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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, 703 143 821 

E-mail:                        knihovna@knihovna-cbrod.cz 

Web:                           www.knihovna-cbrod.cz 

Statutární orgán:         Mgr. Eva Vedralová, ředitelka 

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. 

 

  

mailto:knihovna@knihovna-cbrod.cz
http://www.knihovna-cbrod.cz/
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Vybrané ukazatele činnosti městské knihovny v roce 2018 

Vybrané ekonomické ukazatele v roce 2018 

Celkové příjmy za rok 2018 činily 2.988.646,-Kč, z toho příspěvek zřizovatele 2.805.000,-Kč 

a příjmy z vlastní činnosti 183.646,-Kč. 

Celkové náklady za rok 2018 činily 2.988.356,-Kč, z toho osobní náklady 2.157.847,-Kč, 

náklady na nákup knihovního fondu 436.183,-Kč a ostatní provozní náklady (materiál, 

energie, voda, poplatky, opravy, aktualizace a servis SW, revize) 394.326,-Kč.  

Podrobný rozpis hospodaření je součástí čtvrtletních výkazů, předkládaných Finančnímu 

odboru Městského úřadu v Českém Brodě, hospodářský výsledek za rok 2018 je 291,-Kč.  

Městská knihovna nemá k 31. 12. 2018 žádné závazky po době splatnosti. 

Příjmy celkem 2 988 646,- 

Příspěvek zřizovatele 2 805 000,- 

Příjmy z vlastní činnosti 183 646,- 

Náklady celkem 2 988 356,- 

Osobní náklady 2 157 847,- 

Náklady na pořízení knihovního fondu 436 183,- 

Ostatní provozní náklady 394 326,- 

 

Vybrané ukazatele odborné činnosti v roce 2018 

Knihovní fond k 31. 12. 2018 tvořilo 73.411 knihovních jednotek. 

V roce 2018 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2.164 přírůstků knih a audioknih, 

z toho 317 svazků naučné literatury, 1.227 svazků beletrie, 78 svazků naučné literatury pro 

děti, 542 svazků dětské beletrie. Hodnota nakoupených titulů v maloobchodních cenách činí 

zhruba 580.000,-Kč, výše rabatu se pohybuje v relaci 23-30%, takže skutečně vynaložené 

náklady odpovídají částce cca 371.000,- Kč.  

Přijali jsme také 392 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva kultury 

Česká knihovna) v hodnotě téměř 70.000,-Kč. Kromě toho si naši čtenáři  mohli vypůjčit 61 

titulů periodik, na jejich nákup bylo vynaloženo cca 66.000,-Kč. 

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. 

Knihovní fond 
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Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2018 73 411 

Počet nových přírůstků knih a audioknih v roce 2018 2 164 

Počet odebíraných titulů periodik v roce 2018 61 

 

V roce 2018 jsme registrovali 1.810 čtenářů, z toho 657 dětí do 15 let, tito registrovaní 

čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 28.056 fyzických návštěv knihovny. On-line 

služby na našich webových stránkách využilo 43.982 virtuálních návštěvníků. 

Počet registrovaných uživatelů k 31. 12. 2018 1 810 

Z toho dětí do 15 let 657 

Počet návštěvníků k 31. 12. 2018 28 056 

Počet online návštěv k 31. 12. 2018 43 982 

 

V roce 2018 jsme evidovali 74.580 výpůjček knih a periodik, z toho 5.866 výpůjček naučné 

literatury, 40.531 výpůjček beletrie, 1.520 výpůjček naučné literatury pro děti, 9.767 výpůjček 

dětské beletrie a 16.896 výpůjček periodik. Internet využilo 199 návštěvníků. 

Počet výpůjček celkem k 31. 12. 2018 74 580 

Z toho výpůjčky beletrie a naučné literatury pro dospělé 46 397 

Z toho výpůjčky beletrie a naučné literatury pro děti a mládež 11 287 

Z toho výpůjček periodik 16 896 

Využití internetu k 31. 12. 2018 199 

 

  

Čtenáři a návštěvníci 

Výpůjčky 
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Vývoj počtu registrovaných čtenářů a výpůjček 2014-2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Registrovaní čtenáři   1 749   1 746   1 726   1 786   1 810 

Z toho dětí do 15 let      634      635      623      622      657 

Počet výpůjček 68 905 75 594 75 593 78 905 74 580 
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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 18 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 měli možnost využívat službu internet, která je ze zákona 

poskytována zdarma, hradí se pouze eventuální tiskové výstupy, dále měli možnost on-line 

rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené, nebo on-line objednávky knih, které 

jsou k dispozici a které jim připravíme na určitou dobu, obě tyto služby jsou poskytovány 

zdarma. 

Vzhledem ke stavebním pracím, které probíhaly v přízemí naší budovy od ledna do 

července 2018, jsme výběr z nakoupených knižních novinek prezentovali každý měsíc 

pouze na nástěnce ve vstupní hale městské knihovny. 

Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům jsme i v roce 2018 nabízeli 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. 

 

Čtenáři čtenářům 

MVS 

On-line služby 
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Vzdělávací a kulturní pořady pro MŠ, ZŠ a veřejnost 

Městská knihovna v roce 2018 nabízela tradiční kulturní a vzdělávací pořady: literární 

besedy pro děti mateřských škol a žáky prvního i druhého stupně základních škol, živá čtení 

pro dětské čtenáře a pasování prvňáčků.  

Literárních besed se kromě všech mateřských a základních škol z Českého Brodu 

zúčastňují i mateřské a základní školy z širokého okolí: MŠ Tuchoraz, MŠ Poříčany, MŠ 

Tismice, MŠ Doubravčice, MŠ Chrást, MŠ Klučov a MŠ Chrášťany, ZŠ Přistoupim, ZŠ 

Poříčany, ZŠ Kouřim, ZŠ Vitice, ZŠ a Prš Kostelec nad Černými lesy.  

Mateřské školy Za zvířátky, za zvířátky, do přírody, do pohádky 

 Domku, domečku, kdo v tobě bydlí 

Základní školy 1. stupeň Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování 

 Od básničky po bublinu aneb Co to vlastně čteme 

 Pasování prvňáčků 

 Rybí drahokamy 

Základní školy 2. stupeň Informatická lekce pro ZŠ Mukařov 

 Osm setkání s naší historií 

CELKEM 164 tříd ZŠ a MŠ, 3 343 žáčků a žáků 

 

Pro děti z MŠ jsme v roce 2018 uspořádali 28 malých pohádkových čtení a hraní: v dubnu 

cyklus pořadů Za zvířaty, za zvířátky, do přírody, do pohádky, v říjnu cyklus pořadů 

Domku, domečku, kdo v tobě bydlí. 

 

Celkem 164 tříd a  

3343 žáků MŠ a ZŠ 

z Českého Brodu  

a okolí 

Mateřské školy 



 
Vzdělávací a kulturní pořady pro MŠ, ZŠ a veřejnost 

  

 

7 
 

V roce 2018 se uskutečnilo 123 literárních besed pro žáky prvního stupně ZŠ: v únoru a 

březnu cyklus pořadů Dobrý den, opičko aneb Vesele o slušném chování, ve kterém 

jsme si připomněli základní pravidla etikety a společenského chování, v květnu a červnu 

cyklus pořadů Od básničky po bublinu aneb Co to vlastně čteme, na kterém jsme dětem 

přiblížili různé literární žánry, se kterými se mohou setkat, v listopadu a prosinci předvánoční 

cyklus pořadů Rybí drahokamy. 

 

V červnu 2018 proběhl jedenáctý ročník slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře, naše 

knihovna se tentokrát stala jednou ze zastávek pohádkového vláčku a svoje znalosti 

písmenek a čtení nám předvedlo šest 1. tříd obou českobrodských ZŠ a prvňáčkové ze ZŠ 

Přistoupim.  

Základní školy 

1. stupeň 

Pasování prvňáčků 
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Během června 2018 naši knihovnu navštívili také žáci 9. třídy ZŠ Mukařov, pro které jsme na 

vyžádání připravili základní knihovnicko-informatickou lekci. 

V říjnu 2018 jsme do naší knihovny poprvé pozvali žáky 6. tříd českobrodských základních 

škol. V cyklu pořadů Osm setkání s naší historií jsme si zábavnou formou společně 

připomněli některá „osmičková“ výročí převážně z kulturní historie našeho regionu, přitom 

jsme porovnávali hledání v klasických tištěných zdrojích a pomocí moderních informačních 

technologií.  

 

 

 

 

 

 

Na literárních pořadech pro mateřské a základní školy se v městské knihovně během 

roku 2018 vystřídalo 3.343 žáčků a žáků se svými vyučujícími. 

V březnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci 2018 jsme se sešli na pěti odpoledních živých 

čteních pod názvem Knihohrátky aneb S knížkou do pohádky, která jsou mezi našimi 

dětskými čtenáři a jejich rodiči nebo prarodiči velmi oblíbená. Kromě předčítání si na nich 

také hrajeme, recitujeme, zpíváme nebo cvičíme.  

Během července a srpna 2018 proběhl již počtvrté cyklus Sedmi prázdninových čtení, při 

kterém jsme si mj. připomněli 50. výročí uvedení večerníčku Pohádky z mechu a kapradí v 

České televizi, řady našich posluchačů již tradičně dvakrát rozšířili účastníci příměstských 

táborů RC Kostička. 

V září 2018 jsme v rámci slavnostního otevření zrekonstruovaného informačního centra v 

naší budově vyhlásili akci V září do školy i do knihovny, během prvního školního dne jsme 

všem dospělým i dětským návštěvníkům knihovny nabízeli živé čtení, zábavné kvízy a 

možnost registrace. 

Všech živých čtení pro veřejnost, která městská knihovna v roce 2018 pořádala, se 

zúčastnilo cca 500 dětí a dospělých. 

 

Pořady pro veřejnost 

 

Základní školy 

2. stupeň 
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Během celého roku 2018 pokračovala naše spolupráce se čtenářským kroužkem školní 

družiny ZŠ Tyršova, na jeho členy čeká v naší knihovně každý týden živé čtení z novinek 

dětské literatury. 

V květnu 2018 se naše knihovna zúčastnila festivalu neziskových organizací FENEG , 

který proběhl v parku u pivovarského rybníka pod patronací Města Český Brod. Hlavním 

organizátorem přehlídky a prezentace sportovních, kulturně-vzdělávacích a volnočasových 

aktivit neziskových organizací z Českého Brodu a okolí bylo skautské středisko Psohlavci 

Český Brod. Pro všechny dětské i dospělé návštěvníky stánku městské knihovny jsme 

připravili zábavné kvízy, tvořivé dílničky a živé předčítání z knih. 

 

Ve vstupní hale městské knihovny probíhala od listopadu 2018 do ledna 2019 výstava 

výtvarných prací čtenářů dětského oddělení, dětí ze třídy paní učitelky Vebrové, ze 

čtenářského kroužku a ze školní družiny ZŠ Tyršova pod názvem Rybí drahokamy. 

Navazoval na ni stejnojmenný cyklus předvánočních literárních pořadů pro žáky ZŠ. 

FENEG 

Výstava 

výtvarných prací 

Čtenářský kroužek 
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Obrázek, který nám namalovala naše čtenářka, devítiletá Míša Kurková, byl natolik zdařilý a 

originální, že následně zvítězil v celostátní soutěži Svazu českých knihkupců a nakladatelů a 

je vytištěn na dárkovém poukazu kampaně Kniha ti sluší pro rok 2019. 

 

Naše knihovna se tradičně zapojuje do celostátních knihovnických akcí Březen měsíc 

čtenářů, Noc s Andersenem a Týden knihoven.  

Vzhledem ke stavebním pracím, které probíhaly v přízemí naší budovy od ledna do 

července 2018 a zasáhly částečně i do prostor knihovny (příprava pro další etapy plánované 

rekonstrukce budovy č.p. 1), jsme nepřipravovali žádné větší akce k březnovému Měsíci 

čtenářů, ani k 130. výročí založení českobrodské knihovny, které jsme v březnu 2018 

oslavili. 

Osmnáctý ročník Noci s Andersenem v roce 2018 připomínal 90. výročí vydání knihy 

Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, proto jsme si v pátek 23. března na našem 

Pohádkovém odpoledni s panem Andersenem společně s dětmi, Pejskem a Kočičkou četli, 

hráli, luštili, tvořili a také trochu vařili. 

Noc s Andersenem 
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V říjnu 2018 proběhl dvacátý druhý ročník Týdne knihoven, připomínali jsme si mnoho 

významných „osmičkových“ výročí, proto byl zaměřen na regionální historii a podporu 

místního kulturního dědictví. V rámci Týdne knihoven byla v pondělí 1. října spuštěna nová, 

moderní podoba webových stránek naší knihovny, která mj. nabídla možnost komunikace na 

sociální síti Facebook. Kromě našich tradičních akcí Knihovna pro celou rodinu a Dveře 

knihovny dokořán jsme v rámci Týdne knihoven dále připravili výstavku zajímavých titulů 

regionální literatury z našeho knihovního fondu, které běžně půjčujeme pouze prezenčně, v 

prostorách knihovny, v souvislosti se spuštěním nových webových stránek knihovny jsme 

zveřejnili jejich soupis s fotografiemi obálek a základními popisnými údaji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny důležité akce městské knihovny se snažíme prezentovat na našich 

webových stránkách, v ČBZ, na webových stránkách Města Český Brod, případně v 

regionálním tisku. 

Týden knihoven 2018 
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Další odborná činnost 

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 2018 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. 

V rámci lepší orientace dospělých čtenářů ve volném výběru beletrie jsme v roce 2018 začali 

s barevným značením nejžádanějších žánrů (historické romány, válečné romány, romány 

z lékařského prostředí, životopisné a autobiografické romány, thrillery). 

Správu nových webových stránek provádíme sami, jsou pravidelně aktualizovány, informují 

o všech našich akcích i o současném dění ve světě literatury a knih. Našim uživatelům 

slouží především pro vyhledávání knih v on-line katalogu podle autora, názvu nebo 

klíčových slov a dále pro práci s jejich čtenářským kontem (mohou zjistit, co mají půjčeno, 

do kdy je třeba knihy vrátit, mají možnost on-line rezervace nebo objednávky požadovaného 

titulu). Kromě základních informací (kontakty, provozní doba, odkaz na on-line katalog) 

nabízejí pozvánky na všechny akce knihovny, informace o knižních novinkách, přehled 

proběhlých literárních pořadů pro MŠ a ZŠ, rozcestník pro orientaci v regionální literatuře, 

zajímavé statistiky a informace z dění v oblasti literatury, odkazy na katalog knihovny u 

jednotlivých titulů knižních novinek. Pro uživatele, kteří ještě nejsou zcela sžití s počítači, 

jsme vytvořili podrobné návody, jak prodlužovat a rezervovat knihy nebo návody 

s pokročilými tipy pro práci s on-line katalogem.  
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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. 

V prosinci 2018 jsme požádali o dotaci Ministerstva kultury ČR v programu VISK 3 na 

pořízení nového automatizovaného knihovnického systému Tritius, který by znamenal další 

rozšíření nabídky služeb naší knihovny, mj. nový a modernější on-line katalog, půjčování e-

knih nebo možnost uživatelského hodnocení a komentování jednotlivých knižních titulů. 

Nový automatizovaný knihovnický systém by vyřešil také přetrvávající problém dostupnosti 

našeho on-line katalogu pro některé čtenáře, který vznikl s přechodem na zabezpečený 

webový protokol https://, a umožnil by mobilitu služeb knihovny. 

  

VISK 3  

dotace Ministerstva 

kultury ČR 
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Ostatní činnost 
 

V souvislosti s rekonstrukcí informačního centra probíhaly od ledna do července 2018 

v přízemí naší budovy stavební práce, které částečně zasáhly také do prostor knihovny. 

Snažili jsme se, abychom ani za velmi ztížených provozních podmínek nemuseli přerušit 

poskytování svých služeb, z bezpečnostních důvodů byl pro naše návštěvníky zprovozněn 

zadní vstup do budovy (směrem od kostela), aby nemuseli procházet staveništěm.  

Zcela nezbytné bylo pouze týdenní uzavření knihovny kvůli celkové rekonstrukci topného 

systému v celé budově. Zvolili jsme poslední únorový týden, termín jarních prázdnin okresu 

Kolín, kdy neprobíhají žádné akce a také návštěvnost knihovny je relativně nižší. Stavební 

úpravy i topenářské práce byly náročné, takže se je během uzavření nepodařilo kompletně 

dokončit a bylo nutné v nich pokračovat ještě první březnový týden, už za běžného provozu 

knihovny. V pátek 2. března se začalo v převážné části prostor knihovny topit, během 

víkendu proběhly úklidové práce a v pondělí 5. března byl obnoven normální provoz 

knihovny, včetně besed pro žáky ZŠ. 

Závěr 
Prioritou městské knihovny zůstává práce s knihou, propagace čtení a čtenářství mezi  

dospělými a dětskými uživateli i širokou veřejností. Rozšířili jsme spolupráci se školkami i 

školami v Českém Brodě a jeho okolí, oslovili jsme učitele a žáky 2. stupně ZŠ, takže 

můžeme přispívat a napomáhat rozvoji čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků dětí od 

předškoláků až do staršího školního věku. Podobně jako řada jiných knihoven bojujeme o 

čtenáře dospívající a čtenáře v produktivním věku, proto jsme  podali žádost o dotaci 

Ministerstva kultury ČR na pořízení moderního knihovnického systému. Věříme, že nový 

webový katalog, který je optimalizován i pro mobilní zařízení, a nové služby, např. půjčování 

e-knih, mohou do naší knihovny přivést nové čtenáře těchto věkových kategorií.  

V rámci našeho schváleného rozpočtu se budeme snažit i nadále rozšiřovat rozsah a úroveň 

služeb naší knihovny v souladu s moderními knihovnickými trendy, zachovat kvalitu i 

množství nakupované knižní produkce, včetně moderních informačních zdrojů, abychom 

uspokojili požadavky a potřeby našich čtenářů. 

Rekonstrukce 

budovy č.p.1 


