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I. Základní identifikační údaje 

 
Název organizace:     Městská knihovna 
Právní forma:             příspěvková organizace 
IČO:                           46390472 
Zřizovatel:                  Město Český Brod 
Adresa:                       nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod 
Telefon:                      321 622 383, 720 443 332 
E-mail:                        knihovna@knihovna-cbrod.cz 
Web:                           www.knihovna-cbrod.cz 
Statutární orgán:         Mgr. Eva Vedralová, ředitelka 
 
II. Úvod 
 
Městská knihovna v Českém Brodě je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných 
knihoven České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a je zřízena 
za účelem poskytovat knihovnické, informační a další kulturní a vzdělávací služby rovným 
způsobem všem občanům.V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23.7.2002 jako základní knihovna pod č. 
0311/2002. 
   
III. Knihovní fond 
 
Knihovní fond k 31.12.2016  tvořilo 69.380 knihovních jednotek. 
V roce 2016 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2.272 přírůstků knih, z toho 401 svazků 
naučné literatury, 1.235 svazků beletrie, 93 svazků naučné literatury pro děti, 543 svazků 
dětské beletrie. Hodnota nakoupených knih v maloobchodních cenách činí více než 540.000,-
Kč, výše rabatu se pohybuje v relaci 23-30%, takže skutečně vynaložené náklady odpovídají 
částce cca 340.000,- Kč. 
    
 
 



Přijali jsme také 529 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva kultury 
Česká knihovna) v hodnotě téměř 70.000,-Kč, velké množství darovaných knih se do našeho 
fondu dostalo prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům. 
                                       
Knižní tituly beletrie i naučné literatury se nakupují výběrově, se zřetelem k požadavkům a 
zájmům našich čtenářů, u naučné literatury se snažíme mít ve fondu zastoupeny všechny 
vědní obory a oblasti života, odpovídající současným poznatkům. Většina našich čtenářů 
oceňuje počet novinek, tematický záběr knihovního fondu naší knihovny a v neposlední 
řadě i snadnou dostupnost knih z depozitáře. 
            
V roce 2016 jsme odebírali  73 titulů periodik, na jejich nákup bylo vynaloženo cca 60.000,-
Kč, což je hodnota jejich maloobchodní ceny, snížená o 10% rabat. 
 
IV. Čtenáři a návštěvníci 
 
V roce 2016 jsme registrovali 1.726 čtenářů, z toho 623 dětí do 15 let, tito registrovaní 
čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 23.335 fyzických návštěv knihovny. On-line 
služby na našich webových stránkách využilo 8.785 virtuálních návštěvníků. 

 

   
 
V. Výpůjčky 
 
V roce 2016 jsme evidovali 75.593 výpůjček knih a periodik, z toho 5.810 výpůjček naučné 
literatury, 41.102 výpůjček beletrie, 1.265 výpůjček naučné literatury pro děti, 8.324 výpůjček 
dětské beletrie a 19.092 výpůjček periodik. Internet využilo 165 návštěvníků.  
 
Vývoj počtu registrovaných čtenářů a výpůjček  

Rok 2012:    1.679 registrovaných čtenářů, z toho 552 dětských, 63.763 výpůjček 

Rok 2013:    1.673 registrovaných čtenářů, z toho 570 dětských, 65.745 výpůjček  

Rok 2014:    1.749 registrovaných čtenářů, z toho 634 dětských, 68.905 výpůjček 

Rok 2015:    1.746 registrovaných čtenářů, z toho 635 dětských, 75.594 výpůjček 

Rok 2016:    1.726 registrovaných čtenářů, z toho 623 dětských, 75.593 výpůjček 

                                                                                                            



VI. Další služby 

Městská knihovna je pro veřejnost otevřena každý pracovní den, celkem 34 hodin týdně, 
pondělní a čtvrteční dopoledne jsou vyhrazena literárním pořadům pro děti MŠ a žáky ZŠ. 
 
V rámci Meziknihovní výpůjční služby jsme uspokojili 54 požadavků našich uživatelů, 
žádajících naučnou a studijní literaturu, kterou nemáme ve fondu naší knihovny. Tato služba 
je ze zákona poskytována zdarma, hradí se pouze náklady na poštovné. 
Registrovaní čtenáři knihovny mohou využívat také službu Internet, která je ze zákona 
poskytována zdarma, hradí se pouze eventuální tiskové výstupy.  
Donášková služba zahrnuje donášku knih uživatelům, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci 
nejsou schopni dopravit do prostor knihovny v 1. patře, dále nabízíme našim čtenářům 
možnost rezervace knih nebo dokumentů, obě tyto služby jsou poskytovány zdarma. 
                                                        
V rámci propagace knih prezentujeme každý měsíc výběr z nakoupených knižních novinek  
na nástěnce v chodbě naší budovy a na webu města Český Brod. Na další nástěnce v chodbě 
naší budovy a na našem webu připomínáme také výběr z kulturních výročí každého měsíce. 
 
Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům stále nabízíme všem občanům možnost odložit 
v naší knihovně knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli důvodu nepotřebnými. Z těchto 
knižních darů nejprve obnovujeme fond knihovny, nahrazujeme naše opotřebované 
exempláře, případně doplňujeme duplikáty povinné školní četby a knižní tituly, které v našem 
fondu chybí. Knihy, které do fondu knihovny nezařadíme, jsou následně nabízeny zdarma 
dalším zájemcům. Služba je velmi oblíbená a využívaná dárci i novými majiteli knih, její 
úspěšné fungování je nepochybně přínosem pro čtenáře i knihy, které dostanou další šanci na 
využití. 
                                                             
VII. Vzdělávací a kulturní pořady 
 
Městská knihovna pořádá také další kulturní a vzdělávací akce: literární besedy pro děti 
mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol, živá čtení pro dětské i dospělé čtenáře 
a pasování prvňáčků.  
 
Literárních besed se kromě všech mateřských a základních škol z Českého Brodu zúčastňují i 
další mateřské a základní školy z širokého okolí: MŠ Tuchoraz, MŠ Poříčany MŠ Tismice, 
MŠ Doubravčice a MŠ Chrášťany, ZŠ Přistoupim, ZŠ Poříčany, ZŠ Kouřim a ZŠ Kounice. 
 

   



   
 

   
 
V roce 2016 se uskutečnilo 106 literárních besed pro žáky prvního stupně: v únoru a 
březnu pořad Hodina zpěvu a čtení se Zdeňkem Svěrákem, v dubnu, květnu a červnu pořad 
Obrázky z českých dějin a pověstí, věnovaný 700. výročí narození Karla IV., v listopadu a 
prosinci pořad Kam se ztrácí sněhuláci, pro předškolní děti jsme uspořádali 22 pohádkových 
čtení a hraní: v dubnu pořad Všichni letí na koštěti, v říjnu Jak pan Zelený ztratil zelenou. 
 

   



   
 
S klokanem Vendelínem a ukradenými písmenky z knížky Lenky Rožnovské se seznámilo 
sedm 1. tříd obou českobrodských ZŠ a ZŠ Přistoupim při slavnostním pasování prvňáčků.  

 

   
 
Na literárních akcích pro mateřské a základní školy se v městské knihovně během roku 
2016 vystřídalo 2.937 žáčků a žáků se svými vyučujícími. 
 
Mezi našimi čtenáři jsou velmi oblíbená také odpolední živá čtení, při kterých dětem 
předčítají knihovnice nebo pozvaní hosté. V roce 2016 proběhly pořady Lexikon kouzel 
(březen), Kytička pro maminku (květen), Houbový mužíček (říjen) a Chumelení (listopad). 
 

   
 



     
 

   
 
V létě se s velkým zájmem dětí i jejich dospělého doprovodu opět setkal cyklus Sedmi 
prázdninových čtení, který probíhal během července a srpna 2016 každé středeční 
odpoledne. Dvě ze čtení po dohodě tematicky navazovala na příměstské tábory RC Kostička, 
(O človíčkovi, Indiánský), takže řady našich prázdninových posluchačů dvakrát rozšířili i 
jejich účastníci. 
 

   
 



   
 
V cyklu pořadů živých čtení pro dospělé čtenáře Číst nás baví: čteme pro Vás se s námi o 
své čtenářské zážitky v roce 2016 podělili: pan Jaroslav Petrásek a paní Ilona Ziková (březen), 
paní Jaroslava Benešová a pan Vladimír J. Mrvík (květen),pan Jiří Slavík a paní Barbora 
Budská (říjen) paní Galina Miklínová a pan Filip Ulík (listopad). 
 

   
 
Všechna živá čtení v městské  knihovně navštívilo v roce 2016 cca 400 dětí a dospělých. 
 

   
 



Od dubna do srpna 2016 probíhala výstava výtvarných prací našich čtenářů nebo žáků ZŠ, 
kteří se účastní našich besed, s názvem Obrázky z českých dějin a pověstí, navazovala na 
cyklus stejnojmenných besed pro žáky ZŠ. Originální práce byly vystaveny ve vstupní hale 
knihovny a v galerii „Na schodech“ v hlavní chodbě budovy čp. 1. Výstavu výtvarných prací 
čtenářů dětského oddělení Páni kluci sněhuláci si mohli zájemci prohlédnout ve vstupní hale 
knihovny od listopadu 2016 do ledna 2017.  
 
Během celého roku 2016 pokračovala naše spolupráce se čtenářským kroužkem školní 
družiny při ZŠ Tyršova, na jeho členy čeká v naší knihovně každý týden živé čtení z novinek 
dětské literatury. 
 
Tradičně jsme se zapojili také do celostátních knihovnických akcí Březen měsíc čtenářů, 
Noc s Andersenem a Týden knihoven.  
 

   
 

   
 
V pátek 1. dubna 2016 jsme pozvali všechny děti na Pohádkové odpoledne s panem 
Andersenem, jako patrona jsme si vybrali českého básníka a autora písňových textů Jana 
Vodňanského. Inspirovali jsme se především jeho knihou Máme doma gorilu, takže velká 
papírová gorila nás provázela luštěním zvířecí doplňovačky i čtením vtipných básniček, 
písniček a příběhů o zvířatech. Kromě toho si zájemci mohli v naší dílničce vyrobit nebo 
vymalovat exotického motýla.  
 
Po Pohádkovém odpoledni následoval ještě podvečerní program pro třídu paní učitelky 
Houšové. Děti nejprve při písničce Pohádky naruby prokazovaly svůj postřeh, potom si 
vyzkoušely povolání básníka, když na základě zadaných slov vytvářely veršovaný text, který 



potom veřejně přednesly. Nakonec si zahrály na ilustrátory a výtvarně ztvárnily písničku 
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Rozloučili jsme se četbou ukázky z knihy Expedice 
z pohlednice, která byla vydána jako oficiální kniha Noci s Andersenem.  
 
V říjnu 2016 proběhla v rámci Týdne knihoven akce Dveře knihovny dokořán, zájemci 
mohli nahlédnout do našich knihovnických kronik, navštívit prostory knihovny, které běžně 
nejsou přístupné veřejnosti, a ochutnat něco z naší knihovnické kuchyně. 
 

   
 
Všechny důležité akce městské knihovny se snažíme prezentovat na našich webových 
stránkách, v ČBZ,  na webových stránkách města Český Brod, případně v regionálním tisku. 
 
VIII. Další odborná činnost 
 
V dubnu 2016 začala v souladu s evropskými standardy platit nová katalogizační pravidla 
pro knihovny, proto bylo třeba provést převod současných katalogových záznamů naší 
knihovny do nového formátu, kompaktibilního s Národní knihovnou a ostatními českými 
knihovnami. Převod proběhl v červnu 2016 společně se školením katalogizace podle nových 
pravidel. 
 
Kromě běžných činností, souvisejících s naší hlavní pracovní náplní (nákup, odborné 
zpracování a katalogizace nových knih, technické zpracování a balení nových knih, výpůjční 
protokol, úklid knih po půjčování, drobné opravy poškozených knih,  archivace denního tisku 
a periodik aj.) pokračovaly během celého roku 2016 práce na revizi a přesunech knihovního 
fondu, stejně jako na vyřazování duplikátů, zastaralých a opotřebovaných knih, které se 
následně prodávají za symbolickou cenu v našem bazaru. 
 
Knihovna má vlastní webové stránky, které slouží především našim uživatelům pro 
vyhledávání knih podle autora, názvu nebo klíčových slov a dále pro práci se svým 
čtenářským kontem (mohou zjistit, co mají půjčeno, do kdy je třeba knihy vrátit, mají 
možnost rezervace požadovaného titulu). V prostorách knihovny mají čtenáři k dispozici dva 
počítače s připojením k internetu a dva počítače s on-line katalogem našeho fondu, ve 
kterých si mohou sami vyhledávat požadovanou literaturu. 
 
IX. Ostatní činnost 
 
V roce 2016 byl zakoupen nový server pro počítačovou síť knihovny, dvě nové tiskárny pro 
výpůjční protokol, nová sestava počítačových stolků, která zvýšila uživatelský komfort 
našich čtenářů, a byla zahájena výměna zastaralých a opotřebovaných regálů ve volném 



výběru za nové, více odpovídající požadavkům bezpečnosti. Nové tiskárny a mobiliář byly 
pořízeny z dotace Středočeského kraje, z Fondu kultury a obnovy památek, protože jsme 
za posledních pět let již potřetí uspěli s podáním žádosti. 
 
Díky vstřícnosti vedení města jsme v říjnu 2016, hned po odstěhování úřadu práce, provedení 
nezbytných úprav a úklidových prací, mohli našim uživatelům nabídnout samostatné sociální 
zařízení, vyřešil se tak jeden z letitých problémů naší knihovny. 
               
V roce 2016 začaly také práce na projektové dokumentaci stavebních úprav č.p. 1, při 
kterých by budova, ve které sídlí městská knihovna, měla projít kompletní rekonstrukcí a 
revitalizací interiérů. Protože město Český Brod počítá i nadále s umístěním městské 
knihovny v této budově, nově v rozšířených prostorách, zúčastňoval se zástupce knihovny 
všech důležitých jednání a měli jsme možnost připomínkování. 
 
X. Zaměstnanci 
 
Počet pracovních úvazků (4,25) se v roce 2016 nezměnil, zahrnuje čtyři odborné pracovníky 
převážně s dlouholetou praxí v oboru (l VŠ knihovnického směru, 3 SŠ ostatní) a čtvrtinový 
úvazek na úklid. Jednotliví pracovníci jsou řízeni přímo ředitelem, dva vykonávají pouze 
odborné knihovnické činnosti, třetí má kumulovanou funkci odborný knihovník/ekonom. 
 
XI. Hospodaření 
 
Celkové příjmy za rok 2016 činily 2.561.829,-Kč,  
z toho dotace Středočeského kraje 80.000,- Kč, příspěvek zřizovatele 2.300.000,-Kč, příjmy 
z vlastní činnosti 181.377,-Kč. 
Celkové náklady za rok 2016  činily 2.561.434,-Kč,  
z toho osobní náklady 1.679.497,-Kč, náklady na nákup knihovního fondu 411.885,-Kč a 
ostatní provozní náklady (materiál, energie, voda, poplatky, opravy, aktualizace a servis SW, 
revize) 470.052,-Kč.  
Podrobný rozpis hospodaření je součástí čtvrtletních výkazů, předkládaných Finančnímu 
odboru Městského úřadu v Českém Brodě, hospodářský výsledek za rok 2016 je 395,-Kč. 
Městská knihovna nemá k 31.12.2016 žádné závazky po době splatnosti. 
 
XII. Závěr 

 
Prioritou městské knihovny je práce s knihou, propagace čtení a čtenářství mezi  dospělými a 
dětskými uživateli i širokou veřejností. Spoluprací se školkami i školami v Českém Brodě a 
jeho okolí bychom rádi i nadále přispívali k rozvoji čtenářské gramotnosti a čtenářských 
návyků dětí od nejútlejšího věku. V rámci našeho schváleného rozpočtu se budeme snažit 
zachovat rozsah poskytovaných služeb, kvalitu i množství nakupované knižní produkce tak, 
abychom uspokojili požadavky a potřeby našich čtenářů, a za přispění možných dotačních 
titulů zajišťovat obnovu technického vybavení a mobiliáře knihovny.  
 
Současně se chceme aktivně podílet na návrhu stavebních úprav nových, rozšířených prostor 
městské knihovny, na návrhu konečné podoby jejího interiéru, na návrhu a výběru nového 
mobiliáře, vše z hlediska knihovnických standardů a nejnovějších trendů v oboru i z hlediska 
běžného provozu na základě našich dlouholetých zkušeností. Naším společným cílem by mělo 
být vytvoření moderní instituce, která by v budoucnu odpovídala jejímu postavení ve městě a 
regionu Český Brod. 


