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Jak vznikly a k čemu jsou 
standardy VKIS           

Jan Pěta           
 

     Na počátku byl záměr Ministerstva vnitra zpracovat zákon, který by kodifikoval 
základní parametry dostupnosti veřejných služeb. Vedle služeb dopravních, 
zdravotnických a jiných zde měly být zastoupeny i veřejné knihovnické a informační 
služby (VKIS). Jak jinak: vždyť služby knihoven jsou veřejnými službami par excellence, a 
kdyby v zamýšleném zákoně chyběly, mohlo by to mít pro knihovny a jejich uživatele 
velmi negativní konsekvence. Tato úvaha vedla Národní knihovnu, Ústřední knihovnickou 
radu i Svaz knihovníků a informačních pracovníků k tomu, aby se už koncem roku 2002 
přípravy standardů chopily nebo se na ní podílely. Národní knihovna nejdříve provedla 
celostátní průzkum, aby se mohlo vyjít z dosahovaných průměrných parametrů. 
Zúčastnila se ho i naše knihovna, mapovali jsme situaci v královéhradeckém okrese. 
Bouřlivou diskusí prošla v dalších letech jak kategorizace knihoven podle velikosti obcí 
(přesněji: podle počtu jejich obyvatel), tak navrhované druhy parametrů, o jejich 
hodnotách nemluvě.  
Definování standardů různých veřejných služeb v jednom společném zákoně se ukázalo 
tak obtížné, že Ministerstvo vnitra nakonec od svého záměru upustilo a vláda uložila 
jednotlivým resortům, aby standardy zakomponovaly do novel svých specifických zákonů. 
Ministerstvo kultury dostalo úkol, aby o standardy VKIS doplnilo zákon č.257/2001 Sb. o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon).  
Po mnoha peripetiích však zůstalo z původních legislativních záměrů jen ministerské 
doporučení, které nese dlouhý název "Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 
standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami 
zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky" (dále jen 
Metodický pokyn). Tolik stručně ke genezi.  
 
      Obraťme nyní pozornost k samotnému výsledku všeho toho snažení. Cílem 
standardizace je zlepšení dostupnosti a kvality VKIS. Metodický pokyn má motivační 
charakter; parametry v něm uvedené mají být využívány mj. při poskytování dotací 
knihovnám. Předmětem standardizace je provozní (otevírací) doba knihovny, doplňování 
knihovního fondu (částka na nákup v přepočtu na jednoho obyvatele a objem ročního 
přírůstku v knihovních jednotkách), počet studijních míst a počet veřejně přístupných 
internetových terminálů. Jednotlivé parametry jsou odstupňovány podle počtu obyvatel 
obce; jedná se o doporučené optimální hodnoty vždy v určitém číselném rozmezí od-do. 
Vedle doporučených hodnot jsou pro srovnání uvedeny v současnosti dosahované 
celostátní průměry.  
Metodický pokyn definuje v článku 7 též obecné principy dostupnosti VKIS: dostupnost 
menšinám, umístění knihovny (centrum sídelního útvaru) a docházkovou vzdálenost (15 
minut chůze nebo jízdy prostředky hromadné dopravy). Prostorové kapacity a výstavba 
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knihoven se mají řídit „Typizační směrnicí stavebního objektu – Veřejné knihovny“ z roku 
1986.  
V průběhu dlouhé přípravy Metodického pokynu se uvažovalo též o různých dalších 
standardech, jako je počet odebíraných periodik, velikost knihovního fondu a zejména 
počet pracovních úvazků. Problémy s tím spojené je však odkázaly do odpadkového 
koše. Stejně dopadl i záměr propašovat v této souvislosti do zákona povinnost obce 
zajistit svým občanům VKIS, ať již zřízením vlastní knihovny nebo participací na službách 
knihovny jiné obce.  
Je pravda, že standardy VKIS obsahuje už sám knihovní zákon: v § 4, odstavci 1 až 4 je 
výčet povinných druhů VKIS, které musí knihovna poskytovat, aby mohla být vůbec 
chápána a zaregistrována jako veřejná knihovna. Je zde též uveden i obecný princip 
veřejné přístupnosti knihovny všem bez rozdílu. A je nesporné, že rejstřík různých 
standardů VKIS by mohl být hypoteticky mnohem širší, než obsahuje Metodický pokyn; 
vždyť škála našich služeb je široká.  
Standardy VKIS obsažené v Metodickém pokynu byly v průběhu jejich tvorby předmětem 
mnoha připomínek a často neúprosné kritiky. Není divu: situace a praxe knihoven je velmi 
různá a přikládání mechanických schémat na živé organismy je vždycky velký problém. Je 
proto podle mého názoru štěstí, že se nakonec nejedná o zákonnou normu, ale jen o 
doporučení. Že jde o pomocný a někdy snad i podpůrný materiál, který může šikovný 
knihovník využít např. při jednání se zřizovatelem o financích, pracovních a prostorových 
kapacitách či vybavení knihovny. Ostatně ze zkušenosti v terénu vím, že starostové se 
často po nějakých normách poptávají – pokud ovšem sami spontánně, na základě 
prostého selského rozumu, rovnou nesrovnávají svoji knihovnu s knihovnami ve stejně 
velkých obcích. Což je vlastně metoda uplatněná při vzniku standardů VKIS.  
Věřím a doufám, že se standardy VKIS stanou pomocníkem, nikoliv klackem na knihovny. 
Je-li např. v článku 1 odstavci 3 uvedeno: „Standard VKIS je nástrojem motivace a jeho 
indikátory jsou využívány při poskytování dotací provozovatelům knihoven ze státního 
rozpočtu, případně též z krajských rozpočtů“, předpokládám, že dotace pomohou 
především těm, kteří dosud optimálních hodnot ve své kategorii při doplňování fondu nebo 
v počtu veřejných internetových terminálů nedosahují; tedy že nebudou pro „neplnění“ ze 
soutěže vyloučeni. A tak podobně. 
 
      Pro dostupnost VKIS v užším slova smyslu jsou podle mého mínění rozhodující dva 
ukazatele: otevírací doba knihovny a docházková vzdálenost do knihovny. Úmyslně 
dávám přednost termínu otevírací doba před provozní, protože „provozní“ je odvozeno od 
„provoz“, a jak víme, provoz knihovny zahrnuje i dobu, po kterou jsou vykonávány činnosti 
přípravné a zákulisní, bez účasti a přítomnosti čtenářů. Ostatně v článku 3 Metodického 
pokynu musí být proto termín provozní doba v tomto smyslu vysvětlován a upřesňován.  
Otevírací doba! Správně je v článku 3 odstavci 1 Metodického pokynu uvedeno, že 
optimální přístup občanů ke službám knihoven nevyžaduje jen určitý rozsah otevíracích 
hodin, ale též jejich rozvržení v denní době a v týdnu tak, aby to vyhovovalo občanům. 
Doslova „aby jejich služeb mohli obyvatelé maximálně využít i mimo pracovní dobu“.  
Když jsem se v souvislosti se 110. výročím založení naší knihovny ponořil do historie, 
zjistil jsem, že v samých začátcích měla otevřeno sice jen dvě hodiny týdně, ale že to bylo 
ve středu večer od 19 do 20 hodin a v neděli odpoledne od 13 do 14 hodin. Jistě to bylo 
tím, že tehdejší knihovník (magistrátní úředník) mohl půjčovat jen mimo svoji pracovní 
dobu. Daleko víc však zřejmě vážil tehdejší životní styl a pracovní zaneprázdnění 
ostatních občanů během týdne. Knihovna se v té době nacházela hned za hradeckou 
katedrálou svatého Ducha – a v neděli odpoledne se přece chodilo na požehnání!  
Musím bohužel sebekriticky poznamenat, že naše současná otevírací doba ve všech 
případech optimálně rozvržena není a že byla někdy stanovena spíš podle možností 
knihovníků než čtenářů. V poslední době se problém snažíme řešit rozšířením sobotních 
služeb, přeskupením a rozšířením otevírací doby hudebního oddělení. Ještě radikálněji 
chceme postupovat po centralizaci roztříštěných pracovišť a přestěhování ústředí 
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knihovny do nové budovy ve Wonkově ulici. K situaci v jiných knihovnách se nechci 
vyjadřovat: člověk si má hledět spíše vlastních trámů v oku než cizích třísek, jak je psáno.
 
      A docházková vzdálenost? Jsem rád, že se v Metodickém pokynu nakonec prosadil 
limit 15 minut pěšky nebo veřejnou dopravou, nikoliv varianta třicetiminutová. V 
konkrétních podmínkách měst, jako je Hradec Králové, by to mohlo inspirovat zřizovatele 
ke zrušení všech poboček, pokud by se doslova uplatnilo 30 minut cesty městskou 
hromadnou dopravou. Důsledkem by podle našich dosavadních zkušeností byla ztráta 
mnoha čtenářů z řad dětí, důchodců, žen na mateřské dovolené aj. ze vzdálenějších částí 
města. Bylo by to nakonec v rozporu s doporučeními o dostupnosti veřejných služeb 
(ordinací praktických lékařů, základních škol, mateřských škol apod.), kde se limit 15 
minut pěší chůze uvádí. Konec konců město Hradec Králové se na základě nedávného 
průzkumu (který však knihovny z neznámých důvodů nezahrnoval) mohlo pochlubit, že v 
tomto ohledu předčí i leckterá jiná evropská města. Domnívám se, že limit 30 minut by 
mohl být zlým pokušením i pro některé obce.  
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