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Pojem „standardního prostoru (knihovny)“ a výstavby francouzských 
knihoven 
 
Marie Françoise Bisbrouck, prosinec 2006 
 
Ve Francii neexistuje žádná povinnost zajiš�ovat, aby kdekoliv v m�stské zástavb� m�li 
obyvatelé knihovnu; a i když nikdo nepopírá, že je výhodné mít knihovnu pro univerzitní 
studenty, na druhé stran� neexistují žádné standardy týkající se po�tu dokument�, které mají 
obsahovat, po�tu poskytnutých �tená�ských míst nebo velikosti prostor pro danou populaci 
student�. 
 
Francie nemá ani žádné skute�né standardy týkající se staveb knihoven a� už ve�ejných �i 
nebo vysokoškolských knihoven, jež by nap�íklad byly závazné pro jakýkoliv místní ú�ad 
nebo instituci, která chce stav�t nebo renovovat knihovnu. 
 
Všechno, co existuje, jsou „doporu�ení“ koncipovaná pro vysokoškolské knihovny v roce 
1993 (Bisbrouck) a nepatrn� p�epracovaná v roce 2000 po vyhodnocovací kampani, která 
byla zam��ena na p�ínos tém�� desetileté zkušenosti s výstavbou knihoven (Bisbrouck 1992 -
2000). Pro ve�ejné knihovny byla podobná „doporu�ení“ zve�ejn�na v roce 1975 a schválena 
a rozpracována v roce 1983 a znovu v roce 1996 (Grunberg). Nicmén� tato doporu�ení, 
pokud jde o tišt�né sbírky univerzit, jsou ur�ena pro fondy o minimáln� 150 000 svazcích 
(což je sm�šné) a pokud jde o �tená�ská místa po�ítají s jedním místem na 10 student�, anebo 
v lepším p�ípade s jedním místem na každých 5 �i 6 student� a doporu�ená plocha je 1, 50 
m2  na jednoho studenta. M�lo by být také �e�eno, že prostoru doporu�eného na 1 studenta 
dokonce i sníženého na 1 m2  je velmi z�ídka dosahováno, takže národní pr�m�r z�stává na 0, 
70 m2  na 1 studenta. Zvýšení uvedeného doporu�eného ukazatele bude dnes velmi obtížné 
dosáhnout,  i p�es velký po�et stavebních projekt�, k jejichž realizaci se p�istoupilo od 
za�átku posledního desetiletí (a také vzhledem k velmi vysokému r�stu po�tu student� 
b�hem téhož intervalu).  
Pokud jde o knihovny  v gesci místních ú�ad� doporu�ení uvád�jí  minimální užitnou plochu 
0,1 m2 bez ohledu na populaci a  po�et 0,009 �tená�ských míst na hlavu pro m�sta s mén� než 
20 000 obyvateli a 0,007 �tená�ských míst na hlavu pro m�sta, která mají vyšší po�et 
obyvatel než 20 000, úst�ední knihovny a pobo�ky na jedné stran� p�i �emž ne�iní rozdílu 
mezi odd�leními pro dosp�lé a pro d�ti. 
 
Pro oba typy knihoven byla uvedená doporu�ení nebo požadavky vyhlášeny centrálními 
orgány státní správy (Ministerstvem kultury pro ve�ejné knihovny a Ministerstvem školství 
pro vysokoškolské knihovny), které nikdy neusilovaly o to, aby pro p�íslušné místní ú�ady 
nebo zainteresované instituce byly tyto normy závazné.   
 
Tato doporu�ení vztahující se k plochám (mají být v�len�ny do plánování r�zných �ástí 
nových budov knihoven) se p�íliš neliší,  pokud jde o m�stské (s výjimkou knihoven pro d�ti) 
a vysokoškolské knihovny. Následující tabulka p�ináší ta, která jsou ur�ena vysokoškolským 
knihovnám v�etn� modifikací aplikovaných v roce 2000 na základ� doporu�ení p�edložených 
pracovní skupinou nazvanou „Hodnocení nových budov“. 



TABULKA 
 
 
Typ prostoru 
 

 
Užitná plocha na 
jednotku 

                    
                 POZNÁMKY 

 
Plocha k pohybu  osob 
v prostoru - dopln�ní 
užitné plochy v % 

 
VSTUPNÍ  PROSTORY  
 
Ve�ejný prostor 

  

� Hala  5% ve�ejn� 
p�ístupného prostoru 

P�ístupné ve�ejné prostory= prostory pro 
dokumenty + �tená�ská místa + toalety. Pro 
knihovny s mén� než 1 200 místy se údaj obecn� 
blíží 1 m2 na na 3 �tená�ská místa 
 

� Toalety 3,5 m2  na toaletu 1 toaleta na 60 PC (v�etn� toalet pro zdravotn� 
postižené) 

Prostor pro personál 
 

  

� Informa�ní místo (pult) 15 m2 na PC Tento indikátor je variabilní – závisí na 
organizaci 
 

� Výp�j�ní pult 15  -  20 m2 na PC Tento indikátor je variabilní – závisí na 
organizaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 + 25 % 

 
VÝSTAVNÍ PROSTORY 
 

 
Minimáln� 60 m2 

 
Závisí na velikosti knihovny 

 
+ 25 % 

 
KONFEREN�NÍ PROSTORY 
( sálové prostory) 

 
Závisí na vybavení 
univerzity 

  
+ 25 % 

 
PROSTORY PRO VYHLEDÁVÁNÍ 
INFORMACÍ (�tená�ské a uživatelské 
prostory) – pozn. p�ekl.) 

 Pohyb mezi stoly = 0,80 m užitné plochy v 
každém sm�ru [(mimo stop k�esel (židlí)] 

 

 
�tená�ská místa 

   

� Jednotlivé �tená�ské místo (v 
originále �tená�ská stanice) 

2,70 m2 na osobu 
(pr�m�r) 

2,50 m2 na osobu  pro 4 místa proti sob�; 3,40 m2  
na osobu pro 2 místa  proti sob� 
Rozm�ry pracovního prostoru: 1m x 0,70 m 

 

� �tená�ská místa 
s po�íta�ovou stanicí 

3,50 m2 na osobu 
(pr�m�r) 

3,15 m2 na osobu pro 4 místa proti sob�;  3,85 m2  
na osobu pro 2 místa  proti sob� 
Rozm�ry pracovního prostoru: 1,25 m x 0,70 m 
   

 
 
+ 25 % v pr�m�ru     
P�izp�sobit + 35%  
nebo 40% pro velmi 
malé prostory (skupina,                                                             

� Jednotlivý studijní kout 
(karel)  

4,30 m2  na osobu Desktop  = 1,50 m x 0,80 m. Dve�e umož�ující 
pohyb osob 

pracovní stanice, karely, 
prostory pro kopírování) 

� �tená�ská místa 
s audiovizuálním vybavením 

4 m2  na osobu 
(pr�m�r) 

3,70 m2 na osobu pro 4 místa proti sob�; 4,40 m2 

pro dv� místa proti sob� 
Rozm�ry pracovního prostoru: 1,30 m2 x 0,82 m 

 

� �tená�ská místa pro studium 
dokument� velkého formátu 

3,50 na osobu 
(pr�m�r) 

3,40 m2 na osobu  pro 4 místa proti sob�; 4,20 m2  
na osobu pro 2 místa  proti sob� 
 

 

� Prostor pro skupinovou práci 2 m2 na osobu Rozm�ry pracovního prostoru: 1,20 m x 0,90 m. 
Místnost bez dokument� 
 

 

Voln� p�ístupné dokumenty     
Tituly     

� Volný p�ístup k  
nejvyhledávan�jším 
dokument�m 

3,5 – 4 bm/m2 25 položek na 1 bm: 5-6 polic na jednotku 
stav�ní: pohyb mezi regály: 1,80 m 

 
+ 25%  v pr�m�ru                                                                       

        Prostor  pro 10 000 
        položek 

107 m2   

                Po�et položek na m2 88 – 100 dokument�   
� Volný p�ístup k nejmén� 

vyhledávaným dokument�m  
a  voln� p�ístupným sklad�m 

5,5 – 6 bm/m2 30 položek na bm; 5-6 polic na jednotku stav�ní; 
pohyb mezi regály  1 m 

 

        Prostor pro 10 000 
        položek 

58 m2   

                 Po�et položek na m2 165 -180   
 
 
 
 



1. pokra�ování tabulky  
 
 
 
Typ prostoru 
 

 
Užitná plocha na 
jednotku 

                    
                 POZNÁMKY 

 
Plocha k pohybu  osob v prostoru 
- dopln�ní užitné plochy v % 

 
Vázané ro�níky �asopis� 
 

  

� Volný p�ístup k  
nejvyhledávan�jším 
dokument�m 

Viz  „Tituly“ Jednoro�ní p�edplatné = 4 tituly v pr�m�ru (ale 
závisí to na p�íslušném oboru) 

� Volný p�ístup k nejmén� 
vyhledávaným dokument�m  
a  voln� p�ístupným sklad�m 

Viz  „Tituly“  

 
 
 
 
 
 
+ 25 % v pr�m�ru 

Nevázané ro�níky �asopis� 
� Volný p�ístup k  

nejvyhledávan�jším 
dokument�m 

 
 
2 bm/m2 

 
 
Dokumenty vystavené �elní stranou: 4 police na 
jednotku stav�ní = pohyb mezi stojany= 1,80 m 

 
 
 
 
 
+25 % v pr�m�ru 

        Prostor  pro 1000 
        titul� 

125 m2   

        Po�et titul� periodik na 
        m2 

8 titul�   

� Volný p�ístup k nejmén� 
vyhledávaným dokument�m  
a  voln� p�ístupným sklad�m 
 
 

2,9 bm/ m2 Dokumenty vystavené �elní stranou: 5 polic na 
jednotku stav�ní = pohyb mezi stojany= 
1 m 
 
 
 

+25 % v pr�m�ru 

      Prostor  pro 1000 
      titul� 

85 m2   

       Po�et titul� periodik na m2 12 titul�   
Reprografie  Požadované množství kopírek závisí na tom  

jakému okruhu uživatel�  knihovna slouží; 
prostor pro jednu kopírku zahrnuje 1 jednomístný 
stolek na jeden p�ístroj  

+ 35 % - + 40% 

� Samostatná kopírka 9 m2 na jednu kopírku   
� Sdílené kopírky 7 m2na jednu kopírku   

Místnost pro vyhledávání virtuálních 
informací  

       (místa pro výuku) 

4,5 m2 na jedno místo % plochy k pohybu  osob v prostoru k dopln�ní 
užitného prostoru musí být nastavitelné až k 30 % 

 
+ 30 % 

 
SKLADY 

  
35 svazk� na b�žný metr 

 

Tradi�ní skladišt� 7,5 – 8 bm/ m2 6 polic pr�m�rn� na jednotku stav�ní, pohyb= 
0,75 – 0,80 metru mezi regály a 1,60 m pro 
hlavní pohyb mezi skupinami regál� 

 

� Prostor pro 10 000 položek 36- 38 m2  +20 % 
� Po�et položek na 1 m2 263 – 280 svazk�   

Skladování na pohyblivých regálech 
� Prostor pro 10 000 položek 
� Po�et položek na 1 m2 

12 – 12,5 bm/m2 

23- 24 m2 

420 -438 svazk� 

6,5 polic pr�m�rn� na jednotku stav�ní; 1 
modifikovatelná ší�e pohybu je 0,90 pro 6 prvk� 
(t�les) stav�ní 
 

 

    
 
INTERNÍ PROSTORY 
(vnitropodnikové = nep�ístupné 
ve�ejnosti ) 
 

   

Prostory pro práci personálu 15 m2 na osobu Pro stálý personál (akvizice, katalogizace atd.) 
        pracující na plný úvazek 

 

 10 – 12 m2 na osobu  Pro  administrativní personál (rozpo�tové 
odd�lení, personální, sekretariát atd.) pracující na 
plný úvazek  

 

 5 – 6  m2 na osobu Pro personál pracující na �áste�ný úvazek bez 
ohledu na funkci v rámci instituce 

+ 40 % v pr�m�ru 

Spole�ná oblast (shromaž�ovací 
místnosti, kuchy�ka, prostory pro 
reprografii, skladovací prostor pro 
dodavatele a materiály, šatny, toalety, 
sprchy atd) 

7 m2  na osobu 
 

6 m2 na osobu 
 
 

Do po�tu 15 pracovník� 
 
Nad 15 pracovník� 

 

 
 
 



 

2. pokra�ování tabulky  
 
    
 
Typ prostoru 
 

 
Užitná plocha na 
jednotku 

                    
                 POZNÁMKY 

 
Plocha k pohybu  osob v prostoru 
- dopln�ní užitné plochy v % 

 
TECHNICKÉ PROSTORY 

 Vzhledem k tomu, že tyto prostory zabírají n�kdy 
v�tší �ást budov (kotelna, ventilace, úst�ední 
správa budov, místnost pro bezpe�nostní službu 
atd.), musí být vzaty v úvahu v rámci užitkové 
plochy. M�ly by zabírat 5 – 10 % užitkové 
plochy budovy. 

 
 
+ 40 % 

 
VELMI D�LEŽITÉ DOPORU�ENÍ 

 
ZATÍŽENÍ MUSÍ BÝT ÚPLN	  STEJNÉ JAK VE VE
EJNÝCH PROSTORÁCH, TAK TAKÉ 
V PROSTORÁCH PRO PERSONÁL, PRO TRADI�NÍ SKLADOVÁNÍ I PRO POHYB OSOB.: 600 KG NA 
�TVERE�NÍ METR, PRO MOBILNÍ REGÁLY MUSÍ BÝT ZATÍŽENÍ: 1200/1500 KG NA �TVERE�NÍ 
METR 
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