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Jak se stavěla a stěhovala knihovna v Chlumci nad Cidlinou

Helena Holanová

Snem každého knihovníka je prostorná, bezbariérová, přehledně uspořádaná knihovna v centru města, vybavená 

moderní technikou – počítači, internetem, projektorem, prostě všemi vymoženostmi moderní doby. A to je přesně to, co 

nám nová knihovna v Chlumci nad Cidlinou nabízí. Jejímu otevření se do cesty postavilo nesčetně překážek.

Ona již samotná stavba měla tak trochu smůlu. Těšení se na nové prostory zkalila hned na počátku organizovaná 

skupina asi 10 lidí, kteří se snažili postavit proti nové knihovně veřejnost. Stavbě knihovny totiž musela ustoupit 

zchátralá stará budova. Byla sepsána a Ministerstvu kultury ČR postoupena petice s cílem vyhlásit onen dům za 

kulturní památku. Tím došlo ke zpoždění a čekalo se na vyjádření. Po zamítavém stanovisku se nakonec stavba 

v lednu 2017 rozjela.

Projekt knihovny je moderní. Stavba je sice replikou původního domu, takže tvar budovy a její vnitřní uspořádání bylo 

hned od počátku dáno. Mohli jsme připomínkovat pouze uspořádání oddělení a vybavení knihovny. Téměř celý knihovní 

fond je ve volném výběru, dětské oddělení uzpůsobeno besedám, koutek pro náctileté, příjemná zákoutí pro nerušené 

posezení s knihou nebo časopisem, kamerový systém. Projekt byl navržen pro 42 000 knih, což hodně převyšovalo náš 

fond včetně výměnného, byla jsem tedy v tomto směru v poklidu.

Stavba si šla svým tempem a ve staré knihovně jsme se pomalu chystali na stěhování. Vyřazovala jsem staré a 

poškozené knihy. Na začátku roku 2018 jsem se vším skončila. V té době jsem si na investičním oddělení městského 

úřadu zkopírovala plány uspořádání a velikosti regálů. Vše jsem poctivě spočítala a změřila a zjistila, že se náš fond do 

knihovny nevejde. Říci „nevejde“ je slabé slovo. Došlo k tomu, co žádný knihovník nemá rád. Další vyřazování. Byly to 

dva měsíce emocí, nekonečné rozhodování, kterou knihu nechat a dát jí šanci, a která nás opustí. Každý ví, že všechny 

knihy mají svoji hodnotu. Jsou otiskem doby, kdy vyšly. Přesto se musím přiznat, že dnes, dva měsíce po otevření, 

jsem tomu ráda. Knihovní fond obsahuje výběr opravdu té nejlepší české a světové literatury a novinky.

Ale abych se vrátila ke stěhování. Bez naplánování to nešlo. A tak jsem trávila večery nad plány knihovny, rozhodovala 

se, kam co umístit, jak uspořádat beletrii, naučnou literaturu, roztříděnou podle MDT, a vše pomalu na desítky cm 

změřila. Přihlížela jsem k velikosti regálů, jejich postavení v prostoru a množství knih v cm. Konečné řešení odpovídá 

dnešnímu uspořádání knihovny.

Pro stěhování knih byla zřizovatelem zvolena metoda převozu v přepravkách na ovoce, půjčených ze zemědělského 

družstva v Libčanech.

Mohla jsem si vybrat ze dvou variant. Kolování 200 přepravek mezi starou a novou knihovnou s tím, že by ve staré 

knihovně při jejich plnění pomáhali brigádníci a v nové je dávali na hromadu, nebo jednorázový odvoz a uložení 

v přepravkách v nové knihovně. Zvolila jsem druhou variantu. Spočítala jsem si, že na všechny knihy budu potřebovat 

600 přepravek. I když jsem byla od tohoto rozhodnutí zrazována, čas mi dal za pravdu. Rozhodla jsem se dobře. 

Termín zavření knihovny byl stanoven na pátek 16. března 2018, stěhování na sobotu 7. dubna 2018 a slavnostní 

otevření nové knihovny na čtvrtek 24. května 2018. To byly termíny, které jsme museli dodržet a vše na ně připravit.

V pondělí ráno 19. března 2018 nám do knihovny přivezli 600 beden a my se pustili do práce. Rozdělili jsme se do dvou 

skupin po dvou a začali podle předem daného plánu knihy zarovnávat do beden, bedny značit a rovnat do řad. Prázdné 

regály jsme odtahovali do předsálí knihovny, abychom získali volný prostor pro řazení beden. A tak se půjčovna pomalu 

měnila ve vzorně srovnaný sklad beden s přesným označením obsahu. Každá bedna měla své skupinové a pořadové 

číslo. U beletrie jsme důsledně dodržovali abecední řazení, abychom v nové knihovně byli ušetřeni přesunování beden. 

Ono se 600 beden jen tak někam nevejde, a pokud se jedna zatoulá, znamená to přesunout značné množství dalších. 

V nové knihovně jsme regály označili nápisy skupin, abychom věděli, která bedna ke kterému regálu přijde.

V sobotu ráno v půl osmé jsem stála před knihovnou a trochu skepticky koukala na skluzavku z balkonu knihovny 

v prvním patře budovy a odevzdaně čekala, co bude dál. K mému milému překvapení, a jak pan starosta sliboval, se 



sešli brigádníci z řad hasičů a fotbalistů, auto na převoz poskytla soukromá firma a v půl deváté se vše rozběhlo. Bedny 

s knihami pod svalnatýma rukama hasičů klouzaly bez nehod na připravené auto, v nové knihovně se mladí fotbalisté 

také činili a tak to šlo celé dopoledne. Kupodivu již v poledne jsme končili. Celé přestěhování trvalo neuvěřitelné čtyři 

hodiny. Až v pondělí jsem zjistila, že se v nové knihovně i přes naše upozornění vloudila do rovnání chyba. Vyrovnané 

bedny stály těsně u regálů. Nikdo nepočítal s tím, že k nim potřebujeme mít přístup. A tak jsme postupně bedny 

přerovnávali a přerovnávali. Práci nám ztěžovaly i nedodělky dodavatelských firem. Nejhorší snad bylo položení 

koberce v dětském oddělení. Tuto práci firma prováděla o víkendu a všechny bedny se srovnanými knihami zpřeházela. 

A tak se opět přenášelo.  

Další tři týdny byly nejnáročnější. Myslím si, že snad každou knihu jsme měli 10x v ruce. Neustálé přesouvání, abecední 

řazení, beletrie nám dala opravdu zabrat. Přesto se knihy nevešly. Po dohodě s investorem a následně s projektantem 

jsme nechali zhotovit další regály, které celkem vkusně zapadly do prostoru. Jen jsme je dostali teprve tři dny před 

slavnostním otevřením… Ke konci dubna jsme měli knihy zarovnané a připravené na revizi, do 12. května 2018 jsme 

stihli revizi a pak už se vrhli na úpravy interiéru. Označení regálů, živé květiny, obrazy, výzdoba dětského oddělení 

drobnými výtvarnými pracemi dětí z mateřské školy Beruška, atd.

Dne 24. května 2018 byla knihovna slavnostně otevřena. Myslím si, že veškeré úsilí, které jsme knihovně posledního 

půl roku věnovali, stálo za to. Knihovna již dva měsíce půjčuje, turistické informační centrum slouží návštěvníkům 

města, a hlavně – všem se knihovna líbí.

Na závěr bych chtěla poděkovat několika lidem, kteří mi pomáhali, radili a byli trpěliví k mým neustálým připomínkám: 

panu Ing. Rostislavu Zemanovi z odboru investic Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou, který v klidu a s přehledem 

řešil všechny problémy. Svému partneru Petrovi, který měl se mnou celý půlrok trpělivost a pomáhal řešit technické 

problémy. Manželům Balíkovým, kteří skoro denně pomáhali uklízet, zarovnávat, přebalovat knihy. Jejich pomoc byla o 

to důležitější, že byla profesionální. Paní Jana Balíková byla dlouholetou knihovnicí v naší knihovně. Pan Baldík jako 

správný Moravák vnášel do naší práce navíc plno humoru, a tak jsme se při vší té lopotě i zasmáli. A tak to má být. A 

samozřejmě mým dvěma spolupracovnicím, Janě Midlochové a Janě Tiché.

Web knihovny: http://knihovna.chlumecnc.cz/
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