojezd regálů. Sklad C je určen k uložení knih, bude vybaven regály s hloubkou 30 cm o celkové 

kapacitě ca 3000 bm polic umožňujících uložení okolo 100 tisíc svazků. Sklad E je určen k uložení 

novin a časopisů, bude vybaven regálů s hloubkou 40 cm o celkové kapacitě přes 2700 bm polic 

umožňujících uložení okolo půl milionu čísel periodik. Vzhledem k umístění přímo pod venkovní 

pochůznou plochou budou regály, stejně jako v již vybavených skladech, opatřeny ochrannými 

plechovými stříškami proti případnému zatečení vody. 

Sklady budou též vybaveny nezbytnou sadou manipulačních knižních vozíků různých typů (celkem 13 

ks). 

Depozitní centrum bude vybaveno také pro nárazovou digitalizaci při službě digitálního doručování 

dokumentů a pro ochrannou digitalizaci opotřebovaných a často žádaných dokumentů. Za tímto 

účelem bude pořízen knižní skener pro digitalizaci vázaných dokumentů v kioskovém provedení. 

Pracoviště bude doplněno o mobilní zařízení sloužící k očistě knih (1x čistič knih). 

 

Předmět poptávky 

Projektová dokumentace (textová a výkresová část) pro vybavení interiéru výše uvedeným způsobem 

a zařízením. Obsahem budou půdorysy místností s dispozičním rozvržením zařízení a regálů, 

kompletní výkresy jednotlivých typů regálů (pohledy, řezy, půdorysy) včetně podrobné specifikace a 

kompletní specifikace ostatních prvků interiéru. Vzhledem k prostorovému uspořádání se bude jednat 

nejméně o 8 různých typů regálů (část posuvných, část stacionárních) vybavených stříškami. 



Součástí bude i položkový výkaz výměr všech prvků (oceněný i neoceněný) a návrh smlouvy. 

Dokumentace musí obsahovat vše potřebné pro vypracování studie proveditelnosti, žádost o projekt z 

IROP a samotnou realizaci projektu (zadání veřejných zakázek, pořízení, instalace). 

 

Lhůta zhotovení dokumentace: 4 týdny od podpisu smlouvy. 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Kaňka, tel. 573 032 502, email: kanka@kfbz.cz 

Možnost prohlédnutí prostoru na základě domluvy. 

 

Přílohy: 

Fotografie skladu C a E 

Půdorys 

Ilustrační fotografie – knižní skener, čistič knih, knižní vozíky 

 

 

  



Přílohy 

 
Fotografie - sklad E 

 

 
Fotografie - sklad C (momentálně provizorně vybavený stacionárními regály) 

 

 



 
Dispozice - sklad C vlevo (zakresleno provizorní vybavení stacionárními regály), sklad E vpravo 

 

 

 

 

 

 

 
Knižní skener (ilustrační fotografie) 

 

 
Čistič knih (ilustrační fotografie) 

 

 
Knižní vozík (ilustrační fotografie) 

 
Knižní vozík (ilustrační fotografie) 

 

 

 

 


