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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 2019 

Vybrané ekonomické ukazatele v roce 2019 
 
Celkové příjmy za rok 2019 činily 3.422.598,12 Kč, příspěvek zřizovatele činil 

3.120.000,-Kč, příjmy z vlastní činnosti 209.487,-Kč.  

Celkové náklady za rok 2019 činily 3.422.237,33 Kč, z toho osobní náklady 

2.269.199,-Kč a náklady na nákup knihovního fondu 486.578,-Kč.  

Obdrželi jsme také dvě dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 238.000,-. 

Spoluúčast zřizovatele Města Český Brod činila 96.000,-. 

Podrobný rozpis hospodaření je součástí čtvrtletních výkazů, předkládaných 

Finančnímu odboru Městského úřadu v Českém Brodě, hospodářský výsledek za 

rok 2019 je 360,79 Kč.  

Městská knihovna nemá k 31.12.2019 žádné závazky po době splatnosti. 

Vybrané ukazatele odborné činnosti v roce 2019 
 
Knihovní fond k 31. 12. 2019 tvořilo 70.537 knihovních jednotek. 

V roce 2019 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2.174 přírůstků knih a 

audioknih, z toho 322 svazků naučné literatury, 1.249 svazků beletrie, 88 svazků 

naučné literatury pro děti, 515 svazků dětské beletrie. Hodnota nakoupených titulů 

v maloobchodních cenách činí zhruba 535.000,-Kč, výše rabatu se pohybuje 

v relaci 23-30%, takže skutečně vynaložené náklady odpovídají částce cca 

387.000,- Kč.  

Přijali jsme také 432 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva 

kultury Česká knihovna) v hodnotě téměř 90.000,-Kč. Kromě toho si naši čtenáři  

mohli vypůjčit 74 titulů periodik. 

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. 

 

Počet knihovních jednotek k 31.12.2019 70 537 

Počet nových přírůstků knih a audioknih v roce 2019 2 174 

Počet odebíraných titulů periodik v roce 2019 74 

Knihovní fond 
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V roce 2019 jsme registrovali 1.866 čtenářů, z toho 683 dětí do 15 let, tito 

registrovaní čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 29.014 fyzických návštěv 

knihovny. Online služby na našich webových stránkách využilo 9.556 virtuálních 

návštěvníků. 

Počet registrovaných uživatelů k 31.12.2019  1 866 

Z toho dětí do 15 let     683 

Návštěvníci celkem k 31.12.2019 29 014 

Online návštěvy k 31.12.2019   9 556 

 

 

V roce 2019 jsme evidovali 76.274 výpůjček knih a periodik, z toho 6.218 

výpůjček naučné literatury, 41.640 výpůjček beletrie, 2.352 výpůjček naučné 

literatury pro děti, 12.113 výpůjček dětské beletrie, 13.469 výpůjček periodik a 482 

výpůjček audioknih. Internet využilo 151 návštěvníků. Od října 2019, po 

zprovoznění nové služby půjčování e-knih, jsme zaznamenali 28 elektronických 

výpůjček. 

Počet výpůjček celkem k 31.12.2019 76 274 

Z toho výpůjčky beletrie a naučné literatury pro dospělé 47 858 

Z toho výpůjčky beletrie a naučné literatury pro děti a mládež 14 465 

Z toho výpůjček periodik 13 469 

Z toho audioknih      482 

Počet výpůjček e-knih (od října 2019)        28 

Využití internetu k 31.12.2019      151 

 

Vývoj počtu registrovaných čtenářů a výpůjček v letech 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Registrovaní čtenáři   1 746   1 726   1 786   1 810  1 866 

Z toho děti do 15 let      635      623      622      657     683 

Počet výpůjček 75 594 75 593 78 905 74 580 76274 

 

  

Čtenáři a návštěvníci 

Výpůjčky 

Počet 

registrovaných 

čtenářů 
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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 7 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 online rezervace knihy, která je momentálně půjčená, nebo online 

objednávky knihy, která je k dispozici a kterou jim připravíme nebo si mohli 

prostřednictvím svého čtenářského konta prodloužit své výpůjčky o další měsíc. 

Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma. 

V roce 2019 jsme úspěšně podali žádost o dotaci ministerstva kultury ČR VISK 3, 

díky tomu od října 2019 nabízíme našim registrovaným čtenářům také možnost 

půjčování e-knih prostřednictvím portálu Palmknihy.cz/e-Reading. 

Každý měsíc prezentujeme výběr z nakoupených knižních novinek na nástěnce 

na chodbě budovy č.p. 1, na nástěnce ve vstupní hale knihovny, na našich 

webových stránkách, na našem  FB a na webových stránkách Města Český Brod. 

Kompletní přehled všech zakoupených knižních novinek mají všichni zájemci 

v knihovně k dispozici v tištěné podobě. 

Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům jsme v roce 2019 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 

Online služby 
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Vzdělávací a kulturní pořady pro MŠ, ZŠ a veřejnost 

Městská knihovna v roce 2019 nabízela tradiční kulturní a vzdělávací pořady: 

literární besedy pro děti mateřských škol a žáky prvního 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 Břežany, MŠ Tuchoraz, 

MŠ Poříčany, MŠ Tismice, MŠ Doubravčice, MŠ Chrást, MŠ Klučov, MŠ 

Chrášťany, dětské skupiny Palomita a Na Sadu, ZŠ Přistoupim, ZŠ Poříčany, ZŠ 

Kouřim, ZŠ Kounice, ZŠ Úvaly, ZŠ Vitice, ZŠ a Prš Kostelec nad Černými lesy. 

Mateřské školy Tuze hladová housenka 

 Kluci z mraveniště 

Základní školy 1.stupeň Planeta otázek a odpovědí 

 Cesta časem s Albatrosem 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 

 Čerte, nezlob se! 

Základní školy 2.stupeň Detektivem ve světě informací 

 Děti se žlutou hvězdou 

Celkem  166 tříd ZŠ a MŠ, 3 367 žáčků a žáků 

 

 

 

Celkem 166 tříd 

a 3367 žáků ZŠ 

a MŠ z Českého 

Brodu a okolí 
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Pro děti z mateřských škol jsme v roce 2019 uspořádali 33 malých pohádkových 

čtení a hraní: v dubnu cyklus pořadů Tuze hladová housenka, ve kterém se děti 

seznámily s motýlem Emanuelem a jeho kamarádkou Makovou panenkou, v říjnu 

cyklus pořadů Kluci z mraveniště, kterým jsme si připomněli výročí Ondřeje 

Sekory.  

 

V roce 2019 se uskutečnilo 109 literárních besed pro žáky 1. stupně základních 

škol: v únoru a březnu cyklus pořadů Planeta otázek a odpovědí, věnovaný 

základní orientaci v naučné a encyklopedické literatuře, v květnu a červnu cyklus 

pořadů Cesta časem s Albatrosem, kterým jsme dětem připomněli 70. výročí 

založení nejznámějšího českého nakladatelství pro děti a mládež, v listopadu a 

prosinci předvánoční pohádkový cyklus pořadů Čerte, nezlob se. 

Mateřské školy 

Základní školy 

1. stupeň 
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V červnu 2019 proběhl dvanáctý ročník slavnostního Pasování prvňáčků, naším 

knihovnickým vláčkem se šestkrát svezlo a svoje znalosti písmenek a čtení nám 

předvedlo 123 žáčků 1. tříd obou českobrodských ZŠ a prvňáčků ZŠ Přistoupim.  

 

V roce 2019 jsme pokračovali také ve spolupráci s žáky a učiteli 2. stupně obou 

českobrodských základních škol, v březnu jsme pro šesté ročníky připravili 

cyklus pěti pořadů Detektivem ve světě informací, ve kterém jsme spojili 140. 

výročí narození spisovatele Arthura Conana Doyla a příběhy jeho nejznámějšího 

detektiva Sherlocka Holmese s vyhledáváním v našem online katalogu.  Během 

října a listopadu jsme se třináctkrát setkali s žáky šestých, sedmých a některých 

devátých tříd při pořadu s názvem Děti se žlutou hvězdou. U příležitosti 

nedožitých 90. narozenin Anne Frankové jsme jim přiblížili osudy židovských dětí 

a představili téma holocaustu v dětské literatuře. 

 

 

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

během roku 2019 vystřídalo 3.677 žáčků a žáků se svými vyučujícími.  

Základní školy 

2. stupeň 
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V únoru, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci 2019 jsme se sešli na šesti 

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 2019 proběhl již popáté cyklus Sedmi prázdninových 

čtení, řady našich posluchačů již tradičně dvakrát rozšířili účastníci příměstských 

táborů RC Kostička. Kromě čtení jsme pro všechny zájemce připravili prázdninovou 

hru, při které jsme si ještě jednou připomněli 70. výročí založení nakladatelství 

Albatros. Na každém z našich sedmi prázdninových čtení děti mohly získat hrací 

kartu a sbírat razítka za splnění sedmi jednoduchých zábavných úkolů. 

Na posledním srpnovém čtení si všichni svoji vyplněnou hrací kartu vyměnili 

za originální dárky, které nám poskytlo přímo nakladatelství Albatros. 

 

 

Knihohrátky 
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V září 2019 jsme zopakovali úspěšnou akci V září do školy i do knihovny, během 

prvního školního dopoledne jsme všem dospělým i dětským návštěvníkům knihovny 

nabízeli živé čtení, zábavné hry, malování a samozřejmě možnost registrace. 

Všech živých čtení pro veřejnost, která městská knihovna v roce 2019 

pořádala, se zúčastnilo cca 500 dětí a dospělých. 

 

Během celého roku 2019 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. 

Ve vstupní hale městské knihovny probíhala od listopadu 2019 do ledna 2020 

vánoční výstava výtvarných prací čtenářů dětského oddělení, dětí ze třídy paní 

učitelky Vopařilové a ze čtenářského kroužku ZŠ Tyršova pod názvem Čerte, nezlob 

se, navazoval na ni stejnojmenný cyklus předvánočních literárních pořadů pro žáky 

ZŠ. 

 

  

Čtenářský kroužek 

Výstava 

výtvarných prací 
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Tradičně se zapojujeme do celostátních knihovnických akcí Březen měsíc čtenářů, 

Noc s Andersenem a Týden knihoven.  

V pátek 29. března proběhl devatenáctý ročník celostátní knihovnické akce Noc 

s Andersenem, naše knihovna se tradičně připojila Pohádkovým odpolednem 

s Andersenem a podvečerním pořadem pro třídu paní učitelky Tůmové. Jako 

ústřední téma jsem si vybrali knihy spisovatelky a logopedky Ester Staré, proto jsme 

odpoledne strávili s kocourem Šedíkem a růžovou čepicí Bubi a náš podvečerní 

program inspirovaly popletené pohádky z knížky Koho sežere vlk? a zábavná hra 

s písmenky z knížky Žežicha se neříká. 

 

V říjnu 2019 proběhl dvacátý třetí ročník Týdne knihoven, kromě našich tradičních 

akcí Knihovna pro celou rodinu a Dveře knihovny dokořán jsme během tohoto 

týdne po předchozím čtrnáctidenním testování přešli do plného provozu nového 

webového knihovnického systému Tritius s moderním online katalogem a 

možností půjčování e-knih. Nový systém jsme mohli koupit díky druhé dotaci 

ministerstva kultury VISK 3, kterou jsme v roce 2019 úspěšně získali, a také díky 

mimořádnému finančnímu příspěvku našeho zřizovatele, Města Český Brod, ve 

formě povinné spoluúčasti k dotaci.  

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 2019 

Odpoledne 

s Andersenem 

2019 
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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 2019 

práce na revizi a přesunech knihovního fondu, stejně jako na vyřazování duplikátů, 

zastaralých a opotřebovaných knih. 

Po barevném značení nejžádanějších žánrů ve volném výběru beletrie pro dospělé, 

se kterým jsme začali v roce 2018, jsme v roce 2019 dále pokračovali v dětském 

oddělení, během dvou prázdninových měsíců jsme kompletně přeznačili tematické 

skupiny i věkové rozlišení všech knih ve volném výběru beletrie.  

Správu webových stránek knihovny provádíme sami, stránky 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 online 

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 online rezervace a objednávky požadovaného titulu nebo online 

prodloužení). Kromě základních informací (kontakty, provozní doba, odkaz na 

online katalog a FB) nabízejí kalendář a pozvánky na všechny akce knihovny, 

informace o knižních novinkách, přehled všech našich uskutečněných literárních 

pořadů a akcí se slovním popisem a fotografickou dokumentací, databázi regionální 

literatury nebo zajímavé statistiky a informace z dění v oblasti literatury. Nechybí na 

nich ani podrobné návody pro naše uživatele, jak se přihlásit do knihovny, jak si 

objednávat a rezervovat knihy nebo prodlužovat výpůjčky, jak vyhledávat v online 

katalogu nebo jak si půjčovat e-knihy. Všechny návody byly aktualizovány pro nový 

webový knihovnický systém Tritius. 

 

  

Webové stránky 
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V prostorách knihovny mají čtenáři k dispozici tři počítače s připojením k internetu 

a tři počítače s online katalogem našeho fondu, ve kterých si mohou sami 

vyhledávat požadovanou literaturu.  

V roce 2019 jsme získali dotaci od Ministerstva kultury ČR v programu VISK 3 na 

pořízení nového automatizovaného knihovnického systému Tritius, který umožňuje 

další rozšíření nabídky služeb naší knihovny, mj. nový a modernější online katalog, 

půjčování e-knih nebo možnost uživatelského hodnocení a komentování 

jednotlivých knižních titulů. Nový automatizovaný knihovnický systém vyřešil také 

přetrvávající problém dostupnosti našeho online katalogu pro některé čtenáře, který 

vznikl s přechodem na zabezpečený webový protokol https://, a umožňuje mobilitu 

služeb knihovny. 

Uspěli jsme také ve druhém kole stejné dotační výzvy se žádostí týkající se 

zahájení půjčování elektronických knih, které od října 2019 nabízíme našim 

registrovaným čtenářům prostřednictvím portálu Palmknihy.cz / e-Reading. 

V rámci dotace na nákup e-knih jsme zakoupili také dva tablety, které chceme 

nabízet k zapůjčení uživatelům, kteří dosud nedisponují potřebným zařízením, aby 

si mohli výpůjčku e-knih vyzkoušet. Zároveň tablety budou sloužit při informatických 

lekcích pro žáky 2. stupně ZŠ a doplní stávající technické vybavení, které mají 

k dispozici při vyhledávání a zpracovávání zadaných úkolů. 

  

VISK 3  

dotace Ministerstva 

kultury ČR 
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Ostatní činnost 

 

V dubnu 2019 se knihovna ve spolupráci s oPŘIse z.s. stala kontaktním místem pro 

Semínkovnu, která je komunitní iniciativou na podporu svobodného sdílení osiva, 

semenaření a přírodního zahradnictví. 

  

Semínkovna 
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Zaměstnanci 

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti naší kolegyně knihovnice/ekonomky 

se počet odborných pracovníků v roce 2019 snížil na čtyři, dva VŠ knihovnického 

směru a dva SŠ ostatní, všichni s dlouhodobou praxí v oboru. Jednotliví 

zaměstnanci byli řízeni přímo ředitelem knihovny a všichni vykonávali odborné 

knihovnické činnosti dle potřeby a aktuální situace. Účetní a mzdovou agendu a IT 

podporu zajišťovaly externí firmy. 
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Závěr 

Zastupitelstvo Města Český Brod dne 5.6.2019 schválilo usnesením č. 81/2019 

transformaci Městské knihovny, Informačního centra a KD Svět do jedné společné 

organizace, nová zřizovací listina byla schválena usnesením č. 11/2019 ze dne 

25.9.2019. Městská knihovna k 31.12.2019 ukončila svou činnost jako samostatný 

subjekt a k 1.1. 2020 se stala součástí nové příspěvkové organizace, Centra 

vzdělávání, informací a kultury. 


