
NORMA ISO PRO VÝSTAVBU A 
REKONSTRUKCI KNIHOVEN TNI 

ISO/TR 11219 

INFORMACE A DOKUMENTACE – 
KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁKLADNÍ 
STATITIKA PRO BUDOVY KNIHOVEN – 

PLOCHA, FUNKČNOST A DESIGN 





• Poskytuje odborné vedení a spolehlivá data při 
plánování budov knihoven – výstavba, rekonstrukce 
– knihovníkům, projektantům, architektům a dalším 

zúčastněným v procesu 

 
• Určena především veřejným a akademickým 

knihovnám 
 
• Dvoujazyčný text – v češtině i v angličtině 

 
• Rozsah 164 stran 

 



Dostupnost 

• V knihovnách, které mají zakoupenou licenci 
na zpřístupnění norem 

 

• Možné zakoupit v ceně od 894 Kč do 1099 Kč v 
internetových obchodech 

 

 

 



Kde koupit 

• Normy.cz 
http://www.normy.cz/seznam-tni.aspx?technicke-normalizacni-informace=1 

• Normy.biz 
http://shop.normy.biz/detail/96123 

• Normservis.cz 
https://eshop.normservis.cz/norma/tniiso-tr-11219-1.11.2014.html 

• DTO.cz 
http://old.dtocz.cz/eshop/detail_zbozi.php?kat1=&kat2=&kat3=&id=317680 
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OBSAH 

• Termíny a definice 

 

• Plánování budov knihoven 

– stanovení účelu 

– umístnění 

– otevírací doba 

– atd. 



Faktory ovlivňující prostorové požadavky 
knihovny 

 

– způsob uložení fondů a jeho prezentace 

– šíře nabídky uživatelských aktivit 

– speciální oddělení knihovny (např. artotéka atd.) 



Prostorové požadavky jednotlivých úseků 
knihovny 

– prostory pro uživatele 

– typy uživatelských míst 

– výpočet počtu uživatelských míst a plochy, kterou 
budou potřebovat 

– tabulky s rozměry 



Typ místa  
(Type of place)  

Zaokrouhleno na m2  

(Rounded m2)  

Běžné místo pro soustředěnou práci  
(Standard place for concentrated work)  

3,00  

Pracovní místo vybavené výpočetní technikou  
(IT-workplace)  

3,70  

Místo pro práci se vzácnými dokumenty  
(Place for working with rare materials)  

4,00  

Studijní kout  
(Carrel)  

4,00  

Studijní kabina  
(Study booth)  

7,00  

Samostatné místo pro čtení a poslech  
(Single place for reading or listening)  

2,00 až/to 2,50  

Místo pro informace a rychlou konzultaci  
(Place for information and quick consultation)  

1,50 až/to 2,00  

Místo pro práci ve skupinách  
(Group study place)  

3,00 až/to 3,50  

Místo pro školení  
(Training room place)  

3,00 až/to 3,501  

Stůl se čtyřmi křesly  
(Table with four armchairs)  

4,00 až/to 6,00  

Místo pro oddech pro čtyři osoby  
(Lounge space for four people)  

5,00 až/to 8,00  

Místo v prostorách pro děti  
(Place in children's areas)  

2,00  

Multimediální místo nebo místo pro hraní her pro školní děti  
(Multimedia or gaming place for schoolchildren)  

3,00 až/to 6,00  

Místo v posluchárnách a přednáškových prostorách  
(Seat in an auditorium)  

1,00  



Uložení fondů 

– výpočet plochy potřebné pro uložení fondů 

– tabulky s rozměry regálů, polic 

– pomocné souhrny, přehledy a tabulky, vzorce pro 
výpočty 

– organizace skladů 

– kompaktní regály, ASRS 



Technické aspekty 

• skladovací podmínky 

• bezpečnostní a ochranné systémy 

• zatížení podlah 

• přepravní systém 

• akustické podmínky 

• rozvody elektřiny a systém osvětlení 

• bezbariérový přístup a udržitelnost 

• orientační systém 



• Příloha A 

– přehled otázek, které je potřeba zvážit při 
plánování rekonstrukce nebo reorganizace již 
existující budovy pro účely knihovny 

• Příloha B 

– seznam plánovaných funkčních prostor a 
místností pro kontrolu úplnosti 


