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Průzkum prostorového a technického vybavení 
veřejných knihoven ČR 

Úvodní informace 

Průzkum je prováděn v souladu s cíli připravované Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2016 až 
2020. Cílem průzkumu je zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení 
knihoven. Průzkum je zaměřen především to, jak knihovny a jejich provozovatelé hodnotí současné 
prostorové podmínky a co knihovnám brání v dalším rozvoji zejména ve vztahu k proměně na kulturní, 
vzdělávací, komunitní centra. Výsledky budou poskytnuty Ministerstvu kultury ČR, krajům a budou k 
dispozici všem provozovatelům knihoven. Mohou sloužit jako podklad pro návrh na dotační program 
(programy) na podporu výstavby a vybavování knihoven pro MK ČR a případně také pro kraje včetně 
změn dotačních programu VISK a K21. Výsledky průzkumu budou také podkladem pro přípravu 
metodického centra pro výstavbu knihoven, které je plánováno v Moravské zemské knihovně v Brně. 

Pro účely průzkumu budou využity základní statistické údaje o knihovnách, které jsou shromažďovány 
při každoročním sběru statistických dat. V tomto smyslu průzkum pouze doplňuje již zjištěné údaje. 
Dotazník je určen všem knihovnám provozovaným obcí nebo krajem. Pro účely průzkumu vytvořil 
NIPOS ve spolupráci s Národní knihovnou ČR formulář pro sběr dat. Každá knihovna si může otevřít 
vlastní dotazník pomocí přístupového hesla (evidenční číslo knihovny). V dotazníku jsou předvyplněny 
základní údaje o knihovně. Před zodpovězením dotazníku bude možné dle potřeby provést případné 
korekce statistických dat. Po dokončení dotazníku a jeho uložení již nebude možno provádět opravy. 

Knihovny, které spravují pobočky, vyplní zvláštní dotazník pro hlavní objekt knihovny a další dotazníky 
pro jednotlivé pobočky. Dotazníky pro jednotlivé pobočky budou také předvyplněny daty z NIPOS 
(adresy). Knihovny, které sídlí ve více prostorách (např. dětské oddělení, hudební oddělení apod.) 
mohou vyplnit pro každou prostoru zvláštní dotazník. Tento způsob doporučujeme použít pouze v tom 
případě, kdy každá prostora má podstatně odlišné parametry. Pokud tomu tak není, stačí vyplnit jeden 
dotazník za knihovnu jako celek. 

Průzkum probíhá v období od 26.4. do 13.5.2016. 

DOTAZNÍK 

Vyberte za který subjekt vyplňujete dotazník 

vlastní knihovna Obecní knihovna v XXXXXXXX 

(nemáte žádné další pobočky, tudíž není nic dalšího k vyplnění) (nemáte žádné další pobočky, tudíž 
není nic dalšího k vyplnění) 

Obecné informace 

Název knihovny: Obecní knihovna v XXXX 

Evid. č. knihovny: /2002 

Adresa: XXXX 63, 56943 

Kraj: CZ053 

Velikost obsluhované populace: 50
 

Plocha knihovny pro uživatele v m2*: 16
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Ověřte rozsah plochy pro uživatele, případně opravte! 
* Plocha knihovny pro uživatele: zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v 
hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové 
(divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení 
atd. Standard pro dobrou knihovnu doporučuje, aby knihovna měla alespoň 60 m2 plochy pro 
uživatele na 1 000 obyvatel. I malé knihovny by neměly mít menší plochu, než 60 m2. 

 
 

1. Jaké aktivity vám současné prostory knihovny neumožňují vykonávat nebo 
které provozujete jen velmi omezeně? (označte pouze aktivity, které byste 
skutečně realizovali, pokud by k tomu byly vhodné prostorové podmínky). 

 

 Základní výpůjční služby 

 Kulturní a vzdělávací akce pro dospělé 

 Aktivity pro děti 

 Aktivity pro mládež 

 Výtvarné, tvůrčí dílny 

 Výstavy 

 Hudební aktivity, muzikoterapie 

 Setkávání - komunitní aktivity 

 Kavárna, občerstvení 

 Infocentrum 

 Jiné, jaké (upřesněte v komentáři) 

 Knihovna je prostorově zajištěna, nejsme omezeni 

 
Komentář: 

  
 

2. Objekt nebo prostor, ve kterém knihovna působí, byl projektován a vystavěn pro 
účely knihovny? 

 

 Ano 

 Ne 

Pokud jste uvedli NE, zatrhněte, jaký byl původní účel budovy: 



3 
 

 Bytový dům, byty 

 Administrativní prostory 

 Škola, mateřská škola 

 Tovární, výrobní prostory 

 Obchodní prostory 

 Sklady 

 Kino, divadlo, kulturní dům apod. 

 Historická budova s památkovou ochranou, např. hrad, zámek 

 Jiný, uveďte v komentáři 

 
Komentář: 

  
 

3. Proběhla v knihovně v posledních 20 letech investiční akce, která pro knihovnu 
znamenala:  
(můžete zatrhnout více možností a upřesnit v komentáři, rok stavební akce můžete 
uvést jen přibližně) 

 

 Stavbu nové knihovny (uveďte přibližně rok: ) 

 Přestavbu jiné existující budovy/prostory pro využití knihovnou (uveďte přibližně rok: ) 

 Renovaci/adaptaci stávající knihovny nebo její podstatné části (uveďte přibližně rok: ) 

 Rozšíření stávajících prostor knihovny o další prostory v objektu, např. o další patro (uveďte 

přibližně rok: ) 

 Rozšíření stávajících prostor knihovny formou přístavby (uveďte přibližně rok: ) 

 Zásadní revitalizaci interiéru (uveďte přibližně rok: ) 

 Generální obměnu mobiliáře (uveďte přibližně rok: ) 

 Žádná investiční akce neproběhla 

 
Komentář: 



4 
 

  
 

4. Kdy proběhla poslední výmalba knihovny nebo její podstatné části? (uveďte 
přibližně rok). U roku výmalby uveďte pouze jedno prosté číslo bez pomlček, 
otazníků apod., pro vysvětlení případně využijte Komentář. 

 

rok:  
 
Komentář: 

  
 

5. Využívá knihovna ke svým službám i některé prostory exteriérové? (možno 
zatrhnout více možnosti a upřesnit v Komentáři). 

 

Prostor Ne Ano 
Prostoru využívá pouze 

knihovna 
Prostoru využívá knihovna s 

jinou institucí 

Terasa, balkón 
    

Zahrada 
    

Zimní zahrada 
    

Dvorek 
    

Atrium 
    

Pasáž 
    

Park 
    

Jiná prostora (uveďte v 
Komentáři)     

 
Komentář: 
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6. Má knihovna k dispozici parkovací místa pro veřejnost? Případně vyhrazená v 
bezprostřední blízkosti? 

 

 Ano 

 Ne 

Pokud jste uvedli ANO, uveďte počet: 

Parkovací místa pro veřejnost:  

Vyhrazené parkovací místo pro osoby s postižením:  
 
Komentář: 

  
 

7. Je zvenčí budovy knihovny zajištěn bezbariérový přístup do všech prostor pro 
veřejnost? 

 

 Ano 

 Ano, ale s dopomocí 

 Ne 
 
Komentář: 

  
 

8. Je uvnitř budovy knihovny zajištěn bezbariérový přístup do všech prostor pro 
veřejnost? 

 

 Ano 
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 Ne 

 Částečně 
 
Komentář: 

  
 

9. Má knihovna orientační systém pro zrakově postižené? Pokud ANO, označte 
(možno zatrhnout více možností) 

 

 Vnější akustická navigace 

 Vnitřní akustická navigace 

 Orientační systém pro zrakově postižené 

 Vodící pruhy a (nebo) přirozené vodící linie 

 Jiná opatření (napište do Komentáře jaká) 

 
Komentář: 

  
 

10. Jak hodnotíte stávající prostorové podmínky knihovny? 

Označte odpovídající hodnocení u každé prostory, kterou máte k dispozici. Pokud má knihovna 
multifunkční prostor, který sdružuje více funkcí, proveďte hodnocení tak, jako by se jednalo o dílčí, 
samostatné prostory. 
Příklad - knihovna má k dispozici jeden prostor, který zahrnuje půjčovnu, volný výběr, prostor pro práci 
s dětmi a příležitostně je možno provést úpravu pro pořádání kulturních akcí. Hodnocení: půjčovna a 
volný výběr (dostačující), prostor pro práci s dětmi (částečně omezující), prostor pro akce 
(nevyhovující). 

 Vynikající 
Dostačující, 

umožňují 
většinu aktivit 

Částečně 
omezující 

Nevyhovující 
Havarijní 

stav 

Nemáme 
takové 

prostory 

Prostor pro půjčování 
      

Prostor pro volný 
výběr       
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Prostor pro uzavřené 
skladiště       

Prostor pro práci s 
dětmi       

Prostor pro práci s 
mládeží (teens)       

Samostatný prostor 
pro studium 

(studovna, klidová 
zóna) 

      

Poslechová místa, 
využívání multimédií       

Prostory pro kolektivní 
akce (vzdělávací, 

kulturní akce, 
přednášky) 

      

Počítačová učebna 
      

Pro výtvarné s tvůrčí 
dílny       

Samostatný prostor 
pro oddech a 

setkávání vybavený 
sedacím nábytkem 

      

Samostatný prostor 
občerstvení, kavárna       

Místo pro společenské 
hry (i velké - např. 

stolní fotbal, virtuální 
hry např. stolní tenis, 

tance aj. 

      

Prostor pro hudební 
aktivity       

Speciální prostory, 
např. pro 

handicapované 
      

Výstavní prostory 
      

Dětský koutek 
      

Sociální zázemí pro 
veřejnost       

WC pro 
handicapované       

Šatna, uzamykatelné 
skříňky       
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Prostor pro kojící 
matky - přebalovací 

pulty 
      

Pracovní prostory 
(kanceláře, prostory 

pro doplňování a 
zpracování knihovního 

fondu apod.) 

      

Manipulační prostory 
pro práci s knihovním 

fondem 
      

Prostory pro porady a 
vzdělávání pracovníků       

Prostor serverovny 
      

Prostor pro digitalizaci 
pro potřebu knihovny       

Vazba, převazby, 
restaurátorská díla       

Údržba, dílny 
      

Kuchyňka pro 
pracovníky       

Šatna pro pracovníky 
      

Sprchy pro pracovníky 
      

Samostatné WC pro 
pracovníky       

Oddechové prostory 
pro pracovníky       

Prostor pro úklid 
      

Celková dispozice 
knihovny jako celku       

 
Komentář: 

  
 

11. Jaké prostory v knihovně postrádáte? 

(zaklikněte pouze prostory, které jste schopni reálně využít, a které byste případně požadovali při 
rekonstrukci či stavbě knihovny, například jako součást multifukčního prostoru knihovny) 
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Prostor Zaklikněte 

Větší prostor pro půjčování 
 

Větší prostor pro volný výběr 
 

Větší prostor pro uzavřené skladiště/nový sklad 
 

Větší prostor dětského oddělení 
 

Samostatný prostor pro práci s mládeží (teens) 
 

Samostatný prostor pro studium (studovna, klidová zóna) 
 

Poslechová místa, využívání multimédií 
 

Samostatný prostor pro kolektivní akce (vzdělávací, kulturní akce, přednášky) 
 

Počítačová učebna 
 

Samostatný prostor pro výtvarné s tvůrčí dílny 
 

Samostatný prostor pro oddech a setkávání vybavený sedacím nábytkem 
 

Samostatný prostor občerstvení, kavárna 
 

Místo pro společenské hry (i velké - např. stolní fotbal, virtuální hry např. stolní tenis, 
tance aj.  

Prostor pro hudební aktivity 
 

Speciální prostory, např. pro handicapované 
 

Výstavní prostory 
 

Dětský koutek 
 

Větší, kvalitnější sociální zázemí pro veřejnost 
 

WC pro handicapované 
 

Šatna, uzamykatelné skříňky 
 

Prostor pro kojící matky - přebalovací pulty 
 

Pracovní prostory (kanceláře, prostory pro doplňování a zpracování knihovního fondu 
apod.)  

Manipulační prostory pro práci s knihovním fondem 
 

Prostory pro porady a vzdělávání pracovníků 
 

Prostor serverovny 
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Prostory pro digitalizaci pro potřebu knihovny 
 

Vazba, převazby, restaurátorská díla 
 

Údržba, dílny 
 

Kuchyňka pro pracovníky 
 

Šatna pro pracovníky 
 

Sprchy pro pracovníky 
 

Samostatné WC pro pracovníky 
 

Oddechové prostory pro pracovníky 
 

Prostor pro úklid 
 

Jiné, uveďte jaké (Komentář níže) 
 

 
Komentář: 

  
 

12. Máte v knihovně prostory, které jsou naddimenzované, a nemůžete je efektivně 
využít? 

 

 Ano 

 Ne 
 

Pokud jste uvedli ANO, uveďte v komentáři jaké: 

Komentář: 

  
 

13. Jak hodnotíte současné vybavení interiéru/sítí? Uveďte přibližný rok instalace. 

(pulty, regály, sedací nábytek, stoly, podlahy, osvětlení…). Hodnoťte pouze prostory, které skutečně 
využíváte. Pokud má knihovna multifunkční prostor, který sdružuje více funkcí, proveďte hodnocení 
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tak, jako by se jednalo o dílčí, samostatné prostory. U přibližného roku instalace uveďte pouze jedno 
prosté číslo bez pomlček, otazníků apod. a vysvětlení případně využijte Komentář. 

 
Moderní 
funkční 

Funkční ale 
zastaralé 

Zastaralé a 
nefunkční 

Přibližný 
rok 

instalace 

Nemáme 
takové 

prostory 

Prostor pro půjčování 
     

Prostor pro volný výběr 
     

Prostor uzavřeného skladiště 
     

Prostor dětského oddělení 
     

Samostatný prostor pro práci s 
mládeží (teens)      

Samostatný prostor pro studium 
(studovna, klidová zóna)      

Poslechová místa, využívání 
multimédií      

Samostatný prostor pro 
vzdělávací a kulturní akce, 

přednášky 
     

Počítačová učebna 
     

Samostatný prostor pro výtvarné 
s tvůrčí dílny      

Samostatný prostor pro oddech 
a setkávání vybavený sedacím 

nábytkem 
     

Samostatný prostor občerstvení, 
kavárna      

Místo pro společenské hry (i 
velké - např. stolní fotbal, 

virtuální hry např. stolní tenis, 
tance aj. 

     

Prostor pro hudební aktivity 
     

Speciální prostory, např. pro 
handicapované      

Výstavní prostory 
     

Dětský koutek 
     

Sociální zázemí pro veřejnost 
     

WC pro handicapované 
     

Šatna, uzamykatelné skříňky 
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Prostor pro kojícv matky - 
přebalovací pulty      

Pracovní prostory (kanceláře, 
prostory pro doplňování a 

zpracování knihovního fondu 
apod.) 

     

Manipulační prostory pro práci s 
knihovním fondem      

Prostory pro porady a 
vzdělávání pracovníků      

Prostor serverovny 
     

Prostor pro digitalizaci pro 
potřebu knihovny      

Vazba, převazby, restaurátorská 
díla      

Údržba, dílny 
     

Kuchyňka pro pracovníky 
     

Šatna pro pracovníky 
     

Sprchy pro pracovníky 
     

Samostatné WC pro pracovníky 
     

Oddechové prostory pro 
pracovníky      

Prostor pro úklid 
     

 
Moderní 
funkční 

Funkční ale 
zastaralé 

Zastaralé a 
nefunkční 

Přibližný 
rok 

instalace 

Nic 
takového 
nemáme 

Vytápění 
     

Elektrické rozvody 
     

Počítačová síť 
     

Osvětlení 
     

Protipožární signalizace 
     

Samozhášecí hasící systém 
     

Klimatizace uživatelských 
prostor (případně upřesněte v 

komentáři) 
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Kamerový systém pro 
zabezpečení objektu      

Bezpečnostní systém s 
napojením na polici(agenturu)      

Podlahy, krytina (podstatná část) 
     

WiFi uvnitř budovy 
     

WiFi vně budovy 
     

 
Komentář: 

  
 

14. Technické vybavení knihovny 

Pokud vlastníte uvedená zařízení, uveďte počet. V případě zařízení s multifunkcí uveďte počet za 
každou funkci zvlášť. Příklad: knihovna vlastní jedno multifunkční zařízení, které plní funkci tiskárny, 
kopírky a skeneru – v dotazníku se uvede: tiskárna 1, skener 1, kopírka 1 ... 

Vybavení Počet 

Počítač, notebook - datum pořízení do roku 2010  ks 

Počítač, notebook - datum pořízení 2011 až 2013  ks 

Počítač, notebook - datum pořízení 2014 až 2016  ks 

Čtečky e-knih  ks 

Tablety  ks 

Herní konzole  ks 

Velkoplošné obrazovky (informační, o knihovně, novinkách, regionu aj.)  ks 

Datový projektor  ks 

Ozvučení  ks 

Počítače vybavené pro potřeby nevidomých a slabozrakých  ks 

Zařízení pro přehrávání audia a videa  ks 
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Tiskárna pro uživatele  ks 

Skener pro uživatele  ks 

Kopírka pro uživatele  ks 

Elektromagnetická ochrana knihovního fondu  ks 

Systém RFID, samoobslužný systém  ks 

Zařízení pro digitalizaci  ks 

Biliobox  ks 

Kávovar pro veřejnost  ks 

Jiné, uveďte:   ks 

Jiné, uveďte:   ks 

Jiné, uveďte:   ks 

 
Komentář: 

  
 

15. Plánuje knihovna nebo její provozovatel rekonstrukci nebo rozšíření prostor, 
vybavení interiéru? 

 

 Ano 

 Ne 
 

Pokud jste odpověděli ANO, uveďte alespoň přibližně rok zahájení. Uveďte pouze jedno prosto číslo 
bez pomlček, otazníků apod. a případně využijte Komentář: 

Akce Přibližně rok 

Stavba nové knihovny 
 

Přestavba jiné existující budovy na knihovnu 
 

Renovace stávající budovy 
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Rozšíření stávajících prostor knihovny o další prostory v objektu, např. další patro 
 

Rozšíření stávajících prostor knihovny formou přístavby 
 

Vybavení knihovny novým interiérem 
 

 
Komentář: 

  
 

16. Budoucnost knihovny - jaký význam budou mít jednotlivé podmínky pro 
činnost knihovny? 

Na závěr se zkuste zamyslet nad budoucností vaší knihovny v obci a zhodnoťte, jaký význam budou 
mít jednotlivé podmínky pro činnost knihovny. Označte na škále Velmi významné (1) až Málo 
významné (5). 

 
velmi 

významné 1 
2 3 4 

5 málo 
významné 

Hodně nových knih a časopisů 
     

Nabídka e-knih a elektronických informačních 
zdrojů pro vzdělávání a volný čas      

Prostorové zajištění knihovny 
     

Vybavení interiéru knihovny 
     

Technické vybavení knihovny 
     

Provozní doba 
     

Personální zajištění 
     

 
 

Dotazník je vyplněný, pokládám jej za hotový 

Děkujeme za vyplnění dotazníku 

Uložit data
 

 


