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Milí čtenáři Vozky, zvláště Vy všichni, 
kteří jste upoutáni na ortopedický vozík, 
přijměte, prosím, tyto mé řádky jako upřím-
né pozvání do jedné z poboček Knihovny 
města Ostravy, která se nachází v lokalitě 
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce           
v přízemí budovy na Závodní ulici 47, a to 
již od roku 2006.  

Jsem si vědoma, že převážná většina           
z Vás ví, že knihovny jsou kulturními insti-
tucemi, které vytvářejí zázemí pro sebe-
vzdělání, nabízejí kvalitní využití volného 
času, inspirují ke kultivaci zájmů a poskytu-
jí rozsáhlé spektrum jinde nedostupných 
informací. Občas jsou i místem, kam při-
chází člověk prostě jen proto, že nemá kam 
jít, s kým si popovídat. Již od dob osvícen-
ství platí moudro, že stánky knih jsou pro 
nás stejně důležité jako kostel nebo škola. 
Jsou užitečné podle toho, jak jsou veřejnosti 
dostupné. Mezi tuto veřejnost patří samo-
zřejmě i osoby na vozíku. 

Snadný přístup, rodinné          
prostředí, on-line katalog 

Tato knihovna patří mezi bezbariérové. 
Vozíčkáři se do ní dostanou elektrickým 
venkovním výtahem (plošinou), ve zvýše-
ném přízemí jsou schody. Zvonek je umís-
těn na zdi u plošiny ve výši vozíku a po 
zazvonění již vše ostatní zařídí knihovnice. 
Parkoviště (vyhrazené stání) se nachází dva 
metry od vchodu do knihovny v zadní části 
budovy. 

Je vybavena moderní počítačovou tech-
nikou, kamerovým systémem. Její prostředí 
je klidné, tzv. rodinné, knihovnice se snaží      
o individuální přístup ke čtenářům. Mezi 
regály je počítáno s dostatkem místa pro 
pohyb osob na vozíku. Nechybí ani speciál-
ně upravené WC. 

Kromě půjčování knih a časopisů nabízí 
i prezenční půjčování her, k přehrávání 
konzoli PS3, kopírování ze svého fondu, 
který bývá pravidelně doplňován a aktuali-
zován, veřejný internet zdarma, besedy            
a knihovnické lekce pro základní a mateřské 
školy, výtvarné dílny a soutěže pro děti, 
poznávací vycházky, výstavy. Realizovali 
jsme i několik besed pro seniory.  

Máme on-line katalog Carmen. Je na 
velmi dostupném místě, vozíčkář k němu 
může snadno najet. Židli, která u něho je, 
snadno odsuneme. Knihy z vyšších polic 
ochotně podáme. Pomáháme tak i starším 
lidem. Katalogy v papírové podobě byly 
téměř ve všech pobočkách zrušeny. 

Přiznávám se Vám upřímně, že nás moc 
mrzí, že za těch 5 let naše služby nevyužil 

žádný vozíčkář. Co kdybychom to společně 
změnili? Přijeďte do našeho království knih 
dozvědět se něco více o moudrosti a chy-
bách lidského ducha, inspirovat se úspěchy 
a omyly druhých lidí nebo jen tak – podělit 
se o své radosti a strasti.  

Těšíme se na vás! 
Marie Kosková, 

vedoucí pobočky 
 
Kontakt a další informace:  

KMO – pobočka Závodní, Závodní 47, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 599 522 
322, 599 522 323, zavodni@kmo.cz,  
www.kmo.cz. 
Půjčovní doba: 

Po a Čt: 12–18 h, Út a Pá 8–11.30 h, 
12–16 h. 
Spojení:  

Tramvají č. 3, autobusem č. 24, 96 – za-
stávka Jubilejní kolonie. 

Autem – knihovna stojí sice přímo               
u hlavní ulice Závodní, na vyhrazené parko-

viště je však nutno zajet zezadu budovy: po 
Závodní ulici (směr od křižovatky s Rudnou 
ul., směr stará Hrabůvka), minete vítkovické 
nádraží po levé straně, kolem hřbitova po 
levé straně, u cukrárny zahnete doprava, 
projedete 1. obloukem na Jubilejní ulici, asi 
po 300 m na první křižovatce (druhý oblouk 
v popředí) odbočíte doleva na Slezskou ul., 
vzápětí za prvním domem opět doleva a úz-
kou cestou (slepá ulice) dojedete ke knihov-
ně na vyhrazené stání pro vozíčkáře. 

 

Bezbariérová knihovna na Závodní ulici v Ostravě-Hrabůvce 
nabízí své služby vozíčkářům 

Parkování na místě, el. výtah, klidné prostředí a individuální přístup 

Pohled na knihovnu od tramvajové zastávky na Závodní ulici. Vlevo ve dvoře je parking

Příjezdová cesta ze Závodní ulice na parking knihovny 


