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1. Úvod 

Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2021 – 2027 (dále jen 
„Koncepce“) úzce navazuje na koncepci z předchozího období 2016 – 2020 a jejím cílem je 
vytyčit směr dalšího rozvoje této kulturní instituce včetně konkrétních opatření.  Sedmiletý 
interval je zvolen záměrně v souladu s programovacím obdobím Evropské unie. Koncepce 
navazuje i na nadřazené koncepční dokumenty na úrovni státu1, kraje2 i města3. 

 

1.1. Základní informace o knihovně 
 

Název 

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 

                                                 
1
 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030, ke stažení zde: 

https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace 
2
 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do roku 2020, 

ke stažení zde: https://www.cbvk.cz/soubory/regionfce/reg_fce/Koncepce_rozvoje_2020.pdf 
3 

Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2014 – 2020, ke stažení zde: https://data.ois.cz/files/5259-
koncepce-kultury-ck-2014-2020.pdf 

 
 

https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
https://www.cbvk.cz/soubory/regionfce/reg_fce/Koncepce_rozvoje_2020.pdf
https://data.ois.cz/files/5259-koncepce-kultury-ck-2014-2020.pdf
https://data.ois.cz/files/5259-koncepce-kultury-ck-2014-2020.pdf
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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 

 

1.2.  Organizační struktura 
 

 

 

Stav k 31. 12. 2020 
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1.3.  Poslání knihovny 
Základním cílem veřejné knihovny je poskytovat informační zdroje a služby různého druhu, 

které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje včetně rekreace a využívání volného 

času k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin. Knihovny hrají významnou úlohu v rozvoji 

a udržování demokratické společnosti tím, že umožňují každému přístup k široké 

a rozmanité oblasti vědění, idejí a názorů.4 

Moderní knihovna stojí na celkem třech tematických pilířích, které jsou definovány 

ve strategické části Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 

s výhledem do roku 20305. Klade důraz na tři velké oblasti – komunity, vzdělávání a kulturu. 

 I. pilíř – Knihovny jako pilíře rozvoje občanské společnosti a přirozená centra 

komunit. 

Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného 

myšlení. Je přirozenou součástí komunit. Síť knihoven představuje tisíce míst v celé ČR, 

která slouží přímému naplňování principů demokracie poskytováním rovného přístupu 

k informacím i prostoru pro diskuse a setkávání. 

 II. pilíř – Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce 

Knihovny pomáhají každému, kdo chce rozvíjet své schopnosti a učit se. Podporují 

vzdělanou a sociálně soudržnou společnost, založenou na ekonomice s vysokou při-

danou hodnotou práce. Garantují rovný a svobodný přístup k informacím. V rámci 

komunit propojují aktéry na poli vzdělávání. Jsou partnerem škol všech stupňů, 

školských zařízení, vědeckých institucí a dalších vzdělávacích institucí. 

 III. pilíř – Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství 

Identita společnosti není založena jen na ekonomickém či politickém úspěchu, 

ale i na udržení kulturní identity a sebevědomí demokratické společnosti. Kulturní 

a znalostní bohatství netvoří pouze dědictví minulosti, ale je živou a důležitou součástí 

našich životů, otevřenou neotřelým tvůrčím skutkům. Úkolem knihoven je toto bohatství 

spravovat, chránit a zpřístupňovat, ale rovněž aktivně podněcovat a podporovat vznik 

nových hodnot a poznatků. 

1.4.  Zhodnocení současného stavu 
Městská knihovna v Českém Krumlově (dále jen „knihovna“) náleží k tradičním, kvalitním 

a uznávaným paměťovým institucím sloužícím občanům města i okolí. V roce 2019 proběhly 

oslavy již 140. výročí vzniku českokrumlovské knihovny. Knihovna je od roku 2002 pověřena 

regionálními funkcemi, a plní tak metodickou činnost vůči dalším 40 veřejným knihovnám 

a 8 pobočkám v okrese Český Krumlov. Svým formátem a zaměřením je srovnatelná 

se standardem knihoven obdobné velikosti a obsluhované populace v rámci ČR.6 

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.7  

                                                 
4
 Směrnice IFLA. Služby veřejných knihoven. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Národní knihovna České 

republiky, 2012. Dostupné z: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/147-cs.pdf 
5
 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030, str. 27 – 35, 

ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace 
6
 https://www.benchmarkingknihoven.cz/ 

7
 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, 4. přepracované vydání, 2020, ISBN 978-
80-7050-738-4; ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou-knihovnu-2020 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/147-cs.pdf
https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
https://www.benchmarkingknihoven.cz/
https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou-knihovnu-2020
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Z celkem devíti sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, 

tři pak nesplňuje. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knihovního 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 Kč8. 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 

65%. 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 elektronického katalogu Carmen 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 nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více 

navštěvovaný lze vyhodnotit profil na Facebooku. 

Osmým 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 

                                                 
8
 Částka neobsahuje výdaje na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí 

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

vyvíjí, což klade neustálé nároky na vzdělávání a samostudium. 

Posledním a nově zařazeným indikátorem je počet vzdělávacích, kulturních a komunitních 

akcí pořádaných knihovnou. Tento indikátor byl splněn v letech 2017 – 2019, ale v roce 2020 

splněn nebyl kvůli koronavirové pandemii a nemožnosti konat kulturní a vzdělávací akce 

během značné části roku. 

 

Standardy pro dobrou knihovnu - indikátory 

Indikátor 
Doporučená 

hodnota 

Celostátní 
průměr 
(2018) 

  
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 29 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 

28 - 70 míst 41 32 32 89 109 109 109 Splněn 

Přístup k internetu 
a informačním 

technologiím (počet 
veřejně přístupných 
stanic připojených k 

internetu) 

10 - 15 míst 8 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 

Vzdělávací, kulturní 
a komunitní aktivity 

knihoven 

Počet vzdělávacích, 
kulturních a 

komunitních akcí, 
doporučená 

hodnota 150 - 300 
akcí 

218 140 187 221 251 279 62 Nesplněn 
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1.5. Vyhodnocení Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém 
Krumlově 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/RM23/20169. V rámci koncepce bylo stanoveno celkem 19 opatření, přehled a stav 

plnění je uveden níže. 

 

 

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 

 

                                                 
9
 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 
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Poznámka: V současné době není knihovna z Horní ulice označena. Dále se jedná 

o výměnu dožilé plastové cedule v průjezdu Prelatury. 

Stav realizace: Splněno. 

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 
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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. 

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: 108 697 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. 
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 Opatření 12 – Pořízení nového služebního vozidla 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 445 279 Kč 

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. 
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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. 

 

 Opatření 16 – Postupná obměna nábytku a vybavení v jednotlivých odděleních 

a na pobočkách 

Termín: Průběžně 

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 

 

 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. 
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 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. 

 

Výše uvedená opatření Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 

2016 – 2020 byla z větší části splněna. Konkrétně z 19 opatření bylo zcela splněno 

12 opatření (65%), částečně splněno 1 opatření (5%), 3 opatření (15%) byla rozpracována 

a 3 opatření (15%) nebyla splněna. Z tohoto hlediska lze plnění opatření považovat 

za úspěšné, i když nejdůležitější opatření 1 a 2 vzhledem ke složitosti, nákladnosti a časové 

náročnosti splněna nebyla. Tato dvě klíčová opatření tak zůstávají, společně s ostatními 

nesplněnými, důležitými úkoly pro nadcházející období 2021 – 2027. 

 

2. Vize knihovny 

Cíl pro rok 2027: 

„Městská knihovna v Českém Krumlově je respektovanou kulturní institucí, která svým 

uživatelům nabízí kromě kvalitních knihovnických a informačních služeb i širokou škálu 

kulturních a vzdělávacích akcí. Je bezpečným, příjemným a inspirativním místem setkávání 

a osobního rozvoje bez bariér a omezení.“ 

 

3. SWOT analýza 

3.1.  Silné stránky 
o Poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb. 

o Kvalitní a průběžně doplňovaný knihovní fond. 

o Dostatečně početný, kvalifikovaný a vstřícný personál. 

o Dobré a dostupné možnosti oborového vzdělávání. 

o Existence stabilního vícezdrojového financování (zřizovatel, Jihočeský kraj – regionální 

funkce), možnost čerpání dotačních titulů (Ministerstvo kultury, EU) a zdroje z vlastní 

činnosti (např. pronájmy sálů Prelatury a Městské galerie). 

o Výhodná poloha v centru krásného a historicky velmi cenného města. Knihovna 

je „městotvorná“ veřejná instituce. 

o Dvě pobočky velmi dobře fungující v okrajových částech města (sídliště Mír a Plešivec), 

kde žije většina obyvatel. 

o Velmi dobrá spolupráce s kulturními a sociálními institucemi ve městě. 

o Dobrá formální i neformální spolupráce s obsluhovanými knihovnami českokrumlovského 

regionu, s ostatními knihovnami pověřenými regionálními funkcemi, Jihočeskou vědeckou 

knihovnou v Českých Budějovicích i Národní knihovnou v Praze. 

o Výhodná geografická poloha pro oborovou přeshraniční spolupráci. 

o Knihovna je vnímána jako spolehlivý a stabilní partner pro spolupráci. 

o Garance svobodného přístupu k informacím, poskytování nezávislých, veřejných služeb, 

které jsou v zásadě bezplatné a jsou poskytovány rovným způsobem všem bez rozdílu. 
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o Vnímání knihovny veřejností jako spolehlivé, důvěryhodné, bezpečné a atraktivní 

instituce. 

o Trvalý zájem veřejnosti o využívání knihovny, vysoký počet fyzických i virtuálních 

návštěvníků. 

o Fungující systém měření a porovnávání výkonu a činnosti veřejných knihoven včetně 

hodnocení ekonomické efektivnosti služeb. 

 

3.2.  Slabé stránky 
o Obtížná dopravní dostupnost hlavní budovy v centru města. 

o Nemožnost parkování automobilů u hlavní budovy knihovny pro uživatele. 

o Dispoziční řešení a dislokace jednotlivých oddělení v areálu hlavní historické budovy. 

o Rezervy ve spolupráci knihovny se středními školami ve městě. 

o Nedostatečné začlenění knihovny do systému školního i mimoškolního vzdělávání. 

o Omezené finanční prostředky na nákup knihovního fondu a rozvoj dalších služeb. 

o Absence větších investic do areálu hlavní budovy knihovny – nutnost celkové 

rekonstrukce (zejména elektroinstalace, topná soustava, odpady atd.). 

o Absence systému celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven v rámci ČR. 

Nedostatečná kvalifikace pracovníků v některých rozvojových oblastech, např. digitální 

gramotnost, pedagogické dovednosti, marketing, management apod. 

 

3.3.  Příležitosti 
o Zintenzivnit propagaci méně užívaných služeb (např. půjčování e-knih). 

o Průběžná modernizace a aktualizace prostředků komunikace knihovny s uživateli 

a veřejností (webové stránky, sociální sítě, videospoty apod.). 

o Více využívat srovnávání výkonů srovnatelných knihoven v rámci ČR a inspirace vzory 

dobré praxe. 

o Rozšiřování spektra kulturních a vzdělávacích akcí konaných v knihovně. 

o Programové úsilí o přilákání regionálních autorů pro prezentaci svých děl v knihovně 

(autogramiády, křty, autorská čtení apod.). 

o Prostřednictvím spolupráce kulturních institucí ve městě minimalizovat možné kolize 

termínů významnějších akcí a nahradit konkurenci kooperací. 

o Zapojení knihovny do systémů školního a mimoškolního vzdělávání, včetně celoživotního 

vzdělávání dospělých, rozvoj občanského vzdělávání, zvýšené požadavky na digitální 

gramotnost celé populace. 

o Vnímání knihovny jako vzdělávacího, kulturního, informačního a komunitního centra, 

jako střediska kreativity. 

o Potenciál využití mobilní komunikace – chytré telefony, čtečky, e-knihy apod. 

o Potřeba bezpečných míst pro studium, setkávání i osobní rozvoj. 

o Prodlužování lidského věku – nárůst objemu volného času, osamocení a potřeba 

kontaktu. 

o Rozvoj občanské společnosti, využití dobrovolníků a veřejně prospěšných prací. 

o Prohlubující se ekonomická diferenciace společnosti, zájem uživatelů o bezplatné služby. 

o Pokračovat v intenzivním využívání atraktivních historických sálů Prelatury pro akce 

knihovny, města, občanského sektoru i pro komerční využití. 
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3.4.  Hrozby 
o Pokles zájmu o tradiční služby knihoven, vnímání knihovny jako instituce pro minulé 

století; malá očekávání ze strany veřejnosti, konkurence dalších volnočasových aktivit. 

o Hyperinflace informací – pro získání informace není knihovna nutná, naprostá většina lidí 

se cítí zahlcena a unavena nadbytkem informací. 

o Z důvodu nedostatku finančních prostředků postupně zastarávající knihovní fond 

a omezování poskytovaných služeb. 

o Vzhledem k nižšímu finančnímu ohodnocení pracovníků knihovny v rámci kulturních 

institucí klesající motivace k neustálému sebevzdělávání a vysokým pracovním výkonům. 

o Odliv kvalifikovaných pracovníků z oboru a malá motivace absolventů a mladých 

odborníků pro práci v knihovně. Knihovna nebude mít dostatek způsobilých pracovníků 

k poskytování moderních služeb.  

o Bez rekonstrukce areálu hlavní budovy knihovny se bude instituce nacházet v chátrajících 

prostorách neatraktivních pro návštěvníky. 

o Bez pravidelných investic do obnovy a rozvoje mobiliárního vybavení dojde k poklesu 

prestiže instituce i zájmu uživatelů. 

o Posilování tendence ke zpoplatňování základních služeb knihoven. Ztráta povědomí 

o knihovnách jako veřejné službě. Narušení principu rovného přístupu k informačním 

zdrojům prostřednictvím knihoven. 

o Nedostatečné začlenění knihoven do vzdělávacích a výchovných programů. Na všech 

typech škol je v průběhu studia nedostatečně akcentována informační výchova uživatelů 

s cílem zvýšení jejich funkční gramotnosti, a tím i schopnosti efektivně vyhledávat 

a využívat informační zdroje. 
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4. Služby a fungování knihovny 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 96 072 

   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 

790 622 787 795 676 738 638 

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 
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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 

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 

 

4.1. Služby knihovny 
Výše uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost knihovny včetně obou poboček v horizontu 

posledních sedmi let, které umožňují nastínit trendy vývoje sledovaných ukazatelů. 

Knihovna pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům a uživatelům nabízí široké 

pole pro vzdělávání, zábavu i relaxaci. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace 

či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend se odráží i v českokrumlovské 

knihovně a souvisí s řadou celospolečenských změn.  
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Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15% z obyvatelstva 

žijícího v daném místě. Za rok 2019 činil počet registrovaných čtenářů 14,4% obyvatel 

města, v roce 2020 však vlivem koronavirové pandemie a opakovaném zavření knihovny byl 

zaznamenán pokles na 12%. 

 

Obecně lze konstatovat, že rok 2020 byl natolik atypický, že jej nelze srovnávat s roky 

předchozími. I přes všechny obtíže bylo však zřejmé, že o služby knihovny je stále velký 

zájem. Ačkoli například v roce 2020 klesl počet fyzických návštěv o 43% na 23 774 osob, 

tak množství výpůjček kleslo 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. To jsou trendy, na které je třeba reagovat například při tvorbě knihovního fondu. 

Návštěvnost webových stránek knihovny se držela opět vysoko na čísle 175 648 návštěv, 

avšak i zde byl zaznamenán pokles o 7%. Ačkoli období od roku 2020 se vyznačuje 

výraznou nestabilitou, knihovny zaujímají pevné místo a zároveň projevují i značnou 

flexibilitu při poskytování služeb (bezkontaktní půjčování a vracení, výdejní okénka apod.). 

Klíčovou oblastí činnosti knihovny je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Právě 

tato oblast je od roku 2020 nejvíce zasažena. I přesto má knihovna i nadále ambici v dalších 

letech hrát významnější roli na poli neformálního vzdělávání. Akce knihovny se setkávají 

se vzrůstajícím zájmem veřejnosti. Výhodou instituce je i stabilní, zkušený a průběžně 

se vzdělávající pracovní kolektiv s minimální fluktuací, který se řídí Kodexem etiky českých 

knihovníků10. 

 

 

                                                 
10

 Kodex etiky českých knihovníků je dostupný zde: https://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky 

https://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky
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4.2. Ekonomické hodnocení 
Z ekonomického hlediska jsou poslední roky vyrovnané, pouze s menšími výkyvy. Mezi lety 

2014 – 2020 došlo k výraznějšímu nárůstu mezd v tarifních tabulkách, konkrétně v součtu 

o 43,9%. Nutno dodat, že před tímto obdobím, kdy se ekonomice velmi dařilo, mzdy v oblasti 

kultury valorizovány řadu let nebyly. Díky podpoře zřizovatele se nejen podařilo 

toto navýšení mezd vykrýt, ale dařilo se i každoročně investovat do vybavení knihovny 

(technika, nábytek apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna byla v posledních letech úspěšná i při získávání finančních prostředků nad rámec 

příspěvku od zřizovatele. Jednalo se o granty zejména na obnovu technického vybavení 

pro uživatele i zaměstnance. Každoroční dotací financuje Jihočeský kraj výkon regionálních 

funkcí, což umožňuje zejména metodickou pomoc a nákup knihovního fondu pro malé 

knihovny okresu Český Krumlov. Od dubna 2018 převzala knihovna do užívání historické 

sály Prelatury a v rámci doplňkové činnosti se daří je úspěšně provozovat a v posledních 

letech i se ziskem. Z dlouhodobého hlediska je knihovna ve velmi dobré finanční kondici 

a od roku 2016 pravidelně hospodaří s kladným výsledkem. 

 

5. Odborný rozvoj knihovny 

5.1.  Plnění standardů a rozvoj poskytování služeb 
Plnění standardů za léta 2015 – 2020 je shrnuto výše analýzou aktuálního stavu. Z analýzy 

vyplývá, že ze tří nesplněných standardů je perspektivní zabývat se hlavně mírou využití 

prostor knihovny pro veřejnost a dále kultivací a rozvojem již veřejností využívaných prostor. 

V předchozím koncepčním období byl zaznamenán výrazný posun, a sice zřízením 

a vybavením odpočinkové zóny na oddělení pro dospělé, dětským koutkem v oddělení 

pro děti a zprovozněním nové učebny. Efektivnější využití dalších prostor však již vyžaduje 

koncepční zásah a nové celkové pojetí, které je zakotveno ve studii revitalizace areálu 

Prelatury zpracované Ateliérem Kročák. Realizace bude možná až po zpracování projektové 

dokumentace a zajištění financování. 

Výsledky hospodaření 
Městské knihovny v Českém Krumlově 

za léta 2015 – 2020 

Rok Výsledek hospodaření 

2015 -65 861,16 Kč 

2016 42 714,57 Kč 

2017 1 033,04 Kč 

2018 40 397,84 Kč 

2019 30 512,65 Kč 

2020 47 158,09 Kč 

Celkem  95 955,03 Kč 
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5.2.  Koncepční budování fondu a péče o něj 
Knihovna přiláká zájem čtenářů v prvé řadě tím, že je schopna nabídnout dostatek kvalitních 

informačních zdrojů. V návaznosti na dlouhodobě budovaný, univerzálně strukturovaný fond 

pokračujeme v jeho rozšiřování nákupem tištěných knih, audioknih (CD), časopisů, 

společenských her pro městskou knihovnu i pro výměnný (cirkulační) fond oddělení 

regionálních služeb. Knihovní fond je profilován tak, aby odrážel směry ve vývoji společnosti 

a aktuální trendy. Zároveň musí reagovat na místní potřeby. Proto je pro akviziční pracovníky 

nezbytná odborná znalost a orientace v místním prostředí, ale velmi důležitá je rovněž 

zpětná vazba od uživatelů. Knihovní fond je budován v souladu s oborovým standardem11. 

5.2.1. Doplňování knihovního fondu 
Prostřednictvím promyšlené akviziční politiky je budován fond tuzemské i zahraniční 

beletristické a naučné literatury. Nákup zohledňuje všeobecné zaměření knihovny, 

ale přihlíží i k potřebám studentů místních středních škol a VŠ CEVRO Institut. Nadále je 

rozvíjen fond regionální literatury se zaměřením na Český Krumlov, Českokrumlovsko, 

Jihočeský kraj a Šumavu. Archivovány jsou regionální deníky. Pravidelně je doplňován 

i soubor naučné literatury s tematikou organizace UNESCO a památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Při nákupu knih je přihlíženo i k tomu, 

jaké knihy byly z knihovního fondu vyřazeny. 

Výběr knih se uskutečňuje po zvážení tištěných nabídek, webových stránek nakladatelství 

a distribučních firem, sledováním edičních plánů, četbou literárních kritik a recenzí. 

Nákup je též konzultován s pracovnicemi v přímých službách. Pracovnice se zamýšlí 

i nad návrhy a přáními čtenářů, kteří mají možnost se vyjádřit osobně, e-mailem nebo 

prostřednictvím elektronického katalogu Carmen. 

Na základě nabídek jsou k dispozici tržní informace, jež umožňují cenové porovnání. 

Akviziční pracovnice pak může objednávat tituly za těch nejlepších obchodních podmínek 

s přihlédnutím na rychlost dodání či placení poštovného a vybírá dodavatele, jenž poskytuje 

nejvyšší rabat. Díky dlouhodobé spolupráci s velkými distribučními firmami má knihovna 

sjednané výhodné obchodní podmínky a může tak pořizovat knihy a zvukové dokumenty 

co nejhospodárněji. Akvizice též využívá nabídek prodejců zlevněných knih a antikvariátů. 

Zdrojem nákupu regionální literatury je i místní knihkupectví.  

Z důvodu transparentnosti pořizování knihovního fondu jsou jednotlivé objednávky od roku 

2016 v předstihu zveřejňovány na webu knihovny s předpokládanou cenou a lhůtou 

pro podávání nabídek. Vybrána je vždy ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 

Při doplňování knihovního fondu je pravidelně využíván projekt Ministerstva kultury ČR 

Česká knihovna12, podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, 

české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných 

pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Do knihovního fondu jsou zařazovány 

i knižní dary od autorů, nakladatelů a čtenářů. Pokud to je možné, knihovna využívá dotační 

programy na podporu a doplňování knihovních fondů. 

 

                                                 
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 ČR, 2017, ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond 

 
12

 https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna 

https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna
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5.2.2. Vyřazování knihovního fondu 
Aktualizace fondu probíhá s ohledem na všeobecné zaměření knihovny a dále se řídí 

následujícími kritérii: 

1. Význam autora a jeho díla s ohledem na regionální literaturu, doporučenou četbu 

a další díla potřebná ke studijním účelům. 

2. Aktuálnost díla. 

3. Počet exemplářů v knihovně. 

4. Zájem čtenářů (množství výpůjček). 

5.  Vzhled publikace. 

Nutným předpokladem pro optimální složení knihovního fondu je pravidelná revize 

a vyřazování jednotlivých titulů. Vzhledem ke kapacitě skladových prostor a stáří fondu 

je třeba každoročně vyřadit zhruba stejné množství knihovního fondu, jaké se nakoupí. 

 

5.2.3. Zpracování knihovního fondu 
Nedílnou součástí doplňování fondů je odborné zpracování dokumentů. V souladu s pravidly 

RDA13 probíhá fundovaná katalogizace na úrovni doporučeného záznamu. Záznamy nových 

přírůstků knih jsou posílány do Souborného katalogu ČR – CASLIN14. Do této databáze jsou 

připisovány také tituly periodik a jejich odběr je pravidelně aktualizován.  

Knihovna pokračuje v projektu „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“ 

tvorbou a zasíláním návrhů nových autoritních záznamů a návrhů aktualizací do Souboru 

národních autorit – jmenné autority. Další databází, do které knihovna přispívá, je souborný 

katalog naučné literatury SKAT15.  

 

 

Tištěné knihy dle umístění na odděleních 
knihovny stav k 1. 1. 2021 

Umístění Počet Cena knih v Kč 

Oddělení regionálních služeb 
(cirkulační fond) 

29 730 6 746 237 

Oddělení pro dospělé 26 902 6 096 983 

Oddělení pro děti 8 189 1 447 008 

Studovna 3 976 779 939 

Pobočka Plešivec 5 359 902 289 

Pobočka Mír 6 357 1 009 387 

Sklad 10 640 1 209 819 

Ostatní 4 1 185 

Celkem 91 157 18 192 847 

 

                                                 
13

 RDA (Resource Description and Access), více na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-
fondu/katalogizacni-politika/rda 
14

 https://www.caslin.cz/ 
15

 http://www.skat.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
https://www.caslin.cz/
http://www.skat.cz/
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5.3.  Nové trendy v knihovnictví a rozvoj služeb 
Oblast knihovnictví a nabídky služeb se velmi rychle vyvíjí. Výrazným impulzem byl vstup 

automatizace do provozu a nových informačních technologií. Pokud chce knihovna obstát 

v nabídce služeb veřejnosti i do budoucna, musí na tento trend reagovat, což je spojeno 

i s výdaji na vybavení, technologie, marketing propagace i služeb. Nabídka služeb musí být 

kreativní a překračovat klasický rámec knihoven. Důležitou oblastí je i vzájemná výměna 

informací a příkladů dobré praxe mezi knihovnami.  

 

Příklady nabídky rozvoje dalších služeb: 

o Celková revitalizace areálu (odstranění fyzických bariér, nový navigační systém 

/i pro handicapované/16, efektivnější využití prostor, výměna vybavení, rekonstrukce 

rozvodů apod.). 

o Technologický rozvoj – napojení knihovny na metropolitní optickou síť (rychlejší 

internet a další datové služby). 

o Možnosti bezhotovostních plateb. 

o Zapojení dobrovolníků do rozvoje služeb. 

o Tematické kufříky pro děti. 

o Nabídka tematicky či časově zaměřených regionálních bibliografií. 

 

5.4.  Kulturní a vzdělávací činnost 
Dlouhodobě klíčovou oblastí a jedním ze základních pilířů činnosti je pořádání kulturních 

a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Nabídka kulturních akcí je široká od autorských čtení přes 

vernisáže, přednášky, besedy, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé dílny pro děti. 

Vzdělávací akce jsou zaměřeny zejména na školní a středoškolskou mládež 

a také na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou. Od roku 2016 počet akcí výrazně 

                                                 
16

 Rovný přístup. Standard Handicap Friendly. Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením, 
Národní knihovna ČR, 2019, ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-
standard-handicap-friendly-2019 

https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019
https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019
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narůstá, pouze rok 2020 poznamenaný opakovaným uzavíráním knihoven a výrazným 

omezením akcí byl ve znamení výrazného propadu. Na směřování knihovny to však nic 

nemění. Našim cílem je být důležitým subjektem na poli neformálního celoživotního 

vzdělávání. Realizaci těchto záměrů umožnilo od roku 2018 využívání celého areálu 

Prelatury, zejména nové učebny, která byla pro tento účel zařízena a vybavena. 

 

5.5. Rozvoj poboček 
Jako optimální se jeví dislokace poboček a jedné hlavní budovy v centru města. Vzhledem 

k dopravně obtížně dostupnému historickému centru města, kde se hlavní budova nachází, 

je existence poboček na dvou velkých českokrumlovských sídlištích Mír a Plešivec, kde žije 

většina obyvatel města, naprosto nezbytná a klíčová. 

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%)17. 

 

 

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    

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Všechny uvedené údaje o činnosti poboček jsou za rok 2020. 
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Analýza využívání poboček 

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    

 

Pobočky: 

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

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

znevýhodnění.  

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

o 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. 

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

dokumentů. 

o Jsou vnímány jako bezpečné a klidné místo s možností vzdělávání. 

o Jsou bezbariérové. 

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

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

o Pobočka Mír slouží i jako volební místnost. 

Pobočkám a jejich rozvoji v oblasti nabízených služeb, knihovního fondu i vybavení je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost. 

 

5.6. Regionální funkce knihoven 
Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které pověřená knihovna 

poskytuje ve svém obvodu (Českokrumlovsko). Služby jsou poskytovány menším městským 

a především obecním knihovnám v příslušném obvodu. Jedná se o tyto služby:  

a) Tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace, 

distribuce, aktualizace a odpisy. 

b) Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory.  

c) Vzdělávání knihovníků, semináře, porady.  

d) Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.  

e) Servis automatizovaného knihovního systému. 

f) Statistika knihovnických činností. 

Městská knihovna v Českém Krumlově je od roku 2002 pověřena Jihočeskou vědeckou 

knihovnou v Českých Budějovicích k výkonu regionálních funkcí. Financování zajišťuje 

Jihočeský kraj prostřednictvím účelové dotace. Metodický obvod (okres Český Krumlov) tvoří 

10 profesionálních knihoven, 30 obecních knihoven a 8 poboček. Všechny knihovny i jejich 

pobočky v celém regionu jsou plně automatizovány a pracují s elektronickým knihovnickým 



 27  

 

programem Clavius (9 profesionálních knihoven), TRITIUS (1 profesionální knihovna) nebo 

Clavius REKS (36 neprofesionálních knihoven). 

Proces budování základní informační sítě veřejných knihoven regionu Český Krumlov byl 

dokončen v roce 2014. Knihovna při výkonu regionálních funkcí postupuje v souladu 

s krajskou koncepcí18 i s celostátním metodickým pokynem19. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

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 

 

 

 

 

                                                 
18

 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do roku 2020, 

ke stažení na: https://www.cbvk.cz/soubory/regionfce/reg_fce/Koncepce_rozvoje_2020.pdf 
19

 Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven, © Národní knihovna  
České republiky, 2014, 978-80-7050-638-7; ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf 

https://www.cbvk.cz/soubory/regionfce/reg_fce/Koncepce_rozvoje_2020.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

 

5.7. Vzdělávání pracovníků 
Průběžné vzdělávání pracovníků knihovny je nezbytné zejména z důvodu velmi 

dynamického rozvoje oboru a neustále se zvyšujících nároků na odborné i sociální 

kompetence pracovníků. 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. Oborovými 

standardy je určen minimální rozsah pravidelného ročního odborného vzdělávání ve výši 48 

učebních hodin. Všechna odborná školení jednotlivých pracovníků jsou zaznamenávána 

a plnění standardu je průběžně kontrolováno. 

Práce v knihovně vyžaduje odborné vzdělání v oboru, které lze získat při středoškolském, 

případně i vysokoškolském studiu. V případě vzdělání mimo obor je zpravidla doplňováno 

akreditovaným rekvalifikačním kurzem, který je realizován prezenčně či formou e-learningu. 

V současné době lze pozorovat výrazný přesun vzdělávacích aktivit do virtuálního prostředí. 
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6. Provozní potřeby knihovny 

6.1.  Areál Prelatury – sídlo knihovny 
Areál Prelatury je od roku 1991 využíván pro potřeby Městské knihovny v Českém Krumlově. 

V rámci Koncepce knihovny na předchozí období 2016 – 2020 byl rozpracován návrh využití 

celé Prelatury, který byl předložen dne 9. 10. 2017 Radě města Český Krumlov, projednán 

a vzat na vědomí usnesením č. 0438/RM28/2017. Vlastní předání celého areálu do správy 

knihovny proběhlo 3. 4. 2018. Využívání pouze jednou institucí, která poskytuje nejen 

knihovnické a informační služby, ale i širokou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí 

a v rámci doplňkové činnosti i pronájem prostor a prodej zboží a služeb, se jeví v horizontu 

posledních tří let z provozního a ekonomického hlediska jako vhodné a efektivní. Areál je 

pro stávající využití vhodný a tvoří jedno z důležitých městotvorných míst, jelikož je využíván 

téměř výhradně místními občany v počtu cca 40 tisíc návštěv ročně20. Tento potenciál 

je třeba do budoucna nadále rozvíjet a stavební revitalizace by měla tomuto záměru pomoci. 

Za 30 let provozu knihovny v areálu Prelatury se však postupně vyprofilovala řada 

provozních obtíží, jejichž většinu by měla revitalizace areálu zcela nebo alespoň z části řešit. 

 

6.2. Revitalizace areálu Prelatury 
V roce 2017 oslovilo Město Český Krumlov na základě referencí Ateliér Kročák s nabídkou 

zpracování studie revitalizace areálu Prelatury. Studie byla dokončena a odevzdána 

začátkem roku 2021. V rámci studie se podařilo vyřešit většinu problémů a provozních slabin 

areálu. V prvé řadě se jedná o bariérovost, zastaralé rozvody, zabezpečení atd. 

 

Provozní slabiny areálu Prelatury 

Záležitost k řešení 
Je řešeno v rámci 

revitalizace? 

Výrazná bariérovost areálu  Ano 

Nevyhovující a dožilý stav rozvodů elektriky, vody, odpady, topení Ano 

Omezená plocha využitelná pro potřeby knihovny Ano 

Absence elektronické požární signalizace (EPS) Ano 

Absence elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) Ano 

Nedostatečné hygienické zázemí pro uživatele a zaměstnance Ano 

Absence gastro zázemí pro uživatele knihovny a návštěvníky areálu Ano 

Obtížné komunikační propojení jednotlivých provozů knihovny Částečně 

Nemožnost parkování u knihovny pro uživatele Ne 

 

Dalším nutným stupněm před vlastní realizací je zpracování projektové dokumentace. 

Vzhledem k rozsahu, historické hodnotě i finanční náročnosti bude nezbytné hledat finanční 

                                                 
20

 Podrobnosti k provozu areálu jsou uvedeny v pravidelných ročních zprávách o činnosti Městské knihovny 
v Českém Krumlově: https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download2 

https://www.knih-ck.cz/index.php?page=download2
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prostředky mimo rozpočet Města Český Krumlov, zejména ve fondech EU, konkrétně 

například v Integrovaném regionálním operačním programu.21 

 

6.3. Prostorová analýza 
V rámci zpracování programové náplně využití areálu Prelatury jako přílohy výše uvedené 

studie revitalizace byla provedena i prostorová analýza srovnávající stávající stav využití 

a využití po revitalizaci. V souvislosti s novým využitím podkrovních a skladových prostor se 

zvýší užitná výměra o 405 m2, což činí nárůst o 27%. Zároveň se i zvýší poměr plochy 

pro veřejnost o 6% z 65% na 71%. Plochy uzavřené veřejnosti zpravidla tvoří depozitáře, 

sklepy či chodby.  

 

Prostorová analýza areálu Prelatury 

Stávající stav využití 

Plošná výměra Z toho pro veřejnost % 

1510 m² 980 m² 65% 

Stav využití po revitalizaci 

Plošná výměra Z toho pro veřejnost % 

1915 m² 1369 m² 71% 

 

 

Prostorová analýza areálu Prelatury 

pro využití Městské knihovny v Českém Krumlově 

Hlavní budova – Horní 155 
Pro 

veřejnost 

Číslo 
místnosti 

Původní využití Využití po revitalizaci Podlaží Výměra v m² Ano Ne 

1 sklad sklad suterén 34   34    

103 studovna referenční centrum přízemí 44 44      

104 studovna referenční centrum přízemí 32 32      

105 kancelář-studovna 
Nástupní prostor 

výtahu 
přízemí 18 18      

107 sklad studovna přízemí 77 77      

108 sklad studovna přízemí 17 17      

109 sklad studovna přízemí 21 21      

110 oddělení pro dospělé oddělení pro dospělé přízemí 90 90      

111 oddělení pro dospělé oddělení pro dospělé přízemí 40 40      

112, 113, 
114 

městská galerie včetně 
zázemí 

oddělení regionálních 
služeb 

přízemí 85   85    

115 sklad sklad přízemí 26   26    

                                                 
21

 https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
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Hlavní budova – Horní 155 
Pro 

veřejnost 

116 sklad sklad přízemí 16   16    

117 sklad sklad přízemí 29   29    

200 oddělení pro dospělé oddělení pro dospělé mezipatro 51 51      

201 oddělení pro dospělé oddělení pro dospělé mezipatro 72 72      

205 
oddělení zpracování 

knihovního fondu 
oddělení zpracování 

knihovního fondu 
mezipatro 24   24    

206 
oddělení zpracování 

knihovního fondu 
oddělení zpracování 

knihovního fondu 
mezipatro 23   23    

207 
kancelář-oddělení pro 

dospělé 
kancelář-oddělení pro 

dospělé 
mezipatro 26   26    

210 
sklad - oddělení 

regionálních služeb 
oddělení pro dospělé mezipatro 58 58      

211 
sklad - oddělení 

regionálních služeb 
oddělení pro dospělé mezipatro 21 21      

301 WC WC 1. patro 5 5      

302 chodba chodba 1. patro 2 2      

303 WC WC 1. patro 4 4      

304 Gotický sál Gotický sál 1. patro 60 60      

305 učebna učebna 1. patro 14 14      

306 učebna učebna 1. patro 38 38      

307 Rokokový salonek I Rokokový salonek I 1. patro 37 37      

308 Rokokový salonek II Rokokový salonek II 1. patro 17 17      

309 chodba chodba 1. patro 15   15    

310 chodba chodba 1. patro 3 3      

311 sklad sklad 1. patro 3   3    

312 učebna - kuchyňka učebna - kuchyňka 1. patro 22 22      

315 
kancelář - oddělení pro 

děti a oddělení 
regionálních služeb 

kancelář-ředitel, 
ekonomka 

1. patro 53   53    

316 oddělení pro děti oddělení pro děti 1. patro 27 27      

317-319 WC 1. patro 1. patro 27 10    17    

320 oddělení pro děti oddělení pro děti 1. patro 78 78      

321 kancelář - ekonomka oddělení pro děti 1. patro 18 18      

322 kancelář - ředitel šatna, výtah 1. patro 34 34      

323-326 WC WC, chodba 1. patro 16 16      

327 kuchyňka kuchyňka 1. patro 15 15      

328 předsálí předsálí 1. patro 48 48      
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Hlavní budova – Horní 155 
Pro 

veřejnost 

329 šatna šatna 1. patro 23 23      

330 Prokyšův sál Prokyšův sál 1. patro 147 147      

bez čísla sklad Kavárna přízemí 53   53    

bez čísla podkroví 
oddělení pro děti, 

kancelář 
podkroví 237 210    27    

bez čísla podkroví 
depozitář knihovního 

fondu 
podkroví 115   115    

Celkem hlavní budova v m² 1915 1 369    546    

z toho pro veřejnost v m² 1369 

   

 

6.4. Investiční a provozní potřeby dle naléhavosti  

6.4.1. Akutní 
o Zpracování projektové dokumentace celkové revitalizace areálu Prelatury, 

jejímž východiskem je studie dokončená v roce 2021 Ateliérem Kročák. 

6.4.2. Naléhavé 
o Vlastní revitalizace areálu Prelatury pro potřeby knihovny 

o Rekonstrukce toalet u Prokyšova sálu 

o Obnova nátěru oken v celém reálu Prelatury 

o Rekonstrukce osvětlení Městské galerie. 

6.4.3. Výhledové 
o Obnova poškozené omítky fasády do Horní ulice. 

 

7. Prezentace knihovny 

Prezentace práce knihovny nejen vůči zřizovateli, ale zejména vůči nejširší veřejnosti 
je klíčovou oblastí, které je nezbytné věnovat maximální pozornost. 

7.1. 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. 

7.2. Webové stránky 
Základním nástrojem komunikace a oficiální prezentace knihovny jsou webové stránky.22 

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 

                                                 
22

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

https://www.knih-ck.cz/
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je plánováno spuštění nových moderních webových stránek s novými funkcionalitami 

a přívětivou grafikou. 

 

 

7.3. Sociální sítě 
Knihovna se prezentuje na dvou sociálních sítích – Facebook23 a Twitter24. Z hlediska 

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

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. 

 

                                                 
23

 https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 
24

 https://twitter.com/knih_ck 

https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
https://twitter.com/knih_ck
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7.4. YouTube kanál 
Od dubna 2020 je v provozu YouTube kanál25 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. 

 

7.5. 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. Osvědčila se pravidelná 

rubrika „Nepřehlédněte v knihovně!“ v Novinách města Český Krumlov, která informuje 

čtenáře o novinkách ve fondu knihovny již od roku 2015. Tyto knižní tipy každý měsíc 

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

Krumlov26 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“.27 

 

7.6. Jednotný vizuální styl a marketing 
Jednotný vizuální styl je vytvářen zcela nově od začátku roku 2016 ve spolupráci s grafičkou 

Pavlou Brčákovou28. Bylo zpracováno nové logo včetně barevných variant, hlavičkové 

papíry, plakáty, vizitky a jednotný vizuál e-mailové komunikace, rolapy, tašky, odznaky, 

tiskoviny, informační tabule a další. V roce 2019 bylo připraveno i speciální logo 

k připomenutí 140. výročí vzniku knihovny včetně motta „Atraktivní v každém věku“. Původní 

motto knihovny „Čtení stále frčí…!“ bylo doplněno novým „Kulturní srdce města“, které lépe 

vystihuje ambici, kterou knihovna chce plnit a plní pro své čtenáře i obyvatele města. 

Jednotný vizuální styl a jeho použití při marketingových aktivitách budeme rozvíjet i nadále. 

 

7.7. Spolupráce s dalšími subjekty 
Pravidelně spolupracujeme 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.  

Vedle spolupořádání kulturních a vzdělávacích akcí je naší snahou prostřednictvím 

pravidelné výměny informací minimalizovat možné kolize termínů významnějších akcí 

a nahradit konkurenci kooperací. Samozřejmostí je zapojení knihovny do celoměstských 

akcí, např. Dny evropského dědictví, Kouzelný Krumlov, Svatováclavské slavnosti, Zažít 

Krumlov jinak apod. 

                                                 
25

 https://www.youtube.com/channel/UCE7YmM8EqzVQF50sesXbSJw/videos 
26

 https://www.ckrumlov.info/cz/kalendar-akci-cesky-krumlov/ 
27

 Jednotlivé díly pořadu včetně archivu na: https://budejovice.rozhlas.cz/o-knihach-s-knihovnici-6944998 
28

 https://pavlabrcakova.myportfolio.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCE7YmM8EqzVQF50sesXbSJw/videos
https://www.ckrumlov.info/cz/kalendar-akci-cesky-krumlov/
https://budejovice.rozhlas.cz/o-knihach-s-knihovnici-6944998
https://pavlabrcakova.myportfolio.com/
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Dlouhodobě spolupracujeme i s chráněnou dílnou Nazaret z Borovan ve formě prodeje jejich 

keramických výrobků ve studovně. Příležitostně spolupracujeme i s Jihočeskou univerzitou 

v Českých Budějovicích při zajištění odborných studentských praxí. 

7.8. 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 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,29 jehož nositelem je 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).30 Výsledky tohoto projektu 

umožňují srovnávat výkony a efektivitu knihoven v rámci ČR. V roce 2018 knihovna smluvně 

přistoupila k projektu Centrálního portálu knihoven31 a v roce 2019 došlo k jejímu plnému 

zapojení a proškolení pracovníků. Dále se knihovna také zapojila do projektu Obálky knih32. 
 

8. Financování knihovny 

Financování knihovny funguje dlouhá léta podle osvědčeného a stabilního schématu, 

kdy hlavní náklady nese zřizovatel, dále výrazně přispívá Jihočeský kraj na výkon 

regionálních funkcí knihovny. Důležitým zdrojem jsou i vlastní příjmy z prodeje služeb 

a výběru registračních poplatků. Od roku 2018 je nezanedbatelným i příjem z pronájmu sálů 

Prelatury, které knihovna úspěšně provozuje. Vítanými doplňkovými zdroji jsou dary 

a účelové dotace zpravidla z Ministerstva kultury ČR na realizaci různých rozvojových 

projektů. Tento model je stabilní a do budoucna lze očekávat spíše posílení vícezdrojovosti 

směrem k účelovým dotacím. 

 

Vícezdrojové financování knihovny na příkladu roku 2020 

Zdroj Typ příspěvku Výše finančních prostředků % podíl 

Město Český Krumlov 
Příspěvek na provoz od 

zřizovatele 
7 154 000 Kč 79,19% 

Jihočeský kraj 
Účelová dotace na výkon 

regionálních funkcí 
1 476 000 Kč 16,34% 

Vlastní 
příjmy 

Hlavní 
činnost 

Výběr registračních poplatků, 
poplatků za služby, spozdné 

apod. 
156 083 Kč 1,73% 

Doplňková 
činnost 

Pronájmy sálů Prelatury a 
Městské galerie 

217 445 Kč 2,41% 

Granty 
Účelové dotace na obnovu 

technického vybavení 
26 000 Kč 0,29% 

Dary Dar od fyzické osoby 5 000 Kč 0,06% 

Celkem 9 034 528 Kč 100,00% 

                                                 
29

 https://www.benchmarkingknihoven.cz/ 
30

 https://www.nipos.cz/ 
31

 https://www.knihovny.cz/ 
32

 https://obalkyknih.cz/ 

https://www.benchmarkingknihoven.cz/
https://www.nipos.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://obalkyknih.cz/
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9. Navržená opatření 

Navržená opatření vyplývají z realizace předchozí Koncepce na léta 2016 – 2020 a z kapitol 

nové Koncepce na léta 2021 – 2027. Zároveň je definován i vztah opatření k jednotlivým 

pilířům Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem 

do roku 2030. Tematicky se opatření dělí na dvě skupiny – investičně technická 

a programová. Uvedena jsou jen ta nejdůležitější opatření s rozložením realizace do roku 

2027 a pořadí odráží prioritu realizace. 

 

9.1. Investičně technická opatření 
 

o Opatření 1 – Projektová příprava na celkovou revitalizaci areálu Prelatury 

Termín: 2021 – 2023 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 4 000 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Zpracování projektové dokumentace celkové revitalizace areálu 

Prelatury, jejímž východiskem je studie dokončená v roce 2021 Ateliérem Kročák. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit; II. pilíře – Knihovny jako vzdělávací 

a vzdělanost podporující instituce; III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

o Opatření 2 – Revitalizace areálu Prelatury pro potřeby knihovny 

Termín: 2024 – 2027 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 80 000 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Rekonstrukce zahrne kompletní řešení bezbariérovosti (výtah, plošiny 

apod.), výměnu elektroinstalace a topné soustavy v budově, dále instalaci 

elektronického a požárního zabezpečení, rekonstrukci sociálního zázemí, kompletní 

výměnu podlahových krytin, kompletní interiérové vybavení atd. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit; II. pilíře – Knihovny jako vzdělávací 

a vzdělanost podporující instituce; III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

o Opatření 3 – Spuštění nových a moderních webových stránek knihovny 

Termín: 2021 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 20 000 Kč 

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

i graficky zastaralé a je nezbytné je nahradit. Nové stránky budou propojeny 

s platformou OIS Český Krumlov. 

Vztah k národní koncepci: Implementace III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 
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o Opatření 4 – Rekonstrukce toalet u Prokyšova sálu 

Termín: 2021 – 2022 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Výměna obkladů, sanitární keramiky, osvětlovacích těles, odpadů 

a veškerých povrchů. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 5 – 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 

2020 bylo na nákup knihovního fondu vynaloženo 468 794 Kč (činí 35,59 Kč 

na jednoho obyvatele Českého Krumlova). Potřebná částka 500 000 Kč činí 37,96 Kč 

na jednoho obyvatele Českého Krumlova. Výše uvedená částka neobsahuje výdaje 

na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven. 

Vztah k národní koncepci: Implementace II. pilíře – Knihovny jako vzdělávací 

a vzdělanost podporující instituce; III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

o Opatření 6 – Pořízení nového automatizovaného knihovního systému 

Termín: 2022-2023 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 400 000 Kč 

Poznámka: Stávající automatizovaný knihovní systém Clavius již není firmou LANius 

s.r.o. od roku 2020 rozvíjen, jen udržován. Vzhledem k této situaci je v dohledné době 

nezbytné přejít na nový knihovní systém s možností cloudového ukládání dat. 

Vztah k národní koncepci: Implementace III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

o Opatření 7 – Pravidelná obměna výpočetní techniky a tiskáren 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 50 000 Kč/rok 

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

Vztah k národní koncepci: Implementace II. pilíře – Knihovny jako vzdělávací 

a vzdělanost podporující instituce; III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

o Opatření 8 – Postupná obměna nábytku a vybavení v jednotlivých odděleních 

a na pobočkách 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 50 000 Kč/rok 
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Poznámka: Nemalá část vybavení knihovny je starší 30 let, proto je nezbytné 

provádět každoroční postupnou obměnu, zejména v prostorách pro veřejnost (regály, 

sedací prvky apod.). 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 9 – Zavedení bezkontaktního placení 

Termín: 2021-2022 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč 

Poznámka: Nová služba pro uživatele knihovny ve všech pěti odděleních. 

Bezkontaktní placení kartou či jiným médiem je hygienické a dnes již zcela běžné 

a žádané. 

Vztah k národní koncepci: Implementace III. pilíře – Knihovny jako správci kulturního 

a znalostního bohatství. 

 

 

o Opatření 10 – Zprovoznění druhé knihobudky 

Termín: 2021-2022 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč 

Poznámka: Adaptace stávající odpojené telefonní budky na knihobudku v Hradební 

ulici v Českém Krumlově. Knihovna od roku 2019 úspěšně spravuje již jednu 

knihobudku na autobusovém nádraží. Princip knihobudky je možnost zdarma si vzít 

starší vyřazené knihy, případně přinést vlastní knihy do budky k rozebrání.   

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 11 – Rekonstrukce osvětlení Městské galerie 

Termín: 2022-2023 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 50 000 Kč 

Poznámka: Stávající osvětlení funguje již jen zčásti a pro pořádání výstav je třeba 

kvalitní bodové osvětlení. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 12 – Obnova nátěru oken v celém reálu Prelatury 

Termín: 2021 – 2022 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč/rok 

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

jednou za cca 7 let. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 
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o Opatření 13 – Obnova poškozené omítky fasády do Horní ulice 

Termín: 2022 – 2024 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor správy majetku a investic ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Obnovu dožilých částí fasády je nezbytné provádět průběžně. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

9.2. Programová opatření 
 

o Opatření 14 – Knihovna jako komunitní centrum 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci s dalšími subjekty 

Náklady: cca 30 000 Kč v rámci běžného rozpočtu knihovny 

Aktivity: 

 Vytváření podmínek (materiálních, technických, organizačních) pro setkávání 

všech generací v prostorách knihovny. 

 Zvýhodněná nabídka pronájmu prostor knihovny pro akce místních komunit. 

 Bohatá nabídka kulturních a vzdělávacích akcí. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 15 – Knihovna jako kulturní srdce města 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci s dalšími subjekty 

Náklady: cca 30 000 Kč v rámci běžného rozpočtu knihovny 

Aktivity: 

 Příprava a realizace široké nabídky kulturních akcí pro veřejnost (veřejná 

čtení, autogramiády, besedy, přednášky, koncerty, výstavy atd.). 

 Spolupráce s dalšími kulturními institucemi ve městě na organizaci 

a koordinaci akcí – zamezení termínovým a tematickým kolizím, hlubší 

spolupráce a společné plánování kulturní nabídky ve městě. 

 Nabídka pronájmů historických sálů Prelatury i pro externí subjekty. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit. 

 

o Opatření 16 – Knihovna jako centrum neformálního vzdělávání a kreativity 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci s dalšími subjekty 

Náklady: cca 30 000 Kč v rámci běžného rozpočtu knihovny 

Aktivity: 

 Vytváření podmínek pro rovný přístup k informačním zdrojům a dostupnosti 

služeb pro všechny. 

 Příprava a realizace pestré nabídky vzdělávacích akcí a workshopů 

pro širokou veřejnost, ale i se zacílením na jednotlivé cílové skupiny 



 40  

 

(např. Virtuální univerzita 3. věku, trénování paměti, projekt Cesta 

do knihovny, Prázdninová knihovna apod.). 

 Prohlubování spolupráce se školami všech stupňů a zaměření na přípravu 

a realizaci vzdělávacích akcí dle jejich potřeb a preferencí. 

 Aktivní spolupráce s dalšími subjekty (Dům dětí a mládeže, rodinná centra, 

skauti apod.) 

Vztah k národní koncepci: Implementace II. pilíře – Knihovny jako vzdělávací 

a vzdělanost podporující instituce 

 

o Opatření 17 – Prezentace knihovny v médiích 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci s dalšími subjekty 

Náklady: cca 40 000 Kč v rámci běžného rozpočtu knihovny 

Aktivity: 

 Průběžná prezentace v médiích (tištěná, TV, sociální sítě, web atd.). 

 Jako nejperspektivnější do budoucna se jeví rozvoj prezentace služeb a aktivit 

knihovny na sociálních sítích (Facebook, Twitter ad.), webu, YouTube 

(videospoty) atd. Tato oblast postupuje rychle kupředu a je třeba držet krok 

s novými trendy prezentace a komunikace. 

Vztah k národní koncepci: Implementace I. pilíře – Knihovny jako pilíře rozvoje 

občanské společnosti a přirozená centra komunit; III. pilíře – Knihovny jako správci 

kulturního a znalostního bohatství. 

 

 

10.  Legislativní a metodický rámec 

10.1.  Zákony a podzákonné právní předpisy 
o Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 

o Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon). 

o Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. 

o Vyhláška č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se 

provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. 

o Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

o Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

o Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

o Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací 

na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády 

č. 113/2013 Sb. 

 

 

http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/zakonpv-neper
http://www.nkp.cz/soubory/weba/mvcr-sb-2003-156.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/AUTORSKY-ZAKON-uplne-zneni-zakona-c-121-2000-Sb-k-7-11-2014.docx
http://ipk.nkp.cz/docs/AUTORSKY-ZAKON-uplne-zneni-zakona-c-121-2000-Sb-k-7-11-2014.docx
https://www.uoou.cz/zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/ds-1261/archiv=0&p1=1257
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10.2. Koncepce 
o Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem 

do roku 2030. 

o Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích do roku 2020. 

o Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2014 – 2020. 

10.3. Směrnice, metodické pokyny, standardy, normy 
o Směrnice IFLA. Služby veřejných knihoven. 2., zcela přepracované vydání. 

Národní knihovna ČR, 2012. 

o 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 ČR, 2020. 

o Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven a jejich koordinaci na území České republiky, č. j. MK 85551/2019 

OULK. 

o Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu 

knihoven, Národní knihovna ČR, 2. přepracované vydání, 2020. 

o 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 ČR, 2017. 

o Rovný přístup. Standard Handicap Friendly. Metodická příručka pro práci 

knihoven s uživateli s postižením, Národní knihovna ČR, 2019. 

o Informace a dokumentace – Technická norma TNI ISO/TR 11219 (013715) 

Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven – Plocha, 

funkčnost a design, norma vydána 1. 11. 2014. 

o Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných 

a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky, Národní knihovna ČR, 

2012. 

11.  Závěr 

Hlavním cílem Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2021 – 2027 

je shrnutí předchozího období let 2016 – 2020, jasné definování stávajícího stavu a vytyčení 

reálných cílů rozvoje instituce na dalších 7 let. Klíčovým výstupem Koncepce jsou opatření 

seřazená dle priorit s návrhem termínu realizace, odhadem finančních nákladů 

a s definovaným vztahem k pilířům Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 

2021 – 2027 s výhledem do roku 2030. Plnění koncepce a jednotlivých stanovených opatření 

bude každoročně vyhodnocováno v rámci zprávy o činnosti knihovny. 

 
 
 
 
 

Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2021 – 2027 
Zpracovatel: Mgr. Martin Nechvíle ve spolupráci s pracovníky Městské knihovny 
v Českém Krumlově; Český Krumlov, 4. 6. 2021 


