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1. Informace o organizaci 

 

Název organizace 

Městská knihovna v Českém Krumlově 

 

Právní forma 

Příspěvková organizace 

 

Sídlo 

Horní 155, 381 01, Český Krumlov – Vnitřní Město 

 

Kontaktní údaje 

Telefon: +420 380 714 765 

Email: knihovna@knih-ck.cz 

Web: https://www.knih-ck.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 

Twitter: https://twitter.com/knih_ck 

Datová schránka: yr8unzq 

IČO: 00070564 

DIČ: CZ00070564 

OR: zápis vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 801 

 

Typ 

Základní, veřejná knihovna, pověřená regionálními funkcemi 

 

Evidenční číslo na Ministerstvu kultury ČR 

1292/2002 

 

Sigla 

CKG001 

 

Statutární orgán – ředitel 

Mgr. Martin Nechvíle 

 

Zřizovatel 

Město Český Krumlov 

 

Pobočky 

Pobočka Mír – Urbinská 187, 381 01, Český Krumlov – Domoradice 

Pobočka Plešivec – Sídliště Plešivec 366, 381 01, Český Krumlov – Plešivec 

 

 

 

 

  

mailto:knihovna@knih-ck.cz
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2. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2020 
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3. Rok 2020 v číslech 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KNIHOVNÍ FOND 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 121 501 121 656 120 393 108 708 102 855 99 167 97 091 

Přírůstky 3 606 3 861 3 561 3 867 4 295 4 576 4 523 

Úbytky 2 130 3 706 4 824 15 552 10 148 8 264 6 591 

Počet exemplářů docházejících periodik 147 128 107 98 102 105 110 

Počet knihovních jednotek ve volném 
výběru 

61 857 63 440 57 623 47 198 42 826 54 130 53 331 

UŽIVATELÉ 

Registrovaní uživatelé 1 919 1 883 1 841 1 997 1 989 1 912 1 586 

   z toho do 15 let 482 522 461 525 573 524 371 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 36 277 35 340 35 976 40 730 39 126 41 627 23 774 

   z toho návštěvníci internetu 1 209 1 049 880 1 093 1 088 1 007 477 

   z toho návštěvníci kulturních akcí 2 878 2 550 3 665 8 560 5 716 5 783 1 632 

   z toho návštěvníci vzdělávacích akcí 555 1 014 779 1 168 1 929 2 328 381 

Návštěvníci on-line služeb 13 095 15 535 35 548 14 907 11 749 14 983 12 043 

Návštěvníci celkem 49 372 50 875 71 524 55 637 50 875 56 610 35 817 

Návštěvníci webových stránek 79 225 71 541 86 825 108 981 112 107 189 586 175 648 

VÝPŮJČKY 

Výpůjčky celkem 120 672 118 864 117 744 114 462 112 367 110 060 96 146 

   z toho naučná literatura dospělým 21 865 21 615 20 344 17 954 19 416 18 270 15 088 

   z toho krásná literatura dospělým 65 733 64 402 65 235 64 254 63 230 63 452 57 814 

   z toho naučná literatura dětem 1 700 1 790 1 732 1 687 1 338 1 626 1 024 

   z toho krásná literatura dětem 10 161 10 474 9 772 9 556 9 378 9 060 7 339 

   z toho periodika 19 493 18 640 18 397 16 833 15 809 14 203 10 587 

   z toho zvukové knihy 1 720 1 858 2 150 4 053 2 737 3 119 3 835 

   z toho e-knihy 0 85 114 125 157 97 74 

   z toho společenské hry 0 0 0 140 302 330 385 

Prolongace (prodloužené výpůjčky) 37 870 40 731 43 170 44 973 43 637 44 917 39 129 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Vyřízené obdržené požadavky z jiných 
knihoven 

790 622 787 795 676 717 626 

Vyřízené zaslané požadavky jiným 
knihovnám 

200 151 139 143 101 65 52 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Počet kulturních akcí 106 94 134 140 142 127 29 

Počet návštěvníků kulturních akcí 2 878 2 550 3 665 8 560 5 716 5 783 1 632 

Počet vzdělávacích akcí 35 46 53 81 109 152 33 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 555 1 014 779 1 168 1 929 2 328 381 

ZAMĚSTNANCI 

Počet zaměstnanců 13 13 13 13 13 13 13 

VŠ vzdělání 3 3 3 3 3 3 3 

SŠ vzdělání 9 9 9 9 9 9 9 

Ostatní 1 1 1 1 1 1 1 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Příjmy celkem 5 791 393 5 903 579 6 258 874 7 361 450 8 372 766 8 892 547 9 059 132 

   z toho tržby za vlastní výkony 208 744 185 889 196 082 229 658 393 376 526 363 368 528 

   z toho příspěvky, dotace, 
granty ze státního rozpočtu 

126 192 109 377 150 967 196 956 52 000 78 000 26 000 

   z toho příspěvky, dotace, 
granty z rozpočtu kraje 

981 000 981 000 1 078 000 1 185 000 1 381 000 1 472 000 1 476 000 

   z toho příspěvky, dotace, 
granty z rozpočtu města 

4 470 457 4 677 710 4 817 000 5 729 000 6 508 000 7 229 000 7 154 000 

   z toho dary 5 000 5 000 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Výdaje celkem 5 792 439 5 969 440 6 216 159 7 360 417 8 280 368 8 862 035 9 011 973 

   z toho osobní náklady 4 066 916 4 184 204 4 392 349 5 026 357 5 683 281 6 120 895 6 315 659 

Náklady na pořízení knihovního 
fondu (tištěné knihy, e-knihy, 
zvukové knihy, časopisy, 
společenské hry) 

574 117 624 051 619 614 771 834 863 947 907 392 908 811 

 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2020 přináší souhrnnou 

informaci o aktivitách knihovny. K dispozici jsou nejdůležitější informace a údaje, aby si čtenář 

mohl učinit ucelenou představu o činnosti instituce, jejích úkolech, aktivitách a hospodaření. 

Výše uvedené číselné údaje zahrnují činnost Městské knihovny v Českém Krumlově včetně 

obou poboček v horizontu posledních sedmi let, které umožňují nastínit trendy vývoje 

sledovaných ukazatelů.  

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům 

a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Rok 2020 byl z důvodu dopadu koronavirové 

pandemie zcela odlišný od let předchozích, což se odrazilo výrazným poklesem ve většině 

sledovaných indikátorů. Knihovna byla z nařízení vlády zcela uzavřena od 13. 3. do 3. 5. 2020, 

od 22. 10. do 2. 12. 2020, od 28. 12. do 31. 12. 2020. V období od 18. 12. do 22. 12. 2020 bylo 

v provozu výdejní okénko. I mimo období úplného uzavření byla výrazně omezena možnost 

pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. To se dotklo dvou tradičních programových vrcholů 

roku – březen (akce „Březen měsíc čtenářů“) a říjen (akce „Týden knihoven“). Rok 2020 se tedy 

zcela vymyká a nemá smysl jej statisticky srovnávat s roky předcházejícími. Koronavirová 

pandemie měla i nemalý dopad do rozpočtu knihovny, konkrétně například výdaje na pořízení 

osobních ochranných pracovních prostředků a dalšího vybavení činily cca 83 000 Kč. Na tomto 

místě uveďme jen několik nejdůležitějších čísel, které dokreslují rok 2020. Počet fyzických 

návštěv knihovny klesl o 43% na 23 774 osob, ale množství výpůjček klesl pouze o 13% na 

96 072 kusů. To tedy znamená, že návštěvníci kvůli uzavření knihovnu méně navštěvovali, ale 

zato si výrazně více půjčovali, v průměru 4,5 knihy na návštěvu, což je meziroční nárůst o 33%. 

Velkou oblibu zaznamenaly audioknihy, které se půjčily 3 835 krát, což je meziroční nárůst 

o 23% a současně i společenské hry, které se půjčily 385 krát s nárůstem o 17%. Ostatní druhy 

knihovního fondu zaznamenaly pokles. Návštěvnost webových stránek knihovny se držel opět 

vysoko na čísle 175 648 návštěv, avšak i zde byl zaznamenán pokles o 7%.  

Ekonomické ukazatele jsou zhodnoceny samostatně v kapitole 16. 
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4. Plnění oborových standardů 

Knihovnictví prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem zejména v oblasti 

poskytování služeb, automatizace a digitalizace. Knihovna na tuto situaci pružně reagovala, 

a tak splňuje většinu současných oborových standardů.1  

Z celkem osmi sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, 

dva pak nesplňuje. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních 

zdrojů je ze všech ukazatelů nejdůležitější a podařilo se ho poprvé od roku 2009 splnit v roce 

2017. Tento trend se podařilo udržet i v roce 2020, kdy bylo v přepočtu na jednoho obyvatele 

města vynaloženo 35,59 Kč na nákup knih, časopisů a dalších informačních zdrojů. Optimální 

částka se však pohybuje okolo 40 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2020 knihovna vynaložila 

na nákup knihovního fondu částku 468 794 Kč, přičemž reálné optimum činí cca 500 000 Kč2. 

Díky podpoře zřizovatele se podařilo zvrátit dlouhodobý trend stagnace výdajů na nákup 

knihovního fondu. I přesto jsme se v letech 2017 – 2020 teprve vrátili na výši výdajů 

před vypuknutím finanční krize v roce 2009. Tento klíčový standard je třeba prioritně dodržovat 

a nedopustit jeho opětovný pokles.  

Prvním nesplněným standardem je plocha 60 m2 určených uživatelům na 1000 obyvatel. 

Při přepočtu na velikost Českého Krumlova by měla mít knihovna plochu cca 777 m2 místo 

stávajících 718 m2 včetně obou poboček. V roce 2018 se podařilo zvětšit plochu o 74 m2, díky 

převzetí celého areálu Prelatury. Toto navýšení tvoří učebna o třech místnostech určená 

pro vzdělávací programy pro veřejnost. Plocha obou poboček je pro uživatele využita 

v maximální míře. Pobočka Mír je z 84% plochy využita pro veřejnost, pobočka Plešivec 

dokonce z 92%. Hlavní budova disponuje řadou potřebných depozitárních prostor, které celkové 

procento využití pro veřejnost snižují. Celková přístupnost pro veřejnost je tak 57%. 

Do budoucna lze uvažovat po celkové revitalizaci o adaptaci některých dosud nepřístupných 

prostor pro uživatele. 

Druhým nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet. K dispozici je 9 míst, 

přičemž doporučené množství je 10 – 15 míst, avšak republikový průměr činí 9 míst. 

Toto nesplnění však v praxi nepřináší výraznější provozní obtíže, jelikož současný trend je spíše 

zajistit vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi v celém prostoru knihovny s tím, 

že uživatelé si přinášejí vlastní mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook apod.). 

Kvalitním signálem je vybavena studovna a celé oddělení pro dospělé, učebna i sály Prelatury. 

Mezi dlouhodobě naplňované indikátory náleží 40 hodin týdně provozní doby pro veřejnost. 

Stávající otevírací doba je dle ohlasů od uživatelů vyhovující. Proměny potřeb uživatelů 

knihovny průběžně monitorujeme. 

Díky nákupu nového sedacího nábytku se podařilo v posledních dvou letech výrazně navýšit 

počet studijních míst pro uživatele knihovny na 109, což nadstandardně překračuje doporučený 

interval, ale plně odpovídá posílení funkce knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra 

města. 

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se 

však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil 

na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 

byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku (od roku 2014) i profil na druhé 

                                                 
1
 Standard pro dobrou knihovnu. 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, © Národní knihovna České republiky, 2013, ISBN 978-80-7050-628-8; ke stažení na: https://www.nkp.cz/o-
knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk 
2
 Částka neobsahuje výdaje na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven.  

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
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nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více navštěvovaný lze 

vyhodnotit profil na Facebooku. 

Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální 

míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno. I přesto, že v roce 2020 byla většina 

vzdělávacích akcí kvůli koronavirové pandemii zrušena a menší část se přesunula do on-line 

prostředí, se podařilo průměru 48 hodin dosáhnout. Obor knihovnictví se velmi dynamicky vyvíjí, 

což klade neustálé nároky na vzdělávání a samostudium. 

 

 

Standardy pro dobrou knihovnu - indikátory 

Indikátor 
Doporučená 

hodnota 

Celostátní 
průměr 
(2017) 

  
Stav 

indikátoru 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet provozních hodin pro 
veřejnost týdně 

40 - 45 hodin 37 40 40 40 40 40 40 Splněn 

Tvorba knižního fondu a 
informačních zdrojů (částka 
1 Kč na jednoho obyvatele 

města) 

30 - 45 Kč 28 Kč 29,74    25,83    34,03    34,87    37,54    35,59    Splněn 

Plocha knihovny určená pro 
uživatele 

60 m² na 1000 
obyvatel 

––––– 49 49 49 54 54 54 Nesplněn 

Studijní místa po uživatele 
knihovny 

20 - 70 míst 39 32 32 89 109 109 109 Splněn 

Přístup k internetu a 
informačním technologiím 
(počet veřejně přístupných 

stanic připojených k 
internetu) 

10 - 15 míst 9 9 9 8 8 8 9 Nesplněn 

Webová stránka knihovny 

funkční webové 
stránky s vlastní 

doménou a 
základními 

informacemi o 
knihovně a jejich 

službách 

––––– ano ano ano ano ano ano Splněn 

Elektronický katalog 
knihovny na internetu 

Pro všechny 
knihovny v obcích 
nad 500 obyvatel 

––––– ano ano ano ano ano ano Splněn 

Pracovníci knihovny a jejich 
vzdělávání 

Na 1 pracovníka 
knihovny připadá 48 

hodin odborného 
vzdělávání ročně 

––––– Splněn 62 61 56 50 48 Splněn 
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5. Novinky v roce 2020 
 

5.1. Dopady koronavirové pandemie 
Rok 2020 byl z mnoha ohledů mimořádný a obtížně srovnatelný s lety předchozími. Důvodem 

byla koronavirová pandemie, která jej celý velmi negativně poznamenala. Knihovna byla 

z nařízení vlády zcela uzavřena od 13. 3. do 3. 5. 2020, od 22. 10. do 2. 12. 2020, od 28. 12. 

Do 31. 12. 2020. V období od 18. 12. do 22. 12. 2020 bylo v provozu výdejní okénko. I mimo 

období úplného uzavření byla výrazně omezena možnost pořádání kulturních a vzdělávacích 

akcí a výsledek je meziroční propad o 78%! Jedním z mála pozitivních dopadů bylo zvýšení 

pozornosti na elektronické zdroje a působení knihovny ve virtuálním prostředí. Dalším pozitivem 

omezení provozu bylo umožnění provedení celkové revize knihovního fondu (cca 97 000 

svazků), která je prováděna ze zákona jednou za 10 let. Dále jsme období omezení provozu 

využili k úklidu skladů, dalším údržbovým pracím a přípravě programové náplně. 

 

5.2. YouTube kanál knihovny 
Od dubna 2020 je nově v provozu YouTube kanál s videi z českokrumlovské knihovny. Videa 

zachycují uplynulé akce, případně reportáže či čtenářské tipy. Videa z knihovny jsou současně 

k dispozici i na facebookovém profilu, kde je sledovanost ještě výrazně vyšší. 

 

5.3. Plátěné tašky pro čtenáře 
I v  roce 2020 knihovna nechala vyrobit nové praktické plátěné tašky. Limitovaná série s mottem 

„Kulturní srdce města“ upomíná na to, čím bychom našim čtenářům i občanům města chtěli být. 

Tašky jsou k dispozici na všech odděleních i pobočkách za příznivou cenu 40 Kč. 

 

5.4. Nové vybavení 
I v roce 2020 se díky podpoře zřizovatele podařilo výrazně investovat do obnovy vybavení 

a kultivace prostor pro návštěvníky i zaměstnance v celkové výši bezmála 700 000 Kč. 

Do studovny byl pořízen nový výpůjční pult a další nový nábytek, Městská galerie a oddělení 

pro děti byly vybaveny výstavními mřížovými stěnami, oddělení regionálních služeb bylo 

vybaveno novou multifunkční tiskárnou, učebna byla vybavena novými židlemi, 

dále pokračovala obměna výpočetní techniky atd. 

 

6. Služby veřejnosti 
 

6.1. Provozní doba 
Provozní doba knihovny je přizpůsobena platným republikovým standardům3 a činí 40 hodin 

týdně v oddělení pro dospělé (doporučení pro města s počtem od 10 000 do 20 000 obyvatel 

je 40 – 45 hodin). 

 

6.2. Knihovnické služby 
Knihovna nabízí široké spektrum tištěných knih všech žánrů, e-knih, audioknih, časopisů 
a stolních společenských her. Z prostorových důvodů je ve volném výběru dostupných 81% 
titulů, ostatní pak na vyžádání ze skladu. Na obou pobočkách je ve volném výběru veškerý fond. 
 

                                                 
3
 Standard pro dobrou knihovnu. 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, © Národní knihovna České republiky, 2013, ISBN 978-80-7050-628-8; ke stažení na: https://www.nkp.cz/o-

knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
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Celková analýza výpůjček za léta 2013 – 2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný počet výpůjček za 
jednu návštěvu knihovny 

3,45 3,25 3,44 3,42 3,39 3,26 3,36 4,47 

Průměrný počet výpůjček na 
jednoho čtenáře na rok 

56,25 56,86 57,72 58,59 52,16 51,01 52,56 54,92 

Celkový počet fyzických 
návštěvníků 

34 510 36 277 35 340 35 976 40 730 39 126 41 627 23 774 

Výpůjčky - knihovna 104 187 106 388 106 104 105 173 101 675 99 122 97 889 84 808 

      z toho oddělení pro dospělé 62 820 61 560 62 245 60 057 56 005 55 521 54 764 47 786 

      z toho oddělení pro děti 10 975 11 222 11 209 11 122 11 158 10 649 10 705 7 840 

      z toho studovna 14 701 16 803 16 172 17 397 18 268 16 105 14 131 12 203 

      z toho pobočka Mír 8 442 8 928 8 330 8 437 8 291 8 040 8 349 7 929 

      z toho pobočka Plešivec 7 249 7 875 7 976 8 047 7 953 8 807 9 940 9 050 

Výpůjčky - regionální funkce 16 128 14 284 12 760 12 571 12 787 13 245 12 171 11 338 

Celkový počet výpůjček 120 315 120 672 118 864 117 744 114 462 112 367 110 060 96 146 

 

6.3. Meziknihovní výpůjční služba 
Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto jiným knihovnám v České 

republice celkem 626 knih. Pro čtenáře českokrumlovské knihovny bylo jinými knihovnami 

požadováno a poskytnuto 52 knih. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. 

Tato služba zaznamenává pravidelný mírný pokles. 

 

6.4. Internet 
Registrovaným čtenářům je v knihovně i na obou pobočkách k dispozici celkem 9 počítačů 

s připojením k internetu. Přístupu k internetu využilo celkem 477 uživatelů. I přes široké 

rozšíření a rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení počet uživatelů internetu přímo v knihovně 

dlouhodobě neklesá, odhlédneme-li od nuceného uzavření knihovny z důvodu koronavirové 

pandemie. Nutností do budoucna je kvalitní a stabilní Wi-Fi připojení, kterým knihovna 

disponuje. Návštěvníci často využívají práci v textovém editoru (práce do školy, vyplňování 

žádostí, stahování a následná úprava textu), program PowerPoint pro přípravu prezentací 

či využívají internet pro sledování zpravodajství nebo poslechu hudby. 

 

6.5. Kopírovací a tiskové služby 
Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2020 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 

161 kopií z materiálů knihovny a dále 1 334 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. 

Na základě ustanovení autorského zákona4 bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. 

zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva. 

 

6.6. Databáze a bibliografie 
Ve studovně pokračuje budování databáze tzv. analytických záznamů. Je zpracováván hlavně 

regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. 

Dále průběžně probíhá sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie mapující období let 1938 – 

1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na 2. světovou válku, 

                                                 
4
 § 96 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 
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okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva 

a následné dosídlování pohraničí5. 

 

6.7. Informační poradenství a vzdělávání 
Studovna trvale nabízí veřejnosti bezplatně na požádání vzdělávací akce, např. základní 

instruktáž k používání počítače, textového editoru, internetu, práci s fotografiemi, práci s on-line 

katalogem knihovny apod. Zájem projevuje hlavně starší věková kategorie uživatelů, která vítá 

především individuální přístup a trpělivost. Pracovnice studovny se také podílejí na lekcích 

informační výchovy, tematických besedách pro školy a výtvarných dílnách pro děti i dospělé. 

 

6.8. Pobočky knihovny a jejich služby 
Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy i dvě pobočky. 

Tyto pobočky se nachází na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích Mír a Plešivec. 

Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou senioři (Mír: 21,16%; Plešivec: 44,14%) a žáci ZŠ 

(Mír: 30,16%; Plešivec: 22,07%). Nejvíce výpůjček realizují na obou pobočkách opět senioři 

(Mír: 37,09%; Plešivec: 57,38%) a dále pak opět žáci ZŠ (Mír: 6,48%; Plešivec: 4,20%). 
 

Pobočky: 

 Poskytují nejen standardní knihovnické a informační služby, ale jsou i v mnoha ohledech 

komunitními centry pro místní občany – děti, senioři, sociálně i zdravotně znevýhodnění.  

 Kompenzují obtížnou dostupnost centra – velká překážka pro seniory a školní děti. 

 Organizují řadu kulturních akcí pro veřejnost a tvoří tak ojedinělou nabídku v okrajových 

částech města, kde je možnost kulturního vyžití minimální; tematické programy využívají 

i mateřské školy a rodinná centra, jelikož přesun malých dětí do centrální knihovny 

je problematický. 

 Zajišťují přístup k internetu, nabízejí školení práce s počítačem a tisk či laminování 

dokumentů. 

 Jsou vnímány jako bezpečné a klidné místo s možností vzdělávání. 

 Jsou bezbariérové. 

 Slouží mimo jiné i jako informační centra; aktivně jsou propagovány akce města a jeho 

organizací (KUK, plakáty, propagační materiály, osobní upozornění). 

 Pobočka Mír slouží i jako volební místnost. 

Analýza využívání poboček 

Pobočka Mír 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet registrovaných čtenářů 155    162    148    194    196    186    192    

Počet návštěvníků 2 832    2 771    2 756    2 884    2 928    2 796    2 207    

Počet výpůjček 8 928    8 330    8 437    8 291    8 040    8 349    7 929    

Počet výpůjček na jednoho návštěvníka 3,15    3,00    3,06    2,87    2,74    2,98    3,59    

Pobočka Plešivec 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet registrovaných čtenářů 139    140    169    143    152    148    147    

Počet návštěvníků 2 337    2 049    1 940    1 709    1 915    1 929    1 506    

Počet výpůjček 7 875    7 976    8 047    7 953    8 807    9 940    9 050    

Počet výpůjček na jednoho návštěvníka 3,36    3,89    4,14    4,65    4,59    5,15    6,00    

                                                 
5
 Bibliografie je ke stažení na webových stránkách knihovny: https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download 

https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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Analýza výpůjček na pobočkách v roce 2020 

Ukazatel Pobočka Mír % 
Pobočka 
Plešivec 

% 

Počet registrovaných čtenářů 192 
  

147 
  

Počet návštěvníků 2 207 1 506 

Počet výpůjček knih 6 877 86,73% 8 104 89,05% 

Počet výpůjček periodik 916 11,55% 893 10,50% 

Počet výpůjček ostatních 136 1,72% 53 0,45% 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

3,59   6,00   

Celkem 7 929 100,00% 9 050 100,00% 

Tematické zaměření výpůjček knih 

Beletrie pro dospělé 5 364 78,00% 6 946 85,71% 

Naučná literatura pro dospělé 376 5,47% 401 4,95% 

Beletrie pro děti 941 13,68% 666 8,22% 

Naučná literatura pro děti 196 2,85% 91 1,12% 

Celkem 6 877 100,00% 8 104 100,00% 

 

 

 

Složení výpůjček knih podle čtenářů na pobočkách v roce 2020 

Povolání 

Pobočka Mír Pobočka Plešivec 

Počet výpůjček 
(bez prolongací) 

% 
Počet výpůjček 
(bez prolongací) 

% 

Senior 2 306 37,09% 3 815 57,38% 

Žák 403 6,48% 279 4,20% 

Obchod, služby 429 6,90% 134 2,02% 

V domácnosti 265 4,26% 229 3,44% 

Úředník 290 4,66% 324 4,87% 

Pracovník v kultuře 161 2,59% 106 1,59% 

Státní zaměstnanec 176 2,83% 104 1,56% 

Zdravotník 198 3,18% 64 0,96% 

Student, učeň 82 1,32% 59 0,89% 

Pedagog 88 1,42% 66 0,99% 

Technický a 
vědecký pracovník 

49 0,79% 42 0,63% 

Dělník 50 0,80% 79 1,19% 

Nezjištěno 1721 27,68% 1 348 20,27% 

Celkem 6 218 100,00% 6 649 100,00% 
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7. Profil čtenáře 
7.1. Charakteristika průměrného čtenáře 

Na základě vyhodnocení statistických údajů lze s trochou nadsázky sestavit profil průměrného 

čtenáře Městské knihovny v Českém Krumlově. Údaje jsou samozřejmě zprůměrovány 

a zaokrouhleny a obsahují data i z obou poboček knihovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellem cca 14% všech obyvatel Českého Krumlova jsou našimi čtenáři. Z pohledu povolání jsou 

nejpočetnější čtenářskou skupinou senioři (26%) a žáci základních škol (21%) a, dále studenti 

a učni (10%) a pracovníci v obchodu a službách (6%). Mírně odlišný výsledek přináší analýza 

realizovaných výpůjček, kdy nejaktivnějšími čtenáři jsou opět senioři (39%), následováni 

pracovníky v kultuře (9%) a žáky základních škol (5%). Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy 

(72%) nad muži (28%) a obyvatelé Českého Krumlova (77%) nad mimoměstskými čtenáři 

(23%). Tyto ukazatele jsou dlouhodobě stabilní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství výpůjček 
podle povolání 
čtenářů v roce 

2020 

Čtenáři knihovny 
podle povolání 

v roce 2020 
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Nejpočetnější věkovou skupinou jsou čtenáři do 15 let a nad 60 let. Nejmladší čtenář je starý 

1 rok a nejstarší 94 let. Nejpreferovanějšími dny návštěvy knihovny jsou úterý a čtvrtek 

a nejoblíbenější čas je mezi 13. a 14. hodinou. Nejoblíbenějším žánrem je krásná literatura 

pro dospělé (57 814 výpůjček) následována naučnou literaturou taktéž pro dospělé (15 088 

výpůjček) a dále periodika všeho druhu (10 587 výpůjček). Čtenáři standardně využívají on-line 

služby (12 043 návštěv), zejména katalog Carmen a stabilní zájem je i o pravidelně 

aktualizované webové stránky knihovny s bohatou nabídkou akcí (celkem 175 648 návštěv, 

pokles o 7%) a profil na sociální síti Facebook (806 sledujících, nárůst o 15%). Zájem 

o půjčování e-knih meziročně klesl a stále tvoří spíše doplňkovou službu (74 výpůjček, pokles 

o 24%). Vzrůstající zájem je o půjčování stolních společenských her (385 výpůjček, nárůst 

o 17%). Čtenáři jednoznačně dávají přednost klasickým papírovým knihám a periodikům 

(91 778 výpůjček, pokles o 14%), případně audioknihám (3 835 výpůjček, nárůst o 23%). 
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7.2. Demografický vývoj čtenářské komunity 
Městská knihovna v Českém Krumlově čelí od roku 2013 postupnému úbytku registrovaných 

čtenářů. Tento trend se však v roce 2017 nepotvrdil, ale od roku 2018 nastal opět mírný pokles. 

V roce 2020 došlo k meziročnímu výraznému úbytku o 326 čtenářů, což činí pokles o 17%. 

Primární negativní roli zde hrálo opakované uzavření knihovny a omezení jejích služeb, 

omezení možnosti přeregistrace čtenářů, ale i setrvalý mírný úbytek obyvatel města. Jak je 

patrné z rozboru jednotlivých věkových skupin, tak výrazný úbytek registrujeme v důležité 

věkové kategorii do 15 let a dále ve skupině 20 – 39 let. Dlouhodobě nejstabilnější je skupina 

čtenářů nad 60 let. Vzhledem k celoevropským demografickým trendům bude i nadále seniorská 

věková skupina posilovat. Důležitou skutečností je, že i přes výkyvy statistických údajů 

dlouhodobě neklesá celková návštěvnost knihovny, i když se v průběhu času přeskupuje. 

Celková návštěvnost jednotlivých oddělení z důvodu trojího zavření během roku poklesla. 

Vzhledem k atypičnosti roku 2020 však hlubší analýza není možná. 

 

 

Demografický vývoj čtenářů v letech 2010 – 2020 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

do 15 let 420 378 417 438 482 522 461 525 573 524 371 

16 až 19 let 236 205 221 173 127 120 121 139 109 109 85 

20 až 29 let 260 249 217 176 173 148 133 123 120 121 97 

30 až 39 let 270 270 242 222 210 190 199 201 191 168 119 

40 až 49 let 240 244 258 238 241 229 225 256 239 243 231 

50 až 59 let 162 176 183 169 164 151 156 173 178 176 160 

60 až 69 let 218 206 227 232 235 239 238 260 249 232 204 

70 až 79 let 136 145 139 148 150 146 175 184 187 205 203 

nad 80 let 31 34 39 42 54 50 56 55 60 51 45 

Nezjištěno 160 172 202 62 83 88 77 81 83 83 29 

Celkem 2133 2079 2145 1900 1919 1883 1841 1997 1989 1912 1586 

 

 

 

Čtenáři – srovnání let 2019 a 2020 

Věková 
kategorie 

2019 2020 Bilance 

do 15 let 524 371 -153 

16 až 19 let 109 85 -24 

20 až 29 let 121 97 -24 

30 až 39 let 168 119 -49 

40 až 49 let 243 231 -12 

50 až 59 let 176 160 -16 

60 až 69 let 232 204 -28 

70 až 79 let 205 203 -2 

nad 80 let 51 45 -6 

Nezjištěno 83 29 -54 

Celkem 1912 1544 -368 
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7.3. Čtenářské preference v roce 2020 
 

Nejžádanější knižní tituly pro dospělé 

1. Patrik Hartl: Nejlepší víkend (56 krát půjčeno) 

2. Alena Mornštajnová: Slepá mapa (51 krát vypůjčeno) 

3. Alena Mornštajnová: Hana (48 krát vypůjčeno) 

4. Alena Mornštajnová: Hotýlek (47 krát vypůjčeno) 

5. Anne Jackobs: Panský dům (46 krát vypůjčeno) 

6. Alena Mornštajnová: Tiché roky (45 krát vypůjčeno) 

7. Radka Třeštíková: Bábovky (43 krát vypůjčeno) 

8. Robert Bryndza: Temné hlubiny (38 krát půjčeno) 

9. Robert Bryndza: Chladnokrevně (37 krát půjčeno) 

10. Robert Bryndza: Do posledního dechu (37 krát půjčeno) 

 
Nejžádanější knižní tituly pro děti 

1. Neville Astley: Od pohádky k pohádce. Peppa Pig (9 krát půjčeno)  

2. Kid Books: Já, drak z konce (9 krát půjčeno) 

3. Kid Books: Já, slizoun (9 krát půjčeno) 

4. Kid Books: Já, zombie (9 krát půjčeno) 

5. Lily Small: Zvířátka z kouzelného lesa (9 krát půjčeno) 

6. Paul Tobin: Plants vs. Zombies (9 krát půjčeno) 

7. Kid Books: Já, plížil (8 krát půjčeno) 

8. Aniela Cholewińska-Szolik: Míša a její malí pacienti (8 krát půjčeno) 

9. Lucy Daniels: Nemocnice pro zvířátka (8 krát půjčeno) 

10. Simon Furman: Jak vycvičit draky. Dračí výheň (8 krát půjčeno) 

 
Nejžádanější periodika 

1. Lidové noviny (612 krát půjčeno) 

2. Českokrumlovský deník (549 krát půjčeno) 

3. Právo (523 krát půjčeno) 

4. Téma (417 krát půjčeno) 

https://www.megaknihy.cz/1057422__aniela-cholewiska-szolik
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5. Mladá fronta Dnes (349 krát půjčeno) 

6. Reflex (319 krát půjčeno) 

7. Týdeník Květy (226 krát půjčeno) 

8. Burda (211 krát půjčeno) 

9. Svět motorů (185 krát půjčeno) 

10. Vlasta (177 krát půjčeno) 

 

 

8. Péče o knihovní fond 
 

8.1. Doplňování knihovního fondu 
Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2020 celkem 97 091 knihovních jednotek, z toho 33 262 

knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek 

knihovního fondu za rok 2020 činil celkem 4 523 knihovních jednotek, z toho výměnný fond 

oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 2 131 knihovních 

jednotek. Úbytek knihovního fondu díky zvýšenému vyřazování v rámci aktualizace fondu v roce 

2020 činil 6 591 knihovních jednotek, z toho 2 611 knihovních jednotek z výměnného fondu 

oddělení regionálních služeb. 

 

 

 

Vývoj výdajů na nákup knihovního fondu 

(knihy, e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry) 

Rok 

Výše finančních prostředků 

Z rozpočtu města 
Z dotace Jihočeského 

kraje na výkon 
regionálních funkcí 

2005 324 627 Kč 287 489 Kč 

2006 311 512 Kč 324 018 Kč 

2007 330 810 Kč 304 860 Kč 

2008 467 000 Kč 325 575 Kč 

2009 421 786 Kč 334 995 Kč 

2010 328 063 Kč 200 033 Kč 

2011 395 863 Kč 282 275 Kč 

2012 350 633 Kč 232 004 Kč 

2013 389 510 Kč 206 238 Kč 

2014 335 358 Kč 230 381 Kč 

2015 384 862 Kč 239 188 Kč 

2016 333 171 Kč 286 443 Kč 

2017 451 571 Kč 320 263 Kč 

2018 464 796 Kč 399 150 Kč 

2019 497 167 Kč 410 225 Kč 

2020 468 794 Kč 430 043 Kč 
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Struktura výdajů na nákup knih, časopisů, CD a her 2020 

Fond Knihovna RF Celkem 

Knihy 346 301 Kč 380 005 Kč 726 306 Kč 

CD 48 650 Kč 50 038 Kč 98 688 Kč 

Časopisy 63 811 Kč 0 Kč 63 811 Kč 

Stolní hry 10 032 Kč 9 974 Kč 20 006 Kč 

Celkem 468 794 Kč 430 043 Kč 908 811 Kč 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, e-knihy, zvukové knihy a stolní společenské hry) 

byla vynaložena částka ve výši 908 811 Kč, z toho bylo 430 043 Kč na nákup výměnného fondu 

oddělení regionálních služeb. I přes složitou ekonomickou situaci se podařilo udržet celkové 

výdaje na nákup a splnit tak oborový standard na nákup knihovního fondu v přepočtu 

na jednoho obyvatele města, a sice ve výši 35,59 Kč. Doporučený celorepublikový standard činí 

30 – 45 Kč na jednoho obyvatele obsluhované populace. 

Způsob nákupu knihovního fondu se od roku 2016 změnil. Vzhledem ke snaze co nejúčelněji 

nakládat s veřejnými prostředky a zákonnou povinností transparentního postupu jsme přistoupili 

k pravidelnému zveřejňování záměrů nákupů knihovního fondu na webových stránkách 

knihovny. Díky tomuto postupu se daří využívat nejlepší ceny na trhu a co nejúčelněji 

a nejefektivněji využívat finanční prostředky. Nákupy jsou realizovány převážně prostřednictvím 

nabídky velkých společností a internetových obchodů, kde máme možnost získat výhodné 

rabaty. Pouze část nových knih je nakupována v běžných kamenných obchodech. Jedná se 

o tituly, které se v obchodní internetové síti neobjevily. Postupně narůstá nákup 

i v antikvariátech. Další knihovní jednotky knihovna získává darem, a to jednak od čtenářů, 

případně od různých institucí či samotných autorů. Do darů je započítáno i 26 svazků knih 

v hodnotě 10 026 Kč získaných z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna. 

 

8.2. Zpracování knihovního fondu 
V roce 2015 začala platit nová pravidla pro katalogizaci dokumentů – pravidla RDA6. A tak 

i v roce 2020 probíhala katalogizace podle těchto pravidel. Katalogizace i nadále probíhá 

prostřednictvím integrovaného knihovnického programu Clavius, který zohledňuje požadované 

oborové standardy. 

Pracovnice oddělení zpracování knihovního fondu spolupracují s nositeli projektu souborného 

katalogu naučné literatury SKAT7 a Národní knihovnou ČR při tvorbě národních autorit a podílejí 

se na tvorbě republikového souborného katalogu CASLIN8. Od března 2019 se knihovna 

zapojila i do projektu Obálky knih9. V roce 2019 jsme se zapojili i do Centrálního portálu 

knihoven10. 

Do fondu zvukových knih ve studovně, který byl otevřen pro všechny registrované čtenáře, 

přibylo v roce 2020 celkem 232 nových titulů a celkový fond činí 3 082 knihovních jednotek 

nejrůznějších žánrů. Část fondu, která byla v předchozích letech pořízena z dotace Ministerstva 

kultury ČR, je určena pouze handicapovaným uživatelům, ostatní fond je určen všem čtenářům. 

                                                 
6
 RDA (Resource Description and Access), více na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-

fondu/katalogizacni-politika/rda 
7
 http://www.skat.cz/ 

8
 http://www.caslin.cz/ 

9
 https://obalkyknih.cz/ 

10
 https://www.knihovny.cz/ 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
http://www.skat.cz/
http://www.caslin.cz/
https://obalkyknih.cz/
https://www.knihovny.cz/
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Od roku 2017 knihovna půjčuje i stolní společenské hry, které si rychle získaly oblibu. V roce 

2020 bylo pořízeno 36 titulů her a celkový fond činí 137 titulů. Hry je možné si půjčit nejen 

v oddělení pro dospělé, ale nově i na pobočkách Mír a Plešivec. 

Ve studovně pokračuje již od roku 2008 budování databáze tzv. analytických záznamů. 

Je zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český 

Krumlov a českokrumlovského regionu. Databáze těchto záznamů je již obsáhlá a uložené 

kopie článků jsou často využívány ke studijním účelům, protože jsou výborným zdrojem 

informací o našem městě a Českokrumlovsku. 

 

8.3. Aktualizace knihovního fondu 
V roce 2020 proběhla celková ze zákona povinná revize knihovního fondu. Tato revize proběhla 

od 30. 3. do 30. 4. 2020 a zrevidováno bylo celkem 64 193 svazků (z toho 5 189 půjčených), 

233 svazků se nepodařilo dohledat. Revize regionálního fondu byla provedena od 13. 7. do 17. 

7. 2020 a zrevidováno bylo celkem 32 512 svazků (z toho 24 626 půjčených), 128 svazků se 

nepodařilo dohledat. 

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. Úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2020 

činil celkem 6 591 knihovních jednotek. Důvodem je hloubková revize fondu a vyřazení titulů, 

které se za poslední léta ani jednou nepůjčily nebo jsou opotřebované či obsahově již zastaralé. 

Započítány jsou také ztráty čtenářů, za něž knihovna přijala náhradu podle platného knihovního 

řádu. Revize a obměna knihovního fondu souvisí se snahou postupného naplnění nového 

oborového standardu pro tvorbu knihovního fondu.11 

S vyřazenými knihami je postupováno podle platných předpisů. Seznamy vyřazených publikací 

jsou vždy vystaveny pro zájemce (jiné knihovny) na internetu společně s výzvou na elektronické 

konferenci Akvizice. Požadované knihy jsou knihovnám rozeslány za úhradu poštovních 

poplatků a balného. Zbytek knih a časopisů je pravidelně za symbolickou cenu rozprodán 

čtenářům a zbytek neprodaných titulů ekologicky zlikvidován. 

  

                                                 
11

 Standard pro dobrý knihovní fond. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování 

a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky, 
© Národní knihovna České republiky, 2017, ISBN 978-80-7050-689-9; ke stažení na: 
https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond 

https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
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9. Výkon regionálních funkcí 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Výše dotace Jihočeského kraje na 
výkon regionálních funkcí knihoven 
(RF) v Kč 

981 000 1 078 000 1 185 000 1 381 000 1 472 000 1 476 000 

Počet pracovníků zajišťujících RF 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Počet obsluhovaných knihoven 48 48 48 48 48 48 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 48 48 

Počet poskytnutých konzultací 179 99 144 155 257 322 

Počet metodických návštěv 213 117 196 195 192 157 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ 

Počet obsloužených knihoven 45 45 45 45 45 45 

Počet zpracovaných statistických 
výkazů 

50 50 50 50 52 53 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počet obsloužených knihoven 44 43 41 43 44 18 

Počet vzdělávacích akcí v rámci 
RF 

20 26 5 12 12 3 

Počet účastníku vzdělávacích akcí 
v rámci RF 

121 148 52 62 113 14 

PORADY 

Počet obsloužených knihoven 42 43 40 41 34 12 

Počet porad 8 9 8 8 7 2 

Počet účastníků 103 97 93 90 82 24 

REVIZE A AKTUALIZACE KNIHOVNÍHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 14 14 6 11 14 8 

Počet revidovaných knihovních 
jednotek 

8 350 26 500 7 200 11 540 11 870 4 960 

počet revidovaných knihoven 7 8 4 4 8 6 

STAV VÝMĚNNÉHO FONDU 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 39 537 40 469 36 730 34 607 33 742 33 262 

roční přírůstek výměnného fondu 1484 1 543 1 718 2 027 2 021 2 131 

CIRKULACE VÝMĚNNÉHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 46 46 48 48 48 48 

Počet expedovaných souborů 190 182 195 186 157 151 

Počet svazků v souborech 12 760 12 571 12 787 13 245 12 171 11 338 

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Počet obsloužených knihoven 3 28 36 36 36 36 

Počet akcí 3 28 43 52 61 50 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU RF 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 48 48 

Počet ujetých kilometrů 4 268 4 667 4 464 5 758 5 980 3 803 
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Městská knihovna v Českém Krumlově je pověřenou knihovnou. Oddělení regionálních služeb 

má ve svém metodickém obvodu 10 profesionálních knihoven, 30 malých knihoven 

a 8 poboček. Všechny knihovny i jejich pobočky v celém regionu jsou plně automatizovány 

a pracují s automatizovaným knihovním systémem Clavius (9 profesionálních knihoven) a Tritius 

(1 profesionální – Městská knihovna Kaplice) nebo Clavius REKS (36 neprofesionálních 

knihoven a jejich poboček). Proces budování základní informační sítě veřejných knihoven 

regionu Český Krumlov byl dokončen v roce 2014. V roce 2016 bylo připojeno do regionálního 

systému Clavius REKS 6 posledních neprofesionálních knihoven (přechod z Clavia). 

V současné době jsou tedy všechny neprofesionální knihovny regionu zapojeny v Clavius 

REKS. 

 

9.1. Poradenská a konzultační činnost 

Metodické návštěvy a konzultace byly v roce 2020 zaměřeny zejména na kontrolu knihovnické 
techniky, pomoc při vkládání a odpisech v REKSu, aktualizaci fondů, revizích fondů, pomoc 
při stěhování a řazení fondu, odpisech fondu, členění fondu atd. 
 

9.2. Statistika 

Počátkem roku 2020 pomáhala pracovnice oddělení regionálních služeb profesionálním 

i neprofesionálním knihovníkům se zpracováním statistického výkazu za knihovnu za rok 2019, 

celkem bylo obslouženo 45 knihoven a zpracováno 53 výkazů. 

Další agenda: 

 Zpracování statistického sumáře o činnosti veřejných knihoven regionu včetně 

komentáře o činnosti oddělení regionálních služeb za rok 2020. 

 Elektronické zpracování statistiky regionu pro všechny knihovny. 

 Zpracování statistického přehledu výkonů profesionálních knihoven a provedení 

porovnání s předchozím rokem. 

 Zpracování tabulky porovnání činnosti všech knihoven regionu (rok 2019 porovnán 

s rokem 2020).  

 Zpracování přehledu půjčených souborů regionálního oddělení jednotlivým knihovnám 

regionu za rok 2020. 

 Průběžné doplňování a uzavření deníku souborů za rok 2020. 

 

9.3. Porady 

Porady profesionálních a dobrovolných knihovníků byly zaměřeny na aktuální úkoly knihoven, 

informace ze školení a seminářů, celostátní kampaně na podporu čtenářství, vyplňování 

statistických výkazů, dále informace o tom, jak připravovat kulturní a vzdělávací akce a jak 

podávat informace o jejich průběhu. V roce 2020 byla zajištěna především elektronická 

komunikace (maily) nebo telefonické konzultace. Porada pro malé knihovny neproběhla žádná. 

Pro profesionální knihovny byly uspořádány dvě porady. 

Účast na těchto poradách stagnuje – souvisí to s výměnou knihovníků – mladší a ještě aktivní 

lidé ve svých zaměstnáních mají méně volného času. Toto řešíme individuálními konzultacemi.  

 

9.4. Aktualizace fondů knihoven 

 Z výměnného fondu  Městské knihovny v Českém Krumlově byla provedena v roce 2020 

aktualizace a bylo vyřazeno celkem 2 611 svazků knih a brožur (v těchto odpisech jsou 

i ztráty) – svazky byly vytříděny, označeny, odepsány a připraveny k prodeji na výprodej 

knih nebo jsou dodávány do knihobudky, kterou máme na autobusovém nádraží 

v Českém Krumlově. 
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 V červenci 2020 byla provedena revize fondu Oddělení regionálních služeb. V době 

revize měl fond 32 512 svazků. Půjčených knihovnám regionu bylo 24 626 svazků, 

na regále zrevidovaných 7 892 svazky, nenalezeno 128 svazků (od poslední revize 

v roce 2011). 

 Aktualizace byly provedeny v knihovnách z REKS – Netřebice (cca 1 109 svazků), 

Soběnov (223 svazky), Mirkovice (242 svazky), Srnín (196 svazků), Zubčice (1 402 

svazky); aktualizace fondu v Knihovně městyse Křemže (cca 600 svazků), při těchto 

aktualizacích byli svazky vytříděny a také většinou (v REKS) odepsány pracovnicí 

oddělení regionálních služeb. 

 

9.5. Revize fondů knihoven 

V roce 2020 byla provedena revize celého fondu v knihovnách napojených do  Clavius REKS – 

Nová Ves (cca 1 074 svazky), Soběnov (cca 1 148 svazků), Pohorská Ves (460 svazků), obecní 

knihovna Mirkovice (560 svazků), Srnín (1 172 svazky), pomoc při přípravě (aktualizace) 

a provedení (scannery) Knihovna městyse Křemže a Městská knihovna Vyšší Brod. 

Na všechny revize zapůjčilo revizní scannery oddělení regionálních služeb Městské knihovny 

v Českém Krumlově. 

 

9.6. Práce pro knihovny v Regionálním knihovním systému (REKS) 

 Vkládání a odpisy fondu knihoven napojených do REKS. 

 Aktualizace fondu a opravy katalogizace knihoven REKS. 

 Kontrola vložených knih v jednotlivých knihovnách v REKSu. 

 Oprava záznamů, doplnění tématik, slovníků, autorit (průběžně). 

 Kontrola autorit – ve fondu knihoven REKS – sjednocení, oprava a stahování nových 

záznamů. 

 Oprava nezařazených knih – tematické skupiny (průběžně). 

 Statistika jednotlivých knihoven – dohledávání chyb (přírůstky, úbytky). 

 Založení nové roční evidence časopisů pro knihovny Rychnov nad Malší, Dolní 

Třebonín, Omlenice, Přední Výtoň, Mirkovice, Netřebice, Prostřední Svince, Světlík, 

Rožmberk nad Vltavou, Chlum, Mříč, Zubčice, Kájov, Besednice, Černá, Chvalšiny, 

Malonty, Soběnov. 

 Odpisy starých evidencí časopisů u knihoven v REKSu do roku 2019. 

 Stěhování knihovny v Nové Vsi (rekonstrukce). 

 Stahování zbytků knih ze starých souborů (zjišťování ztrát, knih nevrácených od čtenářů) 

– Frymburk, Přísečná, Netřebice, Blansko, Kaplice sídliště. 

 Servis automatizovaného knihovního systému – Clavius REKS – 36 knihoven, 

nové nastavení v souvislosti s novým serverem. 

 

9.7. Školení pro profesionální knihovníky 

Školení v roce 2020 probíhala pouze individuálně, souvisela se zaškolováním nových 

knihovníků (3 školení). Ostatní školení proběhla v rámci semináře Literární Šumava 

o regionálních lokalitách, autorech atd. 

 

9.8. Jednání se samosprávou 

 Jednání se starosty obcí o činnosti a změnách v knihovnách. 

 V rámci pravidelných kontaktů se zřizovateli se podařilo projednat v několika případech 

zlepšení prostředí a vybavení knihoven. 

 Zajišťování revizí v knihovnách (spolu s metodičkou). 
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9.9. Rozvoz knihovních souborů po regionu 

Většina knihoven obdržela v roce 2020 vzhledem k situaci uzavření knihoven nejméně 2-3 

soubory knih, někde na požádání i více. Navýšil se i počet knihoven, které nepožadovaly větší 

rozvoz knih (úbytek čtenářů).  Oddělení regionálních služeb začalo nabízet knihovnám regionu 

i audioknihy. Malé obecní knihovny jsou závislé na dovozech souborů nových knih, soubory 

zajišťují lepší výběr pro čtenáře. Rozvoz souborů byl realizován prostřednictvím 74 výjezdů 

a najeto bylo celkem 3 803 km (v roce 2019 celkem 5 980 km). Soubory jsou rozváženy 

vlastním automobilem knihovny (VW Caddy). Podrobný výkaz o výkonu regionálních funkcí 

Městskou knihovnou v Českém Krumlově a hospodaření v rámci regionálních služeb 

je vypracováván každoročně v lednu a předáván Jihočeské vědecké knihovně v Českých 

Budějovicích, která zpracovává výsledky za celý kraj a komplexní výkaz předává na Jihočeský 

kraj. 

 

10. Vzdělávání pracovníků 

Pracovníci Městské knihovny v Českém Krumlově se průběžně vzdělávají. Jedná se zejména 

o školení týkající se knihovnických znalostí a dovedností, legislativy či nových trendů a projektů 

v knihovnictví. Školení zpravidla pořádají knihovny (Národní knihovna v Praze, Městská 

knihovna v Praze, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích), Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR, případně další vzdělávací subjekty. Pracovníci knihovny 

se účastní i nejdůležitějších celostátních knihovnických konferencí. Oborový standard činí 48 

hodin odborného vzdělávání na pracovníka za rok. Rok 2020 byl vzhledem ke koronavirové 

pandemii velmi netypický, jelikož většina školení byla zrušena, případně menší část se 

přesunula do virtuálního prostředí. Forma distančního vzdělávání (elearning, případně on-line 

v reálném čase) je sílící trend, který umožňuje bezpečnější vzdělávání pro větší počet 

zaměstnanců s úsporou času a cestovních výdajů. Doufejme však, že i osobní frontální 

vzdělávání bude i nadále fungovat. 

 

Příklady absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Klub dětských knihoven (21. 1. 2020, Praha) 

 Bookstart (28. 1. 2020, České Budějovice) 

 Služby knihoven (březen – květen 2020, elearning) 

 Komunitní knihovnou krok po kroku (1. 6. 2020, elearning) 

 FKSP a další fondy příspěvkových organizací (19. 6. 2020, České Budějovice) 

 Malé podzimní setkání (4. – 5. 9. 2020, Písek) 

 Aktuality a změny v personalistice a mzdovém účetnictví v průběhu roku 2020 

(11. 9. 2020, České Budějovice) 

 Literární Šumava (17. – 19. 9. 2020, Hornoplánsko) 

 Knihovny současnosti (2. – 4. 11. 2020, on-line) 

 Klartexte – Na rovinu. Jednodenní seminář o fake news (11. 11. 2020, on-line) 

 Vztahy na pracovišti z pohledu generací (on-line, trvale dostupné) 

 Informační technologie v knihovnách (on-line, trvale dostupné) 

 Videokonference jako nástroj vzdělávání v knihovnách (on-line, trvale dostupné) 

 

 

 



26 

 

11. Kulturní a vzdělávací činnost 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2020 celkem 29 kulturních akcí, které 

navštívilo 1 632 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 33 vzdělávacích akcí 

s návštěvností 381 osob. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o výrazný propad, který byl 

způsoben koronavirovou pandemií. Knihovna byla z nařízení vlády zcela uzavřena od 13. 3. 

do 3. 5. 2020, od 22. 10. do 2. 12. 2020, od 28. 12. do 31. 12. 2020. V období od 18. 12. do 22. 

12. 2020 bylo v provozu výdejní okénko. I mimo období úplného uzavření byla výrazně 

omezena možnost pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. To se dotklo dvou tradičních 

programových vrcholů roku – březen (akce „Březen měsíc čtenářů“) a říjen (akce „Týden 

knihoven“). Rok 2020 se tedy zcela vymyká a nemá smysl jej statisticky srovnávat s roky 

předcházejícími. 

Obdobný pokles zaznamenaly i akce v sálech Prelatury, které Městská knihovna v Českém 

Krumlově provozuje od roku 2018. Celkem se tam konalo 45 akcí, které navštívilo 2 591 

návštěvníků. Z toho 15 akcí pořádaly externí subjekty na základě pronájmu prostor a zbývajících 

30 akcí pořádala knihovna a akce byly určeny pro širokou veřejnost.  

 

 

 

 

Kulturní akce knihovny byly reprezentovány veřejnými čteními přes vernisáže, přednášky, 

až po hudební vystoupení či tvořivé akce pro děti. Vzdělávací akce reprezentuje například 

Virtuální univerzita 3. věku. Vzdělávací akce byly zaměřeny zejména na školní a středoškolskou 

mládež a potom i na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou. Níže uvádíme několik 

tradičních i nových kulturních a vzdělávacích akcí.12 

 

11.1. Medvědí podvečer 
První akcí roku 2020 bylo setkání s panem Janem Míšou Černým, českokrumlovským 

medvědářem. Bylo určeno všem bez rozdílu věku. Oddělení pro děti vpodvečer 17. 1. 2020 

doslova praskalo ve švech, přišlo 42 dětí i dospělých. Pan Černý vyprávěl o svých celoživotních 

zážitcích s medvědy, ale největší zájem byl o novou medvědí dvojici Viléma a Polyxenu. Dotazy 

                                                 
12

 Fotogalerie z akcí v příloze 1 této zprávy nebo na: https://www.knih-ck.cz/index.php?page=fotogl 

Bilance využití sálů Prelatury a přilehlých prostor v letech 2012 – 2020 

Rok Počet akcí 
Počet 

účastníků 

Počet 
využitých 

hodin 

Počet 
využitých 

dní 

% podíl 
využitých 
dní v roce 

2012 26 1 390 272 46 13% 

2013 33 2 185 371 69 19% 

2014 30 2 218 243 46 13% 

2015 34 2 036 304 59 16% 

2016 24 7 260 956 121 33% 

2017 21 1 965 187 41 11% 

2018 leden-březen) 4 390 117 23 26% 

2018 (duben-prosinec) 91 3 764 585 101 37% 

2019 113 5 193 496 124 34% 

2020 45 2 591 235 67 18% 

Celkem 421 28 992 3 766 697 
 

Průměr 47 3 221 418 77 21% 

https://www.knih-ck.cz/index.php?page=fotogl
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na pana medvědáře doslova pršely, opravdu všechny se dočkaly milé a fundované odpovědi. 

Pro návštěvníky byl také připraven malý kvíz o životě medvědů hnědých, hlavní cenou byl 

plyšový medvídek. Nikdo ale neodešel s prázdnou, děti si odnesly lízátka a úplně všichni krásné 

samolepky a kalendáříky, které přinesl pan medvědář. A pan Černý dostal dalšího plyšového 

medvídka do své sbírky – bude se prý jmenovat Knihovníček. 

 

11.2. Virtuální univerzita 3. věku 
V únoru 2020 byl v naší knihovně zahájen letní semestr virtuální univerzity 3. věku (VU3V). 

Garantem kurzů je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Témata nabízených kurzů byly 

v letním semestru „Barokní architektura v Čechách“ a „Kouzelná geometrie“. Každý kurz měl 

6 přednášek, které se konaly vždy po 14 dnech. Náplní zimního semestru byly kurzy „Leonardo 

da Vinci“ a „Dějiny oděvní kultury“. Mezi seniory je o tento způsob vzdělávání velký zájem, a tak 

v něm budeme i nadále pokračovat. Do obou semestrů však zasáhla koronavirová pandemie, 

a tak většina kurzů proběhla v rámci domácího studia bez možnosti prezenčního setkávání. 

 

11.3. Prázdninová knihovna 
Od 10. do 14. srpna 2020 proběhl čtvrtý ročník Prázdninové knihovny. Společný týden jsme 

prožili především na cestách. Kromě českokrumlovských klášterů jsme navštívili Křížovou horu, 

zříceninu Dívčí kámen a třísovské oppidum. Prošli jsme Granátnickou stezku a zdolali jsme 

i náročnou trasu z Borové na Novou Hospodu, to vše bez újmy na zdraví a ztrát na životech. 

Děti se během celého týdne statečně pouštěly do každého úkolu, aby nasbíraly co nejvíc 

cenných bodů. Poznávali jsme rostliny, učili jsme se orientovat v mapách, cestovali jsme 

do historie a odhalovali jsme zajímavosti ze života zvířat. Týden jsme zakončili opékáním 

špekáčků a vyhlášením vítězného týmu, které nám bohužel nakonec narušila bouřka. 

I přes deštivý závěr doufáme, že si děti společné dny užily stejně jako my. 

 

11.4. Čteme Hezky Česky 
Cyklus veřejného čtení se v roce 2020 díky počasí i zlepšení epidemiologické situace během 

jara a léta velmi vydařil. Akce vychází z názvu krámku Hezky Česky paní Jaroslavy Dominové, 

která je zpravidla hostitelkou akce. K veřejnému čtení jsme se s veřejností sešli od května 

do září celkem pětkrát, jednou v krásných prostorách Gotického sálu naší knihovny a čtyřikrát 

u krámku Hezky Česky v Soukenické ulici. Akce se stala již tradiční a divácky oblíbenou. 

Návštěvníci mohli slyšet například čtení Jaroslavy Dominové, Moniky Týny Brýdové, Libora 

Frýby, Helmuta Wagnera či Jana Matěje Krnínského. 
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12. Dotace a sponzorské dary 

Městská knihovna v Českém Krumlově získává na svou činnost hlavní provozní dotaci 

od zřizovatele, tedy města Český Krumlov, a dále dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven 

od Jihočeského kraje. Knihovna byla úspěšná při získávání dotace na základě předložené 

projektové žádostí na Ministerstvu kultury ČR a obdržela i jeden sponzorský dar od dlouholeté 

podporovatelky. 

 

Přehled získaných finančních prostředků: 

 

1) Dotace na provoz Městské knihovny v Českém Krumlově na rok 2020 od města Český 

Krumlov 

- Dotace: 7 154 000Kč 

- Komentář: Příspěvek zřizovatele na roční provoz instituce. 

 

2) Dotace Jihočeského kraje z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven v roce 202013 

- Dotace: 1 476 000 Kč 

- Komentář: Regionální funkce vykonává Městská knihovna v Českém Krumlově od 1. 2. 

2002 na základě pověření Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Regionální funkce jsou vykonávány vůči 10 profesionálním knihovnám, 30 obecním 

knihovnám a 8 pobočkám knihoven, celkem tedy vůči 48 obsluhovaným knihovnám. 

 

3) Dotační titul Ministerstva kultury ČR: VISK314 

- Název projektu: Obnova výpočetní techniky v Městské knihovně v Českém 

Krumlově 

- Dotace: 26 000 Kč 

- Celkové náklady: 37 336 Kč 

- Komentář: V rámci projektu byly pořízeny dva notebooky s příslušenstvím. 

 

4) Dotační titul Ministerstva kultury ČR a Moravské zemské knihovny v Brně: 

Česká knihovna15 

- Název projektu: Česká knihovna 2020 

- Dotace: 10 026 Kč 

- Celkové náklady: 10 026 Kč 

- Komentář: Nejedná se o klasickou finanční dotaci, ale o projekt Ministerstva kultury ČR 

a Moravské zemské knihovny v Brně, který podporuje nákup vybraných nekomerčních 

titulů české umělecké beletrie a děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných určených 

pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Naše knihovna získala z nabídky 

vybraných titulů 26 svazků knih. 

 

5) Sponzorský dar MUDr. Mirky Divišové 

- Dar: 5 000 Kč 

- Komentář: MUDr. M. Divišová je dlouholetou čtenářkou Městské knihovny v Českém 

Krumlově a každoročně knihovnu podporuje i finančním darem. 

 

                                                 
13

 https://www.cbvk.cz/regionalni_funkce.html 
14

 https://visk.nkp.cz/ 
15

 https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna 

https://www.cbvk.cz/regionalni_funkce.html
https://visk.nkp.cz/
https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna
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13. Provozní záležitosti 
 

13.1. Změny ve vybavení 
V letošním roce jsme opět investovali do vybavení knihovny nejen z prostředků běžného 

rozpočtu, ale i ze získaných dotací. Celková částka činila bez mála 700 000 Kč. Vzhledem 

k zastaralému vybavení knihovny je nezbytné každoročně do této oblasti napřít nemalé finanční 

prostředky. Do studovny byl pořízen nový výpůjční pult a další nový nábytek, Městská galerie 

a oddělení pro děti byly vybaveny výstavními mřížovými stěnami, oddělení regionálních služeb 

bylo vybaveno novou multifunkční tiskárnou, učebna byla vybavena novými židlemi, 

dále pokračovala obměna výpočetní techniky atd. 

 

13.2. Investice, závady a poruchy 
Hlavní budova knihovny v Horní ulici trpí dlouhodobou absencí investic do objektu. V havarijním 

stavu je elektroinstalace, nevyhovující je topná soustava, rozvody vody a kanalizace. 

Opravy jsou realizovány prostřednictvím odboru správy majetku a investic Městského úřadu 

v Českém Krumlově v rámci havárií.  

Větší investiční akcí byla lokální oprava střechy jižního křídla a celkové čištění okapů. Dlouho 

očekávanou investiční akcí byl nátěr oken a rámů směřujících do Horní ulice. Jedná o první 

etapu, dalšími etapami bude nátěr oken na nádvoří a na jižní straně směrem k Vltavě. 

V rámci zpracování studie na celkovou revitalizaci objektu Prelatury spolupracovalo vedení 

knihovny se zpracovatelem Ateliérem Kročák. 

 

 

Nové vybavení pořízené v roce 2020 

Oddělení Věc Počet kusů Poznámka 

pro dospělé 

Stojan na deštníky 1 

0 

Rádio Philips 2 

Knihovní schůdky Wedo 3 

Odkládací knihovní vozík 2 

věšák TON  2 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 

pro děti 

Maňásci a hry pro děti 6 

0 

Rychlovarná konvice ETA 2 

Stojan na deštníky 1 

Tříbarevný sedací vak Fotbalový MÍČ 
XXL + podnožník 

1 

Sedací vak lev a pes 2 

Výstavní mřížová stěna 2 

Dvojitá noha pro výstavní stěnu 8 

Zarážka L malá 40 

Věšák TON 1 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 
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Oddělení Věc Počet kusů Poznámka 

studovna a 
čítárna 

Výpůjční pult 1 

0 

Genie Laminátor LA500A3 1 

Plastikový rozřaďovač praporcový 100 

Držák knihy do regálu 10 

Žíněnka 4 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 

 Kancelářská skříň 7 

Nástavba 2 dveřová 7 

Kancelářský regál 3 

Kancelářská zasouvací skříňka 1 

regionálních 
služeb 

Plechové disky 4 Hrazeno z 
dotace 

Jihočeského 
kraje 

Multifunkční tiskárna Canon iR2630i 1 

Skříňka pod tiskárnu 1 

Bezdrátová sluchátka Thomson 1 

oddělní 
zpracování 
knihovního 

fondu 

Koberec 1 

0 

Varná konvice 1 

Knihovna 1 

Prádelník 1 

Úklidový vozík 1 

Schůdky 1 

Mikrovlnná trouba 1 

Podložka pod notebook 1 

pobočka Mír 

Genie laminátor 1 

0 

Stojan na deštníky 1 

Rádio Philips 2 

Přenosný stojan na CD 1 

Koberec Rainbow, hranatý 1 

Knihovní schůdky Wedo 1 

Pojízdný box PUPPY 2 

Žíněnka 2 

Věšák TON  2 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 

Židle pro děti 4 

Stůl pro děti 1 

pobočka 
Plešivec 

Obraz 1 

0 

Genie laminátor 1 

Stojan na deštníky 1 

Brýle na virtuální realitu 1 

Herní notebook Lenovo Legion 1 

Brašna na notebook 1 

LCD monitor 24" ASUS 1 

Rozřaďovač praporcový - typ A 2 

Přenosný stojan na CD 1 

Žíněnka 4 

Věšák TON  1 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 
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Oddělení Věc Počet kusů Poznámka 

ředitelna 

Věšák TON  1 

0 

Informační tabule na stojanu, A3 6 

Skříň Ready office 6 

Skříň Ready office, police + nika  1 

Šatní skříň Ready 1 

Rohová skříň Ready 1 

ekonomka 

Kovová kartotéka A4, 4 zásuvky 2 

0 
Kancelářský stůl Kenzo 1 

Skříň s dveřmi Luk 1 

Skříň Luk 1 

sály 
Prelatury 

Úklidový vozík 1 

0 

Stojan na deštníky 2 

Plachta 5x8 m 1 

Plachta 4x5 m 1 

Dezinfekční stojan s bezdotykovým 
dávkovačem 

1 

učebna 

Stojan na deštníky 1 

0 Věšák TON  2 

Židle 20 

Městská 
galerie 

Výstavní mřížová stěna 4 
0 

Dvojitá noha pro výstavní stěnu 16 

Knihovna 

Licence ESET Secure Office na 3 roky 29 
0 

Archivní spisová skříň plechová 2 

Notebook Lenovo V330-15IKB 2 Hrazeno z 
dotace MK ČR 

VISK3 
Myš Logitech 2 

Brašna na notebook i-Stay 15.6" 2 

Prodloužení záruky na 2 roky a 
doprava 

1 

0 

Toner 143 

Zkoušečka SN4  1 

Ergonomická vertikální myš 14 

Stojan na deštníky 2 

Čistička vzduchu Lux Aeroguard Mini 1 

Stánek 1 

Stojka A1 2 

ALLSOP podložka pod notebook 1 

Happy Green Zahradní set 2 

Plackovač, matrice, placky 1 

 

CELKEM 536    
 

 

 

13.3. Veřejné zakázky 
Knihovna v roce 2020 administrovala celkem 98 veřejných zakázek, všechny do 50 000 Kč 

bez DPH. Tyto zakázky byly realizovány za účelem transparentního nákupu knihovního fondu.  
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14. Prezentace knihovny a spolupráce 

Prezentace práce knihovny nejen vůči zřizovateli, ale zejména vůči nejširší veřejnosti je klíčovou 

oblastí, které je nezbytné věnovat maximální pozornost. Jako další krok ke zviditelnění knihovny 

a dostupnějšímu získání informací o ní jsme mimo jiné zřídili i tematické heslo v on-line otevřené 

encyklopedii Wikipedie.16 

 

14.1. Spolupráce se čtenáři 
Naše čtenáře oslovujeme (na základě jejich předchozího souhlasu) každý měsíc prostřednictvím 

e-mailu. Pravidelně od nás dostávají aktuální knižní tipy a přehled kulturních a vzdělávacích 

akcí plánovaných na daný měsíc. O novinkách ve službách knihovny čtenáře informujeme 

v příležitostných newsletterech. 

 

14.2. Webové stránky 
Základním nástrojem komunikace a oficiální prezentace knihovny jsou webové stránky.17 

Webové stránky jsou obsahově každý pracovní den aktualizovány a informují nejen o dění 

v knihovně a regionu, ale i o celorepublikových trendech a důležitých akcích a událostech. 

Jejich návštěvnost je stále vysoká, za rok 2020 celkem 175 648 (pokles o 7%). V roce 2021 

je plánována spuštění nových moderních webových stránek s novými funkcionalitami 

a přívětivou grafikou. 

 

 
 

 

14.3. Sociální sítě 
Knihovna se prezentuje na dvou sociálních sítích – Facebook18 a Twitter19. Z hlediska 

funkcionalit a oblíbenosti je uživateli preferován Facebook. Naše komunita čítala v roce 2020 

                                                 
16

 https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_v_%C4%8Cesk%C3%A9m_Krumlov%C4%9B 
17

 https://www.knih-ck.cz/ 
18

 https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 
19

 https://twitter.com/knih_ck 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_v_%C4%8Cesk%C3%A9m_Krumlov%C4%9B
https://www.knih-ck.cz/
https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
https://twitter.com/knih_ck
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celkem 806 lidí (nárůst o 15%), přičemž stále stoupá. Mezi uživateli výrazně převažují ženy 

(78%) nad muži (22%) s věkovou skladbou 25 – 54 let. Oblast sociálních sítí je perspektivní 

zejména z důvodu velmi rychlého sdílení a šíření informací o kulturních a vzdělávacích akcích 

a novinkách v knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. YouTube kanál 
Od dubna 2020 je v provozu YouTube kanál20 s videi z Městské knihovny v Českém Krumlově. 

Videa zachycují uplynulé akce, případně reportáže či čtenářské tipy. Videa z knihovny jsou 

současně k dispozici i na facebookovém profilu, kde je sledovanost ještě výrazně vyšší. 

 

 

                                                 
20

 https://www.youtube.com/channel/UCE7YmM8EqzVQF50sesXbSJw/videos 

 

https://www.youtube.com/channel/UCE7YmM8EqzVQF50sesXbSJw/videos
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14.5. Spolupráce s médii 
Další důležitou oblastí je spolupráce s médii. Tato aktivní spolupráce se pozitivně odráží 

i v četnosti článků o knihovně jak v tištěných, tak digitálních médiích. Celkový přehled je uveden 

v příloze č. 2. Pokračujeme v osvědčené rubrice „Nepřehlédněte v knihovně!“ v Novinách města 

Český Krumlov, která informuje čtenáře o novinkách ve fondu knihovny. Tyto knižní tipy každý 

měsíc aktualizujeme i na webu knihovny. Akce knihovny prezentujeme na webu města Český 

Krumlov21 a v tištěném kulturním kalendáři KUK. Důležitými mediálními partnery jsou Televize 

Jižní Čechy, Jihočeská televize nebo portál krumlovaci.cz. Dále spolupracujeme především 

s Českokrumlovským deníkem a Českým rozhlasem České Budějovice. Dlouhodobá spolupráce 

s Českým rozhlasem České Budějovice vyústila v pravidelný desetiminutový pořad „O knihách 

s knihovnicí“, který je vysílán každou neděli od 14.45 hodin.22 

 

14.6. Spolupráce s dalšími subjekty 
V neposlední řadě spolupracujeme i s dalšími kulturními a sociálními institucemi ve městě 

(např. Regionální muzeum v Českém Krumlově, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 

Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov, Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, 

Kláštery Český Krumlov, ICOS Český Krumlov o.p.s.) i mimo něj (např. Domov pro seniory 

Kaplice, FOKUS České Budějovice). Od roku 2017 trvá mezinárodní spolupráce s Českou 

školou Rhein-Main v Schwalbach am Taunus (SRN), kam zasíláme zajímavé tituly vyřazené 

z fondu naší knihovny, které slouží tamějším dětem k výuce a procvičování českého jazyka. 

Dlouhodobě spolupracujeme i s chráněnou dílnou Nazaret z Borovan ve formě prodeje jejich 

keramických výrobků ve studovně. V roce 2020 jsme spolupracovali s Jihočeskou univerzitou 

v Českých Budějovicích při zajištění týdenní odborné studentské praxe (obor bohemistika).  

 

14.7. Odborná spolupráce 
Městská knihovna v Českém Krumlově spolupracuje s řadou odborných knihovnických institucí, 

v prvé řadě s Národní knihovnou v Praze a Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých 

                                                 
21

 http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/ 
22

 Jednotlivé díly pořadu včetně archivu na: https://budejovice.rozhlas.cz/o-knihach-s-knihovnici-6944998 

http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/
https://budejovice.rozhlas.cz/o-knihach-s-knihovnici-6944998
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Budějovicích. Českokrumlovská knihovna je institucionálním členem Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků ČR (SKIP), Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT) 

a podílí se i na řadě celorepublikových projektů. Kromě přispívání do centrálních katalogů 

je aktivně zapojena do benchmarkingu knihoven,23 jehož nositelem je Národní informační 

a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).24 Výsledky tohoto projektu umožňují srovnávat 

výkony a efektivitu knihoven v rámci ČR. V roce 2018 knihovna smluvně přistoupila k projektu 

Centrálního portálu knihoven25 a v roce 2019 došlo k jejímu plnému zapojení a proškolení 

pracovníků. Dále se knihovna také zapojila do projektu Obálky knih26. 

Do oblasti odborných úspěchů naší knihovny lze započítat i ocenění Jihočeský knihovník roku 

2019 pro Jaroslavu Valtrovou, pracovnici ve studovně a čítárně za její dlouholetou práci 

se čtenáři a organizaci řady zajímavých akcí pro veřejnost.27 

 

15. Poskytování informací 

Městská knihovna v Českém Krumlově jako povinný subjekt neobdržela v roce 2020 žádnou 

žádost podle dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Neobdržela 

tudíž ani žádné odvolání dle § 15 téhož zákona ani jiné podání dle výše zmíněného zákona. 

Výroční zprávy jsou v souladu se zákonem zveřejněny na webových stránkách povinného 

subjektu v sekci Povinné informace28. 

16. Ekonomické hodnocení 

Z ekonomického hlediska byl pro knihovnu rok 2020 i přes dopady koronavirové pandemie 

úspěšný. Díky podpoře zřizovatele se podařilo udržet finanční prostředky na nákup knihovního 

fondu, čímž se podařilo vrátit na výdajovou úroveň před ekonomickou krizí a rozpočtovými škrty 

v roce 2009. Splnění oborového standardu na nákup knihovního fondu lze považovat z hlediska 

poskytování kvalitní veřejné služby za klíčový.  

Od 3. 4. 2018 převzala knihovna do své správy celý areál Prelatury, což výrazně rozšířilo 

možnost konání různých akcí jak knihovny, tak na základě pronájmu i externích subjektů. 

Díky aktivnímu přístupu a hospodárnému využívání byl provoz v roce 2020 ziskový, konkrétně 

ve výši 24 187 Kč 

I v roce 2020 se podařilo díky podpoře zřizovatele a finančních prostředků z dotace výrazně 

investovat do vybavení knihovny a kultivaci prostor pro veřejnost. Celkové výdaje činily bezmála 

cca 700 000 Kč. Do studovny byl pořízen nový výpůjční pult a další nový nábytek, Městská 

galerie a oddělení pro děti byly vybaveny výstavními mřížovými stěnami, oddělení regionálních 

služeb bylo vybaveno novou multifunkční tiskárnou, učebna byla vybavena novými židlemi, 

dále pokračovala obměna výpočetní techniky atd. 

Knihovna byla úspěšná i při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku 

od zřizovatele. Kromě pravidelné dotace na výkon regionálních funkcí knihoven od Jihočeského 

kraje ve výši 1 476 000 Kč se podařilo získat, řádně využít a vyúčtovat dotaci na pořízení nové 

výpočetní techniky ve výši 26 000 Kč od Ministerstva kultury ČR. 

Celkové hospodaření knihovny za rok 2020 bylo vyrovnané s hospodářským výsledkem ve výši 

47 158,09 Kč, který bude po schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu. 

                                                 
23

 https://www.benchmarkingknihoven.cz/ 
24

 http://www.nipos-mk.cz/ 
25

 https://www.knihovny.cz/ 
26

 https://obalkyknih.cz/ 
27

 https://www.youtube.com/watch?v=gItxijWs_zg 
28

 https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download3 

https://www.benchmarkingknihoven.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://obalkyknih.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=gItxijWs_zg
https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download3
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17. Plnění Koncepce rozvoje knihovny 
na léta 2016 – 2020 

Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 2020, byla dne 

3. 10. 2016 projednána a vzata na vědomí Radou města Český Krumlov pod usnesením 

č. 0486/RM23/201629. 

 

Plnění Koncepce rozvoje knihovny na léta 2016 – 2020 

Přehled plnění 

Opatření Název Stav plnění 

1 
Předprojektová a projektová příprava na celkovou 
rekonstrukci interiérů knihovny v areálu Prelatury 

Rozpracováno 

2 Rekonstrukce interiérů knihovny v areálu Prelatury Nesplněno 

3 Nátěr oken v knihovně v části orientované do Horní ulice Splněno 

4 Nová informační cedule a označení sídla v Horní ulici Splněno 

5 Spuštění nových a moderních webových stránek knihovny Rozpracováno 

6 Stabilizace nákupu knihovního fondu Splněno 

7 Pořízení nového knihovního systému Nesplněno 

8 Nákup židlí do knihovny Splněno 

9 Vybudování dětského koutku v oddělení pro děti Splněno 

10 
Vybudování čítárny a klidové zóny s posezením na 

oddělení pro dospělé 
Splněno 

11 Pořízení návratového boxu na knihy (tzv. bibliobox) Splněno 

12 Pořízení nového služebního vozidla Splněno 

13 Nové označení poboček Mír a Plešivec Splněno 

14 Zařazení knihovny do městského navigačního systému Splněno 

15 Pravidelná obměna výpočetní techniky a tiskáren Splněno 

16 
Postupná obměna nábytku a vybavení v jednotlivých 

odděleních a na pobočkách 
Splněno 

17 Instalace zábradlí a rekonstrukce osvětlení Městské galerie 
Částečně 
splněno 

18 Obnova nátěru oken v celém areálu Prelatury Rozpracováno 

19 Obnova poškozené omítky fasády do Horní ulice Nesplněno 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Koncepce je ke stažení na webových stránkách knihovny: https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download3 

https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download3
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 Opatření 1 – Předprojektová a projektová příprava na celkovou rekonstrukci interiérů 

knihovny v areálu Prelatury 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 400 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Zpracování projektové dokumentace, realizační dokumentace, stavebně 

historického průzkumu, statického posudku atd. 

Stav realizace: Rozpracováno. 

V průběhu září 2017 bylo zpracováno celkové geodetické zaměření areálu Prelatury 

pomocí nejmodernější techniky laserového skenování. Následně byla zadána ověřovací 

studie na revitalizaci objektu Prelatury Ateliéru Kročák z Českých Budějovic. Následovalo 

několik jednání a předložení rozpracované studie k předběžnému projednání Národnímu 

památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Českých Budějovicích, které 

proběhlo dne 30. 7. 2018. 

V roce 2019 byla odborem investic zadána Ing. Haně Hanzlíkové aktualizace standardního 

stavebně historického průzkumu (SHP) areálu Prelatury (č. p. 155). Původní SHP bylo 

zpracováno v roce 1967 D. Líbalem, L. Lancingerem a J. Mukem. V rámci aktualizace byly 

provedeny mimo jiné průzkumy omítek a dendrochronologická analýza krovu. Celkový 

elaborát byl odevzdán 20. 1. 2020. 

V roce 2020 byla fakticky dokončena práce na studii a Městská knihovna v Českém 

Krumlově zpracovala programovou náplň využití areálu Prelatury jako přílohu zmíněné 

studie. 

 

 Opatření 2 – Rekonstrukce interiérů knihovny v areálu Prelatury 

Termín: 2018 – 2020 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 10 000 0000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Rekonstrukce zahrne kompletní výměnu elektroinstalace a topné soustavy 

v budově, dále instalaci elektronického a požárního zabezpečení, rekonstrukci sociálního 

zázemí, kompletní výměnu podlahových krytin, výtah a případně další nutné práce. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 3 – Nátěr oken v knihovně v části orientované do Horní ulice 

Termín: 2017 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Jedná se o 27 kusů oken. 

Stav realizace: Splněno. 

I přes příslib odboru investic Městského úřadu v Českém Krumlově zařadit nátěr oken mezi 

investiční priority roku 2017, 2018 a 2019 nebyla realizace dosud zahájena. 

V roce 2020 (září – prosinec) byla tato investiční akce realizována. 

 

 Opatření 4 – Nová informační cedule a označení sídla v Horní ulici 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 38 031 Kč 

Poznámka: V současné době není knihovna z Horní ulice označena. Dále se jedná 

o výměnu dožilé plastové cedule v průjezdu Prelatury. 

Stav realizace: Splněno. 
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Podoba kované cedule umístěné do Horní ulice byla schválena orgánem státní památkové 

péče, zadána do výroby a osazena dne 5. 1. 2018. Informační cedule v průjezdu byla 

osazena dne 20. 2. 2019. 

 

 Opatření 5 – Spuštění nových a moderních webových stránek knihovny 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč 

Poznámka: Stávající webové stránky jsou již technologicky, uživatelsky, funkčně i graficky 

zastaralé a je nezbytné je nahradit. 

Stav realizace: Rozpracováno. 

Dosud nebyla zahájena realizace. V roce 2018 se několikrát sešla pracovní skupina 

k přípravě zadání nových webových stránek knihovny. Shrnuty byly výhody a nevýhody 

stávajících stránek a definována žádoucí podoba webových stránek nových. 

V roce 2020 nebyly nové stránky spuštěny, ale podařilo se rozšířit funkcionality stávajících 

stránek, například o mailingovou službu. Spuštění nových stránek je plánováno v roce 

2021. 

 

 Opatření 6 – Stabilizace nákupu knihovního fondu 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci se zřizovatelem Městem Český Krumlov 

Náklady: 500 000 Kč za rok 

Poznámka: Jedná se o optimální výši částky, která splňuje oborový standard. V roce 2015 

bylo na nákup knihovního fondu vynaloženo 384 862 Kč (činí 29,74 Kč na jednoho 

obyvatele Českého Krumlova). Potřebná částka 500 000 Kč činí 38,63 Kč na jednoho 

obyvatele Českého Krumlova. Částka zhruba odpovídá výdajům vynakládaným 

před úspornými opatřeními v souvislosti s dopady ekonomické krize v roce 2009. 

Výše uvedená částka neobsahuje výdaje na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského 

kraje na výkon regionálních funkcí knihoven. 

Stav realizace: Splněno. 

Zřizovatel posílil rozpočet knihovny na rok 2017 o částku 100 000 Kč na nákup knihovního 

fondu. Celkové výdaje na nákup knihovního fondu v roce 2017 činily 451 571 Kč (což činí 

34,03 Kč na jednoho obyvatele Českého Krumlova). Celkové výdaje na nákup knihovního 

fondu v roce 2018 činily 464 796 Kč (což činí 34,87 Kč na jednoho obyvatele Českého 

Krumlova). 

V roce 2019 byly celkové výdaje na knihovní fond ve výši 497 167 Kč (což činí 37,54 Kč 

na jednoho obyvatele Českého Krumlova). 

V roce 2020 byly celkové výdaje na knihovní fond ve výši 468 794 Kč (což činí 35,59 Kč 

na jednoho obyvatele Českého Krumlova). 

Oborový standard byl tedy pro roky 2017 – 2020 splněn. 

 

 Opatření 7 – Pořízení nového knihovního systému 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 100 000 Kč 

Poznámka: Stávající knihovní systém Clavius již od roku 2020 nebude firmou Lanius 

rozvíjen, ale správa a technická podpora bude pokračovat i nadále. Vzhledem k této situaci 

je žádoucí v dohledné době přejít na nový knihovní systém s možností cloudového ukládání 

dat. 

Stav realizace: Nesplněno. 
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Dosud nebyla zahájena realizace. V letech 2018 – 2020 probíhal intenzivní průzkum trhu 

a porovnávány zkušenosti jiných knihoven s různými automatizovanými knihovními 

systémy. Stávající systém je plně funkční a poskytuje požadované služby, a tak potřeba 

přechodu na nový systém není akutní.  

 

 Opatření 8 – Nákup židlí do knihovny 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 180 159,32 Kč 

Poznámka: Jedná se o 50 kusů židlí na besedy, přednášky a kulturní akce. 

Stav realizace: Splněno. 

Celkem 50 kusů skládacích židlí a transportní vozík byly pořízeny na základě veřejné 

zakázky malého rozsahu a převzaty k užívání dne 4. 12. 2017. 

 

 Opatření 9 – Vybudování dětského koutku v oddělení pro děti 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 17 252 Kč 

Poznámka: Nevyžaduje stavební úpravy, jedná se o nákup sedacího nábytku, koberce 

a dalších hracích prvků. 

Stav realizace: Splněno. 

Dětský koutek byl vybaven novým nábytkem, sedacími pytli, koberci a hračkami. K užívání 

byl předán dne 3. 10. 2017. 

 

 Opatření 10 – Vybudování čítárny a klidové zóny s posezením na oddělení 

pro dospělé 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 43 103 Kč 

Poznámka: Nevyžaduje stavební úpravy, jedná se o nákup sedacího nábytku, koberce 

a dalšího zařízení. 

Stav realizace: Splněno. 

Klidová zóna na oddělení pro dospělé byla vybavena novým sedacím nábytkem, koberci 

a dekoracemi. K užívání byl předán dne 22. 9. 2017. 

 

 Opatření 11 – Pořízení návratového boxu na knihy (tzv. bibliobox) 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 50 000 Kč 

Poznámka: Jedná se o rozšíření služeb knihovny ve formě možnosti vracení knih i mimo 

otevírací dobu. 

Stav realizace: Splněno. 

Návratový box byl pořízen a osazen 1. 3. 2021 za celkovou pořizovací cenu 108 697 Kč.  

 

 Opatření 12 – Pořízení nového služebního vozidla 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 400 000 Kč 
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Poznámka: Stávající služební vozidlo Renault Kangoo, které slouží mimo jiné pro rozvoz 

knihovních souborů do 40 venkovských knihoven, pochází z roku 2000 a je na hranici 

životnosti. 

Stav realizace: Splněno. Díky účelové investiční dotaci od zřizovatele ve výši 400 000 Kč 

na rok 2019 byl pořízen nový automobil VW Caddy za celkovou částku 445 279 Kč. 

Automobil byl dodán dne 14. 11. 2019. 

 

 Opatření 13 – Nové označení poboček Mír a Plešivec 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 8 410 Kč 

Poznámka: Stávající označení poboček je již dožilé a vyžaduje výměnu. 

Stav realizace: Splněno. 

Renovovaná informační cedule na pobočce Mír byla osazena dne 24. 1. 2019. Zcela nová 

cedule byla na pobočce Plešivec osazena dne 7. 2. 2019. Obě informační cedule jsou 

zpracovány v souladu s jednotným vizuálním stylem knihovny. 

 

 Opatření 14 – Zařazení knihovny do městského navigačního systému 

Termín: 2017 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 15 000 Kč 

Poznámka: Ve stávajícím navigačním systému města knihovna chybí. 

Stav realizace: Splněno. 

Celkem 5 směrových cedulí knihovny bylo nainstalováno v rámci navigačního systému 

města dne 18. 8. 2017. 

 

 Opatření 15 – Pravidelná obměna výpočetní techniky a tiskáren 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč/rok 

Poznámka: Jednou za 5 – 7 let je nutné obměnit veškeré technické vybavení. 

Stav realizace: Splněno. 

V roce 2017 byly mimo jiné pořízeny 4 nové stolní PC, 1 notebook včetně dokovací stanice, 

2 LCD monitory, 1 skener, 1 externí disk v celkové hodnotě 88 155 Kč. Kromě externího 

disku bylo vše pořízeno z dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK3. 

V roce 2018 byl mimo jiné pořízen 1 server, 1 stolní PC sada, 1 monitor, 1 notebook, 1 

externí disk, 2 skenery, 2 tiskárny. Server, stolní PC a notebook byly pořízeny z dotace 

Ministerstva kultury ČR z programu VISK3. 

V roce 2019 byl mimo jiné pořízen druhý nový server včetně licencí a skříně, 1 síťový 

přepínač, 4 PC sestavy, 4 monitory, 3 skenery, 1 dataprojektor a další vybavení. Server, 

síťový přepínač a dataprojektor včetně příslušenství byly pořízeny z dotace Ministerstva 

kultury ČR z programu VISK3. 

V roce 2020 byla mimo jiné pořízena multifunkční tiskárna a kopírka Canon iR2630i a dva 

notebooky s příslušenstvím z dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK3. 

(viz kapitolu 12).   

 

 Opatření 16 – Postupná obměna nábytku a vybavení v jednotlivých odděleních 

a na pobočkách 

Termín: Průběžně 
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Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč/rok 

Poznámka: Většina vybavení knihovny je starší 30 let, proto je nezbytné provádět 

každoroční postupnou obměnu. 

Stav realizace: Splněno. 

V roce 2017 proběhla díky zapojení finančních prostředků z fondu investic knihovny 

výrazná obměna nábytku a technického vybavení (viz opatření 15) v celkové hodnotě 

512 664 Kč. 

V roce 2018 pokračovaly díky zapojení finančních prostředků z fondu investic knihovny 

a vnitřním úsporám výrazné investice do odměny nábytku i technického vybavení v hodnotě 

cca 543 000 Kč. 

V roce 2019 se podařilo díky úsporám a výnosu z doplňkové činnosti pokračovat ve výměně 

nábytku i dalšího technického vybavení v hodnotě cca 500 000 Kč 

V roce 2020 se podařilo díky úsporám a výnosu z doplňkové činnosti pokračovat ve výměně 

nábytku i dalšího technického vybavení v hodnotě cca 700 000 Kč 

(viz kapitolu 13).   

 

 Opatření 17 – Instalace zábradlí a rekonstrukce osvětlení Městské galerie 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: 5 200 Kč (zábradlí) 

Poznámka: Zábradlí je nutné z důvodu zvýšení bezpečnosti na schodech do Městské 

galerie. Stávající osvětlení funguje již jen z části a pro pořádání výstav je třeba kvalitní 

bodové osvětlení. 

Stav realizace: Částečně splněno. 

V roce 2016 proběhla částečná oprava stávajícího osvětlení v Městské galerii. 

Zábradlí bylo uměleckým kovářem navrženo, vyrobeno a osazeno dne 18. 9. 2017. 

V roce 2018 proběhla výměna dvou osvětlovacích těles pod schody, celková rekonstrukce 

osvětlení dosud neproběhla. 

V roce 2019 byla prováděna pouze běžná údržba, ale celková rekonstrukce neproběhla. 

V roce 2020 osvětlení fungovalo dle potřeby, celková rekonstrukce zatím neproběhla. 

 

 Opatření 18 – Obnova nátěru oken v celém areálu Prelatury 

Termín: 2018 – 2019 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 250 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Nátěr všech oken je třeba realizovat s ohledem na jejich stav alespoň jednou 

za cca 7 let. 

Stav realizace: Nesplněno. 

Dosud nebyla zahájena realizace. Nátěry oken v celém areálu jsou v několika etapách 

naplánovány na roky 2021 – 2022. 

 

 Opatření 19 – Obnova poškozené omítky fasády do Horní ulice 

Termín: 2018 – 2019 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Obnovu dožilých částí fasády je nezbytné provádět průběžně. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 
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18. Ohlédnutí za rokem 2020 

Rok 2020 zasáhl do fungování Městské knihovny v Českém Krumlově naprosto zásadně. 

V průběhu roku jsme museli z důvodu koronavirové pandemie a nařízení vlády třikrát zavřít 

a několikrát výrazně omezit provoz. I přesto jsme se s touto situací vypořádali poměrně dobře 

a naší snahou bylo, abychom mohli poskytovat služby i v těchto obtížných podmínkách. Jako 

jediná kulturní instituce jsme fungovali prostřednictvím bezkontaktního půjčování a vracení, 

případně prostřednictvím výdejního okénka. Nucené uzavření jsme využili k odkládaným 

investičním akcím, úklidu či celkové revizi fondu. 

 

1.1. Co se podařilo 
 Celoroční úspěšný provoz sálů Prelatury skončil se ziskem 24 167 Kč 

 Celkový roční hospodaření knihovny skončilo se ziskem 47 158 Kč. 

 I navzdory koronavirové pandemii knihovna poskytovala velmi kvalitní služby a areál 

Prelatury navštívilo celkem 23 774 osob. 

 Pokračuje spolupráce se zpracovatelem studie investičního záměru „Revitalizace objektu 

Prelatury, Český Krumlov“; Zpracovali jsme programovou náplň využití areálu Prelatury 

pro potřeby Městské knihovny v Českém Krumlově. 

 Byl realizován řadu let odkládaný nátěr oken do Horní ulice 

 Byla provedena nezbytná oprava střechy na jižním křídle a vyčištěny okapy v celém 

areálu. 

 Byl spuštěn YouTube kanál knihovny pro video prezentaci akcí a reportáží o knihovně 

a jejích službách.   

 Nechali jsme vyrobit nové praktické plátěné tašky – limitovaná série s mottem „Kulturní 

srdce města“ upomíná na to, čím bychom našim čtenářům chtěli být. 

 Byla získána a úspěšně vyúčtována dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK3:  

„Obnova výpočetní techniky v Městské knihovně v Českém Krumlově“ ve výši 26 000 Kč. 

 Díky podpoře zřizovatele a dobrému hospodaření se podařilo investovat do vybavení 

knihovny a kultivaci prostor pro veřejnost částku ve výši cca 700 000 Kč. 

o Do studovny byl pořízen nový výpůjční pult a další nový nábytek. 

o Městská galerie a oddělení pro děti byly vybaveny výstavními mřížovými stěnami. 

o oddělení regionálních služeb bylo vybaveno novou multifunkční tiskárnou 

o učebna byla vybavena novými židlemi 

o Nadále pokračovala obměna výpočetní techniky. 

 Pokračujeme v transparentním nákupu knihovního fondu – záměry nákupu zveřejňujeme 

na webových stránkách knihovny. 

 Každý měsíc na webu knihovny přinášíme aktuální knižní tipy a novinky z našeho fondu. 

 Spolupracujeme s Českým rozhlasem České Budějovice při přípravě pravidelného 

nedělního pořadu „O knihách s knihovnicí“. 

 

 

1.2. Co se nepodařilo 
 Spustit nové webové stránky knihovny. 
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19. Hlavní úkoly na rok 2021 

 Co nejlépe se vypořádat se ztíženými podmínkami provozu knihovny v souvislosti 

se stále probíhající koronavirovou pandemií. 

 Spolupracovat se zpracovatelem na studii investičního záměru „Revitalizace objektu 

Prelatury, Český Krumlov“ a dalších stupních projektové přípravy. 

 Spustit nové webové stránky knihovny 

 Zpracovat a projednat Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 

2021 – 2027. 

 Nadále rozšiřovat prezentaci dění v knihovně prostřednictvím vlastních videí. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem zahájit 2. etapu nátěru oken na nádvoří Prelatury. 

 Dále rozvíjet účast v projektu Centrální portál knihoven – Knihovny.cz 

 Zapojit se do 11. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy ČR ve spolupráci 

s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími partnery. 

 Pokračovat v osvědčeném již 16. ročníku projektu „Cesta do knihovny“ pro 1. třídy 

základních škol z Českého Krumlova. 

 Podílet se na celoměstských kulturních akcích, příp. spolupracovat na akcích ostatních 

městských institucí. 

 Účastnit se celorepublikově vyhlášených knihovnických akcí, např. Březen – měsíc 

čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven apod. 

 Účastnit se vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcí. 
 

 

*** 

 
 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2020 
Zpracoval: Mgr. Martin Nechvíle ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny 
v Českém Krumlově; Český Krumlov, 15. 3. 2021 


