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Městská knihovna Horažďovice je organizační složkou města. Na základě zřizovací 

listiny má tato pracoviště: 

 

a) Městská knihovna Horažďovice  
Mírové nám. 11, 341 01 Horažďovice 

b) Místní knihovna Boubín – pobočka Horažďovice 
Boubín 43, 341 01 Horažďovice  

c) Místní knihovna Komušín – pobočka Horažďovice 
Komušín  69, 341 01 Horažďovice 

d) Místní knihovna Horažďovická Lhota – pobočka Horažďovice 
Horažďovická Lhota čp. 36, 341 01 Horažďovice 

e) Místní knihovna Třebomyslice – pobočka Horažďovice 
Třebomyslice čp. 1, 341 01 Horažďovice 

f) Místní knihovna Veřechov – pobočka Horažďovice 
Veřechov č. 42, 341 01 Horažďovice 

 

           
 

1.1. Provozní doba knihovny 
 
Počet hodin pro veřejnost je 26 hodin týdně. 

 
Oddělení pro dospělé 
Po 8.00 – 11.00  13.00 – 18.00 
St 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Pá 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
 
Oddělení pro děti a mládež 
Po    12.00 – 16.30 
St    12.00 – 16.30 
Pá    12.00 – 17.00 
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2.1. Knihovní fond (KF) 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Stav k 31.12.  49 623 51 252 48 115 41 677 44 981 
Naučná literatura  17 004 17 446 15 383 12 691 13 637 
Beletrie  32 424 33 567 32 471 28 691 30 956 
Zvukové dokumenty 134 177 199 232 272 
Elektronické dokumenty 61 61 61 62 61 
Přírůstek KF 1 571 1 656 1 602 1 761 1 704 
Úbytek KF 4 028 27 4 739 8 199 182 
Počet titulů periodik 71 61 65 72 77 
 
Nákup knihovního fondu provádějí pracovnice jednotlivých oddělení, které jsou 
v bezprostředním kontaktu s uživateli knihovny. Při nákupu fondu jsou brány v úvahu i 
některé požadavky čtenářů, které obdržíme přes webový formulář. Čtenáři tak mají 
možnost podílet se na doplňování knihovního fondu, který nakupujeme především 
prostřednictvím firmy OPA, DISTRI.CZ a v  Knihkupectví Horažďovice. Některé knihy 
získáváme přímo u nakladatelů nebo z internetových obchodů. Využíváme i nabídku 
zlevněných knih dodavatelů Jana Hoffera, Jiřího Pařízka a dalších. Při výběru dodavatelů 
je zohledňován poskytovaný rabat a kvalita služby. 
Noviny a časopisy objednáváme v rámci předplatného, některé tituly přímo u 
nakladatelů. Ostatní tituly jsou odebírány prostřednictvím distribuce VaRa, která nabízí 
remitendy některých titulů. Získáváme tak až 50% rabat na dodávané časopisy, a tak 
může být paleta nabízených časopisů daleko širší, než za plné ceny. 
Stav knihovního fondu byl po přechodu knihovny na systém Tritius srovnán podle 

aktuální databáze. 

2.2. Uživatelé knihovny 
 
      2013    2014 2015 2016 2017 
Registrovaní čtenáři 790 776 757 724 769 
Z toho do 15 let 220 217 238 206 228 
Návštěvníci 21 262 24 295 21 723 20 043 20 666 
Návštěvníci knihovny 19 118 19 154 19 665 18 425 17 617 
Návštěvníci internetu 1 103 1 203 921 827 741 
Návštěvníci akcí 3 138 3 555 4 496 5 150 4 087 
Návštěvníci kulturních akcí 2 549 3 216 3 919 4 507 3 403 
Návštěvníci vzdělávacích akcí 589 339 577 643 684 
Návštěvníci on-line služeb 2 144 15 141 2 058 1 618 3 049 
Počet návštěv webové stránky 26 412 27 573 24 597 31 908 30 139 
Vstupy do el. katal. z knihovny 2 360 2 568 2 260 1 791 2 628 
Vstupy do el. katalogu 
z prostoru mimo knihovnu 

1 365 14 327 1 405 967 2 419 

Počet vstupů do el. výp. 
protokolu z knihovny 

11 21 11 14 268 

Statistické údaje 
 



Počet vstupů do el. výp. 
protokolu z prostoru mimo 
knihovnu 

779 814 653 651 630 

 
Celkový počet registrovaných čtenářů mírně roste a je ve skutečnosti ještě vyšší, neboť 
na jednu průkazku dochází často do knihovny celá rodina, nebo více dětí z jedné rodiny 
využívá jednu průkazku. Někteří naši uživatelé nejsou registrovanými čtenáři a do 
knihovny dochází pouze jako návštěvníci čítárny nebo knihovnu využívají za účelem 
jednorázového zjištění informací. Fyzické návštěvy knihovny mírně klesají, ale mnozí 
uživatelé nás vyhledávají prostřednictvím internetu a našich webových stránek o čemž 
svědčí velký nárůst on-line služeb knihovny (on-line katalog, možnost prodlužování 
výpůjček, rezervace knih prostřednictvím webové stránky knihovny a přístup čtenáře 
do vlastního konta). Pokles návštěvníků akcí je ovlivněn množstvím uspořádaných akcí. 
Co se týče využitelnosti knihovny, můžeme konstatovat, že knihovna je hojně 
navštěvovanou institucí a její služby patří k nejvyhledávanějším v rámci kulturních 
zařízení našeho města. V průměru knihovnu ročně navštíví každý občan 4x. 

 

2.3. Výpůjčky 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Výpůjčky celkem 42 606 40 725 40 155 38 481 37 370 
Naučná lit.  dospělým  5 338 4 915 5 308 4 299 3 915 
Krásná lit.  dospělým  23 145 22 599 22 681 22 243 22 174 
Naučná lit. Dětem 1 386 1 538 1 268 1 410 1 509 
Krásná lit. Dětem 5 426 5 181 4 914 4 275 4 291 
Výpůjčky periodik  7 030 6 138 5 582 5 821 5 043 
Zvukové dokumenty 281 354 402 433 366 

 
Pokles výpůjček byl zaznamenán především u dospělých čtenářů a to u naučné literatury 
a dále u výpůjček periodik. Klesá zájem o zvukové dokumenty.  

 

2.4. Meziknihovní a výpůjční služby knihovny 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Počet požadavků z jiných 
knihoven 

136 133 240 305 333 

Počet vyřízených požadavků 134 133 240 303 333 
Počet požadavků jiným 
knihovnám 

51 71 56 37 31 

Počet vyřízených požadavků 47 71 55 37 30 
 
Meziknihovní výpůjční služby využívají více knihovny regionu. 
 
 
 
 
 
 



2.5. Vzdělávací a výchovná činnost 

počet akcí/účast 2013 2014 2015 2016 2017 
Knihovnické lekce 9/193 8/143 15/287 2/37 0/0 
Ostatní vzděl. Akce   6/106 22/442 22/490 
Besedy, lit. Pásma 61/2514 81/3199 83/3893 95/4360 74/3337 
Exkurze 5/282 5/92 4/88 4/82 6/112 
Soutěže 2/35 3/17 3/26 3/147 4/66 
Výstavky 1 0 2 1 2 
Školení IT 3/9 2/9 2/24 2/9 1/19 
Trénování paměti 7/45 10/70 10/57 11/73 9/63 
Celkem 90/3128 109/3530 125/4496 140/5150 118/4087 
 

Knihovna se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen měsíc čtenářů a Týden 

knihoven.  V důsledku přechodu knihovny na nový knihovnický systém musel být počet 

akcí omezen.  Školám jsou nabízeny programy a akce v rámci projektu Děti a čtení, jako 

doplněk výuky řada literárních pásem o životě a díle významných literárních osobností a 

knihovnické lekce. 

Na podporu volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit pro stárnoucí populaci je 
realizován projekt Seniorům Dokořán, na který navazuje možnost seniorů absolvovat 
programy Virtuální univerzity třetího věku. Těmito aktivitami se snažíme snížit riziko 
nežádoucího vyloučení této populace ze společnosti a vytváříme tak podmínky pro jejich 
seberealizaci. Projekt je obohacen o prvky, které napomáhají starším spoluobčanům 
v udržení životní aktivity. Celá řada seniorů, kteří navštěvují naše akce, se aktivně 
zapojuje při jejich organizování i realizaci.  
Hodnocení akcí je uvedeno v oddíle 4 - projekty. 
 

2.6. Technická vybavenost knihovny 
 
Knihovna je plně automatizovaná, od roku 1991 využívala automatizovaný knihovní 
výpůjční systém (AKVS) LANius, v roce 2005 přešla knihovna na nový AKVS Clavius. 
V roce 2010 byl v rámci dotačního programu VISK3 zakoupen nový server, zvýšena 
licence z 50 000 svazků na licenci do 200 000 svazků a nová verze on-line katalogu 
OPAC Carmen a s tím související verze Clavius SQL. V září roku 2017 přešla knihovna na 
nový systém Tritius. V důsledku toho došlo k obnově monitorů na výpůjčních místech. 
  
Knihovna má celkem: 
3 servery (pro vnitřní síť, připojení na internet a Kramerius) 
11 počítačových stanic připojených na internet  

4 stanice slouží k přístupu na internet (jedna z uvedených stanic též ke skenování  
dokumentů a psaní v textovém editoru)  

  2 stanice jsou vyhrazeny pro vyhledávání v katalogu knihovny 
  2 stanice slouží vlastní výpůjční činnosti 
  1 stanice pro výkon regionálních funkcí (RF) 

2 stanice pro katalogizaci, zpracování fondu, zápis novin a časopisů, analytické 
záznamy apod. 

2 notebooky 



6 tiskáren (2 termotiskárny pro výpůjční protokol, 2 pro výstupy z internetu – barevný a     
černobílý tisk, 2 pro kancelář)  
2 stolní skenery 
5 skenerů pro čtení čárových kódů (výpůjční místa, region, zpracování fondu) 
1 kopírovací zařízení 
1 multifunkční zařízení (pořízené z prostředků SROP) 
1 dataprojektor  
2 reproduktory  
1 plátno 
1 čtečka e-knih Amazon Kindle 5 
2 laminovací přístroje 
1 fotoaparát 
1 tablet  
 

2.7. Regionální funkce knihovny 
 
Knihovna byla v roce 2003 pověřena Studijní a vědeckou knihovnou (SVK) Plzeňského 

kraje výkonem regionálních funkcí a je tedy metodickým pracovištěm pro všechny 

knihovny na území správního obvodu Horažďovice. Výkon regionálních funkcí (VRF) je 

od r. 2005 financován z rozpočtu Plzeňského kraje. Změna přinesla krácení úvazku na 

VRF a snížení prostředků na nákup výměnného fondu. V roce 2010 a 2011 byla dotace 

na financování RF, vzhledem k úsporným opatřením kraje, krácena. V roce 2012 byla 

opět navýšena, ale od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost Pravidla poskytování a čerpání 

finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, která 

byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11. Podle těchto pravidel byla 

určená částka rozdělena pro smluvně vázané pověřené knihovny podle počtu 

obsluhovaných knihoven v jejich metodickém obvodu. Každé pověřené knihovně (PK) 

náleží finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obsluhovaných knihoven 

zřizovaných obcí či městem na území, na kterém zajišťuje regionální funkce a stanovené 

průměrné částky na jednu obsluhovanou knihovnu zřizovanou v kraji. Od 1. 1. 2014 byla 

usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17. 6. 2013 schválena nová pravidla, 

která upřesňují možnost použití příspěvku (minimálně 25 % na nákup výměnného 

knihovního fondu, maximálně 65 % na zajištění osobních nákladů, 10% ostatní 

vyjmenované náklady).  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Výše dotace v Kč 255 274 266 878 289 916 312 109 309 664 
Úvazek na VRF 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 
Nákup výměnného 
fondu v Kč 

78 001 69 925 80 201 82 610 78 061 

 

Pokles dotace v důsledku zrušení knihovny ve Velešicích. 

 

 

 



2.7.1. Přehled obsluhovaných knihoven  

1. Místní knihovna Boubín 
2. Místní knihovna Břežany  
3. Místní knihovna Hejná 
4. Místní knihovna Holkovice 
5. Místní knihovna Hradešice 
6. Místní knihovna Chanovice 
7. Místní knihovna Kejnice 
8. Místní knihovna Komušín 
9. Místní knihovna Kovčín  
10. Místní knihovna Kvášňovice 
11. Místní knihovna Lhota Horažďovická 
12. Místní lidová knihovna Malý Bor 
13. Místní knihovna Myslív 
14. Obecní knihovna Nalžovské Hory   - profesionální 
15. Místní knihovna Pačejov  -  profesionální 
16. Obecní knihovna Svéradice 
17. Místní knihovna Velenovy 
18. Obecní knihovna Velké Hydčice 
19. Obecní knihovna Velký Bor 
20. Místní knihovna Veřechov 
21. Místní knihovna Třebomyslice 
22. Místní knihovna Zavlekov 
 

2.7.2. Výkaz výkonu regionálních funkcí 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  2014 2015 2016 2017 

Plzeňský kraj      

Městská knihovna Horažďovice      
Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 0,625 0,625 0,625 0,62

5 
Počet obsluhovaných knihoven 23 23 23 22 
Poradenská a konzultační činnost      
  počet obsloužených knihoven 23 23 23 23 
  počet poskytnutých konzultací 75 77 88 123 
  počet metodických návštěv 25 23 24 32 
Statistika knihovnických činností Kult (MK)12 – 01      
  počet obsloužených knihoven 23 23 23 23 
  počet zpracovaných statistických výkazů 27 27 27 27 
Vzdělávání knihovníků, semináře      
  počet obsloužených knihoven 14 14 12 11 
  počet všech vzdělávacích akcí 3 2 1 2 
      z toho: počet akcí v rámci RF 3 2 1 2 
  počet všech účastníků 25 15 12 12 
      z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 25 15 12 12 
  počet všech vyučovacích hodin 4 3 1 3 
      z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 4 3 1 3 
Porady      
  počet obsloužených knihoven 15 15 15 8 
  počet akcí 2 2 2 1 



  počet účastníků 16 15 15 8 
Pomoc při revizi a aktualizaci KF      
  počet obsloužených knihoven 1 0 1 0 
  počet revidovaných knihovních jednotek  2 000 0 300 0 
  počet revidovaných knihoven  0 0 0 0 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)      
  počet obsloužených knihoven  0 0 0 0 
  počet nakoupených knihovních jednotek  0 0 0 0 
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)       
  počet obsloužených knihoven 1 0 1 0 
  počet zpracovaných knihovních jednotek 120 0 172 0 
Výměnný fond (v knihovních jednotkách)      
  stav výměnného fondu k 31.12.  7 674 6 639 4 950 9 

229 
  roční přírůstek VF 387 421 494 414 
  roční úbytek VF 12 1 456 2 183 16 
     zakoupeno z finančních prostředků kraje na RF 365 419 432 410 
     zakoupeno z finančních prostředků obce 11 0 0 0 
     zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 11 2 62 4 
Cirkulace VF     
  počet obsloužených knihoven  23 23 22 20 
  počet expedovaných souborů 82 83 84 71 
  počet svazků v souborech 2 831 2 823 2 873 2 

585 
Servis výpočetní techniky     
  počet obsloužených knihoven  3 3 5 0 
  počet akcí 4 3 5 0 
Doprava v rámci výkonu RF     
  počet obsloužených knihoven  23 23 23 22 
  počet ujetých km 274 232 315 278 

 

2.7.3. Komentář k výkazu RF  

Počet pracovníků 
Na základě stanovení limitu osobních nákladů byl pro rok 2017 stanoven úvazek 0,625. 
V průběhu roku došlo ke změně metodičky PK. Na MD odešla pí Hašková, která byla od 
21. 8. do 10. 11. ve stavu nemocných. Náhradou byla do knihovny přijata Ing. Jana 
Truhlářová, která nastoupila dne 1. 10. 2017.  
 
Počet obsluhovaných knihoven 
V roce 2017 bylo obsluhováno celkem 22 knihoven na základě platné smlouvy o 
poskytování RF mezi Městem Horažďovice a příslušnými obcemi. V některých 
knihovnách došlo v průběhu roku ke kratším uzávěrkám. 
Hejná - v září byla knihovnou zprovozněna v obci Hejná knihobudka, která je umístěna 
před budovou obecního úřadu.  
Hradešice – od března změna knihovnice.  
Chanovice - přechod na AKVS Tritius REKS – září. Z důvodu přechodu odložena revize na 
rok 2018 (na základě doporučení p. Vitáka). 
Komušín - knihovna byla v červenci uzavřena z důvodu dovolené. 



Myslív  - v souvislosti s nástupem nové knihovnice paní Záleské (září) byla se souhlasem 
vedení obce odložena revize fondu na rok 2018. Knihovna přešla v září na AKVS Tritius 
REKS. 
Pačejov – knihovna uzavřena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 pro nemoc knihovnice. 
Knihovnice půjčovala knihy na požádání v době vycházek. 
Svéradice - projekt na přechod z AKVS Clavius na AKVS Tritius REKS v rámci dotačního 
programu MK ČR VISK3, který vypracovala pověřená knihovna. Knihovna přešla na 
AKVS Tritius REKS v říjnu 2017. 
Velenovy – snížení a změna provozní doby. Od 1. 1. 2017 došlo ke snížení provozní doby 
na 1 hod. týdně a to na základě rozhodnutí ZM Nalžovské Hory. 
 
Statistika  
Všechny knihovny za pomoci PK odevzdaly statistický výkaz. Výkazy byly zpracovány a 
zaslány do NIPOS. 
Obsluhované knihovny 23 
MěK Horažďovice 1 
Sumář za Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky 1 
Sumář za Ostatní základní knihovny s profesionálními pracovníky 1 
Celkový souhrnný sumář za zpravodajskou jednotku 1 
Statistický výkaz byl zpracován i za knihovnu Velešice, která ukončila činnost 
k 31.12.2016. 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře 
V měsíci lednu proběhl seminář na téma „Friendly Vox“, kterého se zúčastnilo 7 
knihovnic. Průběžně po celý rok byly knihovnice školeny v AKVS Clavius, Clavius REKS  
podle požadavků. Tuto službu, která je na hranici mezi školením a konzultací 
vykazujeme jako konzultaci, přestože má určitý, předem stanovený program, je na 
předem stanovené téma jako školení a nejedná se pouze o zodpovězení dotazu.  
V březnu PK pořádala workshop Kouzlení s papírem, kterého se zúčastnily 3 knihovnice 
a v září workshop Kouzlení s papírem II, kterého se zúčastnily 2 knihovnice – workshop 
nebyl zahrnut do statistiky (konzultováno s metodičkou SVK PK pí Petrovičovou) 
protože nebyl pořádán výhradně pro knihovníky. 
V průběhu září a října 2017 přešlo 5 knihoven na AKVS Tritius REKS. Knihovnice z MK 
Hejná, MK Chanovice, MK Kovčín, MK Myslív a OK Svéradice byly proškoleny v tomto 
systému. 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci fondu  
PK pomáhala OK Nalžovské Hory s vyhodnocením výsledků revize a opravě chyb 
v evidenci KF. 
 
Výměnný fond 
Celkový stav k 31. 12. 2017 9 229 sv.  
Stav VF k 31. 12. 2016 4 575 sv. 
Přírůstek nových knih r. 2017 414 sv. 
Úbytek r. 2017 16 sv. 
Přírůstek VF 414 sv. 
Z dotace  410 sv. 
Dary a ostatní 4 sv. 



Do výměnného fondu byly zahrnuty i knihy zapsané v minulých letech pod signaturou D. 
Tyto knihy nebyly nakoupeny z dotace na RF. Ke srovnání stavu fondu došlo v důsledku 
přechodu MěK Horažďovice na systém  Tritius. 

Cirkulace VF – počet obsloužených knihoven 
Možnost odebrat výměnné soubory (minimálně 2 x 30 ks knih) od PK nevyužily 
knihovny Kovčín, Velenovy, Nalžovské Hory a Pačejov.  
OK Nalžovské Hory – knihovna má dostatek knih ze svého vlastního knihovního fondu. 
MK Pačejov z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice. 
MK Velenovy odebrala pouze 1 výměnný soubor, knihovna má dostatek knih od OK 
Nalžovské Hory.  
MK Kovčín - z důvodu opakovaných nemocí knihovnice byl  odebrán jen 1 výměnný 
soubor. Knihovna však odebrala 2 soubory vyřazených časopisů z PK.  
V rámci cirkulace bylo poskytnuto 58 souborů knih a 13 souborů časopisů (vyřazených 
časopisů z fondu PK). V průměru tak každá knihovna obdržela 3,2 souboru s počtem 117 
knihovních jednotek. 
 
Doprava v rámci RF 
Při metodických návštěvách jsme ujeli 278 km, autem zapůjčeným z MěÚ Horažďovice 
212 km, autem společnosti Elektro Burda 32 km a vlastním osobním vozem 24 km.  Při 
metodických návštěvách rozvážíme i výměnné soubory pro knihovny. Doprava souborů 
je řešena v rámci metodických návštěv a dále prostřednictvím knihovníků nebo starostů 
obcí, kteří jezdí do Horažďovic vyřizovat služební záležitosti.  
 
AKVS 
Pověřená knihovna podala žádost na přechod z AKVS Clavius na AKVS Tritius v rámci 
dotačního programu MK ČR VISK3. 
V průběhu září 2017 přešla PK na tento nový systém. V důsledku tohoto přechodu 
musely knihovny Hejná, Chanovice, Kovčín a Myslív přejít na AKVS Tritius REKS. O 
přechod z Clavia na Tritus REKS požádala i knihovna Svéradice. 
 
WWW 
Všechny obsluhované knihovny mají vlastní webové stránky. Knihovna Hejná využívá 
FB. 
 
 

 

 

3.1. Zaměstnanci  

 úsek úvazek  
Šimonová Lenka vedoucí knihovny 1  
Marešová Eva odd. pro děti a mládež 1  
Tomešová Petra odd. pro dospělé 1  
Hašková Miluše výkon RF/odd. pro 

dospělé 
0,625/0,375 MD od 11/2017 

Truhlářová Jana výkon RF/odd. pro 
dospělé 

0,625/0,375  zástup za MD od 
01.10.2017 

Zaměstnanci knihovny 



Pavlíčková Jiřina úklid dohoda  
Pavlíčková Božena úklid dohoda  

 

3.2. Vzdělávání zaměstnanců 
 
Zaměstnanci knihovny navštěvují v rámci dalšího vzdělávání knihovníků různá školení, 

kurzy, semináře a vzdělávají se v oblasti IT. Většina navštěvovaných kurzů a školení 

probíhá ve školících centrech SVK Plzeňského kraje a NK ČR a je dotována MK ČR 

v rámci projektu VISK2  nebo Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). 

Na základě standardů doporučených MK ČR by měl každý pracovník absolvovat ročně 

vzdělávání v rozsahu 48 pracovních hodin.  

Hašková Miluše     29,5 hod. 
Marešová Eva 34 hod. 
Šimonová Lenka 35 hod. 
Tomešová Petra 49 hod. 
Truhlářová Jana 42 hod. 
 

 

 

 

 žádáno 
 

získáno spoluúčast příspěvek 
na 
dopravu 

dary, 
reklama 

celkové 
náklady 
na projekt  

  Děti  
  a čtení  

21 000     21 000  21 303 - 10 500 52 803 

Česká 
knihovna 

10 000 9 869 - - - 9 869 

Seniorům 
Dokořán 

24 000 24 000 22 489 2 645 3 500 52 634 

Tritius 268 000 134 000 124 360 - - 258 360 

Celkem  323 000 188 869  168 152 2 645 14 000 373 666 

 

4.1. Děti a čtení 2017 – Barevný svět – grantový program MK ČR 

Knihovna 21. století 

Stručná charakteristika cíle projektu 

Čtení je nejen způsob získávání informací, ale i zábava, obohacuje slovní zásobu a rozvíjí 

fantazii. Čtení prostě patří k životu. Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol 

propagovat čtenářství mezi dětmi. Zájem o současnou českou literaturu se snažíme 

vzbudit pořádáním besed se spisovateli a ilustrátory, autorským nebo scénickým čtením 

a různými soutěžemi. 

Rok 2017 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok tolerance, toto téma jsme využili při výběru 

některých besed a soutěží, ale pojali jsme ho především jako pestrobarevný. Nabídkou 

Projekty, dotace a dary 

 

  



pestré palety pro všechny věkové kategorie chceme přilákat děti do knihovny. Ve 

spolupráci se ZŠ a MŠ se snažíme, aby knihovnu v průběhu roku navštívil každý 

potencionální čtenář alespoň jedenkrát. 

Prioritní cíl 

 seznamovat děti a mládež především se současnou literaturou a jejími autory 
 osobní účastí spisovatelů a ilustrátorů na besedách zvyšovat zájem o současnou 

českou tvorbu 
 spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, dětskými organizacemi, MC Dráčkov, ZUŠ, oblastní 

charitou a posluchači VU3V 
 upozornit na významná výročí  
 rozvoj dětského čtenářství 
 získávání nových čtenářů 
 zviditelnění knihovny 
 zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů do aktivit knihovny. Vytváření 

mezigeneračních vztahů a solidarity 
 zvýšit zájem o kulturní dědictví našeho regionu 

 
Realizovaný postup řešení, případné změny. Dosažené výsledky, 
charakteristika výstupů, přínos řešení 
Sbírej samolepky projektu Děti a čtení  
Vyhlášení celoroční soutěže.  
Nebe studánek 
Přednáška spisovatele a antikváře Ondřeje Fibicha o pověstných pramenech Šumavy, 
Pošumaví a Jihozápadních Čech. Poetický průvodce, který nás zavedl ke studánkám 
léčivým, zázračným a také zapomenutým. 
Židé v Horažďovicích  
Beseda s bývalou ředitelkou Městského muzea Mgr. Hanou Smetanovou, autorkou knihy 
Židé v Horažďovicích, z cyklu Významné rodiny v Horažďovicích aneb genealogie trochu 
jinak. 
Řvi potichu, brácho! 
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou  
Bleděmodrá kafkárna  
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Sedmý díl literárních cestopisů. 
Povíš mi to 
Beseda se spisovatelkou a speciální pedagožkou Ester Starou doplněná interaktivní 
dílnou. 
Duhové snění aneb Pohádky do postýlky  
Od roku 2014 pořádáme ve školkách v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“ čtení před 
spaním. Čtení se ujaly pohádkové babičky, které jsme získali z řad našich dobrovolníků a 
posluchačů Virtuální univerzity třetího věku.Čtení ve školkách je přínosné nejen pro 
děti, u kterých vzniká návyk na pravidelné čtení, ale i pro seniory. Tato aktivita nabízí 
seniorům příležitost seberealizovat se, navázat nové vztahy a aktivně se zapojit do 
života společnosti.  
Noc s Andersenem 
Společné nocování ve spolupráci s o. s. GOADA. V průběhu večera proběhla dobrodružná 
hra s detektivní zápletkou, kterou musely děti vyřešit. Na základě získaných indicií 
odhalily jednu ze záhad. Hlavním tématem byl komiksový časopis Čtyřlístek a jeho 
hrdinové.  



Duhové pohádky 
Činoherní pohádka s loutkami pro děti od 3 let v podání Kamila Kouly. Představení 
vzniklo podle krásného literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové.  
Duhový svět  
Vyhlášení výtvarné soutěže. 
Perla Otavy 
- s komiksovým průvodcem po stopách dějin našeho města - příprava na pasování. 
Procházka městem s využitím komiksu, který byl vydán ve spolupráci se spisovatelkou 
Petrou Braunovou a ilustrátorem Milanem Starým. 
Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského 
Společná akce pro děti a rodiče. Pasovaní prvňáčci obdrželi kromě řádu (placka s logem 
projektu DČ a nápisem Čtu knihy!), také komiksy Horažďovice – Perla Otavy 1 a 2, které 
zábavnou formou seznamují děti s historií a  možnostmi využití volnočasových aktivit ve 
městě. Pasování proběhlo za účasti starosty města Ing. Michaela Formana a ředitelek ZŠ 
Mgr. Jaroslavy Šimkové a Mgr. Marcely Šmrhové, v historickém rázu a s využitím 
komiksu Horažďovice - Perla Otavy 1., který byl pro prezentaci na veletrhu Svět knihy 
zpracován v nadživotní velikosti na otočných stojanech. Pro práci s komiksem byly 
vytvořeny pracovní listy, které hravou formou prověřily znalosti získané při procházce 
městem. Program doplnilo vystoupení „Divadla Bořivoj“ s interaktivním pořadem 
„Rytíř“.  
Pro pasování byly ve spolupráci s pedagogy vytvořeny a vytištěny pracovní listy. V rámci 
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jsme pro většinu našich prvňáčků získali 
zdarma knihu. Ostatní byly dokoupeny ze sponzorských darů. 
Zaostřeno na toleranci 
Vyhlášení literární, výtvarné a fotografické soutěže. 
Vyhodnocení výtvarné soutěže Duhový svět  
Bylo odevzdáno 40 prací. 
Letní literárně-dramatický seminář  
7. ročník literárně-dramatického semináře spisovatelky Petry Braunové. V letošním roce 
nastudovala skupina dětí, které přicestovaly do Horažďovic na desetidenní seminář, 
dramatizaci příběhu o Krysaři. Nešlo o známé drama Viktora Dyka, ani se představení v 
nejmenším nepodobalo muzikálu Daniela Landy. Petra Braunová s malými účastníky 
semináře zdramatizovala báseň Krysař z Hamelnu, kterou z angličtiny přeložil Jiří Josek. 
Báseň napsal téměř před dvěma sty lety Robert Browning. Verše jsou složité, ale 
kouzelné. Dětem se líbily a bez problémů se je naučily. Představení sestávalo nejen z 
veršů, báseň byla "rozstříhaná" a doplněná textem, který děti vytvořily spolu se 
spisovatelkou Braunovou. Ve chvíli, kdy  s Krysařem děti odcházely ze sálu, za 
podmanivých zvuků flétny, někteří diváci neudrželi slzy. Je zajímavé, že se každým 
rokem na seminář přihlásí děti z celé republiky, do dvou dnů vytvoří partu a po deseti 
dnech předvedou něco, nad čím se dospělým tají dech. 
Jak se dělá Bublifuk     
V hravém workshopu Jiřího Walkera Procházky si děti vyzkoušely, kdo co dělá v 
komiksové redakci, objevily význam rámečků a piktogramů v komiksové řeči, naučily se 
využívat citoslovce i jednotlivé druhy bublin. 
Týden knihoven  
Nebuďte lhostejní aneb Můžete do toho mluvit 
Beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem. 
Pohádková paleta 
Setkání s loutkou v podání Tyjátru Horažďovice. 



Pestrobarevná Papua 
Za lidojedy s Tomášem Kubešem. Fotograf, cestovatel a velký dobrodruh Tomáš Kubeš 
vyprávěl horažďovickým studentům o tom, jak vypadá putování deštným pralesem na 
ostrově Nová Guinea, když chcete najít Korowaje - kanibaly ze stromových domů 
Vyhodnocení soutěže Zaostřeno na toleranci  
Soutěže se zúčastnilo 20 dětí, které odevzdaly 23 prací. 
Jak se kreslí večerníček 
Kolik práce výtvarníka se skrývá za výrobou každého dílu oblíbeného seriálu Bílá paní na 
hlídání, ukázal dětem z prvních tříd ZŠ výtvarník, ilustrátor a spisovatel Vojtěch Jurík, 
známý pod pseudonymem Vhrsti. 
Jak se straší Stráchnivec 
Beseda se spisovatelkou Terezou Meravou o síle přátelství, lásky a tolerance, ale i o tom, 
že svět není černobílý a od dobra ke zlu je blíž, než se zdá. 
Vyhodnocení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení  
Účast 58 účastníků, kartičku k vyhodnocení odevzdalo 8 účastníků. 
 
Dobrovolníci a kalkulace dobrovolnické práce na základě příkazní smlouvy 
- Pohádky do postýlky - předčítání v MŠ 45 hod.   5 625 Kč 
- pomoc při přípravě a zabezpečení pasování prvňáčků 35 hod.  4 375 Kč 
- Pohádková paleta – Tyjátr 8 hod. 1 000 Kč 
Celkem 88 hodin  11 000 Kč 

 
Staré regály v novém kabátě 
V rámci projektu máme dobrou spolupráci s místní SŠ. V letošním roce jsme požádali 
studenty o pomoc při oživení dětského oddělení knihovny. Ze společného jednání vzešel 
nápad na výtvarné ztvárnění bočních stran regálů v korespondenci na uložený fond. Pod 
vedením MgA. Mgr. Davida Šlajse vzniklo několik návrhů. Studenti 2. ročníku grafický 
design pak sami své návrhy překreslili na regály. Akce byla přínosná pro obě strany. 
 
Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení 

V rámci projektu bylo celkem uspořádáno 51 akcí, kterých se zúčastnilo 2 726 účastníků. 

Z celkového počtu akcí byly uspořádány 3 soutěže a 5 exkurzí. Při soutěžích bylo 

odevzdáno 63 prací. 

 

 



 
4.2. Česká knihovna 

Již několik let se účastníme projektu MK ČR Česká knihovna, na podporu české knižní 

produkce. V roce 2017 jsme prostřednictvím tohoto grantu získali 38 knih v hodnotě  

9 869 Kč.  

 

4.3. Seniorům Dokořán -  grantový program MK ČR Knihovna 21. 

století 

Stručná charakteristika cíle projektu 
Projekt je v souladu s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro 
období let 2013 – 2017 a Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 
Vytváří příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a příznivé podmínky pro aktivní  
stárnutí formou arteterapeutických programů, dílen za účasti profesionálních umělců a 
lektorů, zájmových a vzdělávacích aktivit pro seniory v kulturních oborech. Mentální 
úroveň lze pomocí mozkové aktivity udržet i ve třetím věku na dobré úrovni. Zdravý 
aktivní život může zpomalit i tempo stárnutí, přirozený úbytek svalové síly a 
pohyblivosti. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou 
schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení této kondice však 
vyžaduje aktivní přístup k životu. Cílem projektu je nejen snížit riziko nežádoucího 
vyloučení této populace ze společnosti, ale vytvořit tak podmínky pro seberealizaci a 
podílet se na vytváření návyků seniorů aktivně žít a zapojit se do celoživotního 
vzdělávání. Kultura je přirozeným polem působnosti knihovny – proto jsou programy 
zaměřeny zejména na knihy, setkání a besedy se spisovateli. Žádný projekt by však 
neměl být jednostranný, proto jsme jej obohatili o prvky, které napomáhají starším 
spoluobčanům v udržení životní aktivity a do budoucna tak snižují riziko sociálního 
vyloučení. Skladbou programů tak projekt přispívá k naplnění kulturních a duchovních 
potřeb seniorů. Aktivní způsob života seniorů přispívá ke zlepšení mezigeneračních 
vztahů, k předávání hodnot, zkušeností a rozvoji solidarity.  
 
Realizovaný postup řešení, případné změny 
Hrátky s pamětí  
Trénování paměti pomocí kvízů, testů, mnemotechnických pomůcek, které udrží mozek 
v kondici.  Trénink paměti je důležitý jako preventivní cvičení k udržení duševní svěžesti a 
pomáhá předcházet nemocem ve stáří. Nácvik technik práce s dobrou pamětí pro všechny, 
kdo  chtějí pracovat na rozvoji své osobnosti a udržet si duševní svěžest. 
Bezpečně na elektrokolech 
Akce se neuskutečnila. 
Naše knihovna nebyla zařazena do projektu společnostI Crazy Day s.r.o. 
Nebe studánek  
Přednáška o pověstných pramenech Šumavy, Pošumaví a Jihozápadních Čech a 
studánkách léčivých, zázračných a také zapomenutých. 
Slavnostní zakončení semestru VU3V spojené s tematickým zájezdem a exkurzemi  
Každý semestr je vždy zakončen závěrečným seminářem, který je organizován ČZU Praha. 
Zakončení semestrů s předáním pamětních listů jsme v letošním roce jednou 
zorganizovali sami a jednou využili společného zakončení organizovaného ČZU Praha. 
Semestry Hudební nástroje a Potraviny a spotřebitel byly zakončeny exkurzí do pivovaru 



ve Strakonicích, návštěvou ekofarmy v Hoslovicích a stálé expozice Muzea středního 
Pootaví Strakonice, jejíž součástí je výběr řemeslně nejzdařilejších a nejzajímavějších 
dudáckých nástrojů. Semestry Historie a současnost české myslivosti a Cestování – co jste 
možná nevěděli, byly zakončeny závěrečným seminářem v Třeboni, kde byl program 
organizovaný ČZU Praha.  
Hudební nástroje a Potraviny a spotřebitel - Hoslovice 
Historie a současnost české myslivosti a Cestování – co jste možná nevěděli  – Třeboň 
Židé v Horažďovicích  
Beseda s bývalou ředitelkou Městského muzea, autorkou knihy Židé v Horažďovicích, 
z cyklu Významné rodiny v Horažďovicích aneb genealogie trochu jinak. 
Tajemství těla  - BADUAN-JIN a MOHENDŽODÁRO  
Společné cvičení v Oblastní charitě HD pod vedením Miroslavy Bauerové. Proběhla 4 
cvičení. Další cvičení se neuskutečnila z důvodu nemoci lektorky. 
VU3V  
Historie a současnost české myslivosti - semestr absolvovalo 5 posluchačů. 
Cestování – co jste možná nevěděli - semestr absolvovalo 30 posluchačů. 
České dějiny a jejich souvislosti - semestr absolvovalo 37 posluchačů. 
Naše město očima seniorů  
Beseda se starostou města byla uskutečněna na základě úspěšných setkání v roce 2016 a 
požadavku seniorů. 
Čtení na pokračování z knih Marie Formáčkové  
Další cyklus Čtení na pokračování.  
Paměť nejsou žádné čáry  
O trénování paměti projevily zájem i knihovny v našem regionu. Na základě těchto 
požadavků jsme TP rozšířili i do ostatních knihoven. Trénování pokračovalo v knihovně 
Veřechov. 
Veselé vzpomínání – příběhy slavných z pera Marie Formáčkové  
Beseda s novinářkou, publicistkou, spisovatelkou a moderátorkou PhDr. Marií 
Formáčkovou, která je autorkou a spoluautorkou desítek knih a zejména životních 
příběhů mediálně známých osobností.  
Kouzlení s papírem 
Druhá šance pro knihu -  workshop. 
Origami pod vedením Heleny Poustkové 
Neuskutečněno z důvodu nemoci lektorky. 
Cvičení s Romanou  
Cvičení jógy. 
Zmizelé Pošumaví 
Beseda s autorem svazku edice Zmizelé Čechy, který seznamuje čtenáře slovem i 
obrazem s kouzelným krajem Pošumaví, který leží ve stínu šumavských hor, ale i 
turistického zájmu. A přitom může mnohé nabídnout.  
Toulky městem aneb Domy vyprávějí  
Procházky městem získaly u seniorů velkou oblibu. Poznat krásy našeho města přijíždějí 
i senioři z okolních obcí. Další procházka městem mapovala významné horažďovické 
domy, jejich minulost i současnost.  
Hříšní lidé království českého  
O zločinech, vyšetřování a soudnictví ve středověku vážně i nevážně. Skutečné 
kriminální příběhy z 15. a 16. století. I když jde většinou o příběhy spojené se zločinem, 
jsou převyprávěny s nadhledem a pokud je to možné, i s humorem. 
Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví - Ing. Zdeněk Nepustil.  



Přednáška se neuskutečnila. Byla zrušena ze strany lektora.  
Den seniorů - Rozálie – country step – clogging, tradiční tance a jejich výuka.  
Město Horažďovice, jako většina měst připravuje program v rámci oslav tohoto 
mezinárodního svátku. Městská knihovna se dlouhodobě podílí na pořádání aktivit pro 
seniory a v rámci Dne seniorů přispěla do programu vystoupením taneční skupiny 
Rozálie. 
Zvuková lázeň – tibetské mísy a gongy. 
Živá hra na tibetské mísy přináší radost, harmonii, rovnováhu a zdraví tělu i 
duši. Přednáška doplněná rezonanční terapií a alternativní formou léčení zvukem 
s možností vyzkoušet si hru na tyto nástroje.  
Jak na mobily a tablety  
Nejužitečnější aplikace do mobilních telefonů a tabletů.  
Původně bylo plánováno, že lektorovi akce bude zaplacen honorář. Pan Rosa se nároku na 
honorář vzdal. Náhradou bylo uskutečněno promítání snímků fotografa Vládi Hoška 
Šumava čarovná. 
Stáří – červánky moudrosti 
Přednáška proběhla jako náhrada za neuskutečněnou přednášku Dobré čaje pro 
inspiraci, pohodu a lepší zdraví 
Šumava čarovná 
Promítání snímků ze Šumavy. Uskutečněno za honorář, kterého se vzdal pan Václav 
Rosa. 
 

  
 
 
Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení 
V průběhu projektu se podařilo vytvořit několik skupin aktivních seniorů, kteří se 
zapojují do pořádaných aktivit a celoživotního vzdělávání seniorů. Účastníci VU3V 
vytvořili velmi dobrou skupinu seniorů, jejíž členové se setkávají i na ostatních 
aktivitách pořádaných knihovnou a městem. V letošním roce promovali celkem 4 
posluchači.  Některé posluchačky univerzity připravily pohoštění pro účastníky Noci 
s Andersenem, z některých se staly pohádkové babičky při čtení „Pohádek do postýlky“ v 
místních MŠ. Termíny jednotlivých akcí byly aktuálně přizpůsobeny možnostem lektorů 
a DPS, kde většinu akcí pořádáme z důvodu přiblížit je k seniorům a umožnit tak účast i 
těm, kteří se již hůře pohybují. 
V rámci projektu bylo celkem uspořádáno 52 akcí (22 kulturních pořadů, 20 
vzdělávacích akcí, 9 lekcí trénování paměti a 1 školení na informační technologie), 
kterých se zúčastnilo 1 183 účastníků.  
 
 



Kalkulace dobrovolnické práce 
Smlouvy byly uzavřeny jen s některými dobrovolníky. Ostatní dobrovolnická práce 
(pečení seniorek na Noc s Andersenem, Václav Rosa – přednáška, Ing. Michael Forman – 
beseda) 
Dobrovolnickou práci sice vykazujeme, ale není s ní kalkulováno ve spoluúčasti. 
Cvičení Baduan Jin 6 hod.  750 Kč 
Toulky městem – příprava a realizace 6 hod.  750 Kč 
Celkem 12 hod. á 125 Kč        1 500 Kč 

 
Sponzorské dary 
Na podporu projektu bylo od místních sponzorů získáno 3 500 Kč. Z těchto prostředků 
bylo zajištěno občerstvení a květiny pro některé účinkující, zakoupen materiál na 
propagaci, pro účastníky trénování paměti a workshopů. 
 
 
4.4. Přechod z knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius 
 
Stručná charakteristika cíle projektu 
Prvotním cílem bylo nahradit původní interní formát UNIMARC formátem MARC21 tak, 
abychom mohli začít používat pravidla RDA a mohli přebírat bibliografické záznamy 
dokumentů i autorit.  
Nový systém díky kompletnímu webovému rozhraní usnadní mobilitu služeb knihovny a 
dovolí využívat knihovnické části odkudkoli a kdykoli. Tyto vlastnosti bychom rádi 
využili při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí knihovny nebo za účasti knihovny v 
rámci regionu.  
V budoucnu chceme umožnit sdílení nového knihovního systému i dalším knihovnám a 
organizacím v regionu. Společně s námi přejdou i další 4 knihovny na nový moderní 
systém a budou mít možnost využívat veškeré jeho výhody. Souběžně s námi žádá o 
zprovoznění regionálního systému knihovna Svéradice. Knihovna Horažďovice se stane 
hlavním administrátorem společného systému, zvýší tím svou prestiž v regionu a může 
přilákat další čtenáře do knihovny.  

Realizovaný postup řešení, případné změny 
Při přechodu knihovny ze systému Clavius na systém Tritius jsme využili Tritius jako 

službu (SaaS) - provoz v hostingovém centru - licence pro velikost fondu do 50 000 

svazků s následující sadou modulů: 

 Akvizice, 
 Katalogizace všech druhů dokumentů, 
 Z39.50 klient, 
 Služební katalog (pokročilé vyhledávání pro knihovníky), 
 Webový katalog (moderní katalog také s možností půjčování elektronických 

knih), 
 Výpůjční protokol (včetně elektronické MVS), 
 Výměnné soubory, 
 Dispečink internetu, 
 Revize fondu. 

 
 



 

Přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius probíhal v těchto etapách: 

 příprava převodu dat do nového formátu – analýza chybovosti dat a následná 
oprava před převodem, 

 vlastní převod všech částí databáze – odborné provedení autorizovaným 
servisním bodem v regionu ve spolupráci s firmou LANius, 

 nastavení nového systému Tritius pro MěK Horažďovice a REKSové knihovny, 
 školení pro formát MARC21 a pravidla RDA a start všech částí nového systému, 
 školení pro knihovny, které přejdou na Tritius REKS. 

 
Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení 

 přechod na nová pravidla RDA - plná podpora MARC21 a RDA při sdílení 
bibliografických záznamů i autorit v síti knihoven ČR, 

 snížení chybovosti při tvorbě katalogizačních záznamů, 
 možnost přispívání do celostátních projektů Souborného katalogu ČR a CPK, 
 nový systém s dlouhodobou podporou a pětiletou zárukou, 
 nové služby čtenářům díky modernímu webovému katalogu s možností půjčování 

e-knih, 
 dostupnost všech základních elektronických služeb knihovny na mobilních 

zařízeních, 
 nové možnosti systému při pořádání akcí knihovny s větší mobilitou služeb 

knihovny, 
 rozšiřitelnost nového systému - možnost připojit fondy dalších knihoven ve 

městě  
 možnost připojení ostatních knihoven v regionu prostřednictvím Tritius REKS, 

větší flexibilita těchto knihoven, ochrana a zálohování dat na společném sdíleném 
serveru.  

 

 

 

 

5.1. Provoz Městské knihovny Horažďovice 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 724,00 
Platy zaměstnanců 837 565,57 
OOV 83 386,00 
Povinné pojistné na sociální zabezpečení 209 394,15 
Povinné pojistné na zdravotní pojištění 75 380,86 
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 3 521,00 
Koncesionářské poplatky 230,40 
Ochranné prostředky 67,00 
Knihy, učební pomůcky a tisk 253 266,20 
DHM 142 525,00 
Nákup materiálu jinde nespecifik. 43 130,30 
Voda 944,00 
Teplo 226 317,00 

  

 

Hospodaření 
 



Elektrická energie 105 014,90 
Služby pošt 3 288,90 
Služby telekomunikací a radiokom. 30 107,47 
Služby školení a vzdělávání 240,00 
Služby zpracování dat 22 109,00 
Nákup služeb jinde nespecifikovan. 74 748,00 
Nákup služeb – stravenky 21 014,92 
Opravy 19 706,03 
Programové vybavení 9 687.00 
Cestovné 5 289,50 
Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 100.00 
Věcné dary 690,00 
DPN 9 529,00 
Mezisoučet 2 191 976,20 
Z hl. knihy účet 236 200 SF 5169  22 550,00 
Odpisy - účet 551 000 10 229,00 
Celkem výdaje 2 224 755,20 

 

  5.2. Financování výkonu regionálních funkcí  
 

Platy zaměstnanců 129 808,43 
OOV 7 425,00 
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 32 453,85 
Povinné pojistné na zdrav. Pojištění 11 681,14 
Ostatní sociální náklady 4 060,08 
Knihy, učební pomůcky a tisk 78 061,00 
Nákup materiálu jinde nespecifikovaného 15 630,00 
Spotřeba energie 23 560,00 
Ostatní služby 840,00 
Pohonné hmoty a maziva 981,00 
Jiné ostatní náklady 448,00 
Cestovné 4 715,50 
Celkem 309 664,00 

 

5.3. Projekt Děti a čtení 
 

Výdaje dotace spoluúčast celkem 
Nákup materiálu jinde nespecifikovaný 0,00 8 834,00 8 834,00 
Nákup služeb jinde nespecifikovaný  21 000,00 18 528,00 39 528,00 
Pohoštění 0,00 3 291,00 3 291,00 
Věcné dary 0,00 1 150,00 1 150,00 
Celkem výdaje 21 000,00 31 803,00 52 803,00 
 

Příjmy z vlastních zdrojů 21 303,00 
Příjmy z reklamy, dobrovolné vstupné 2 000,00 
Přijaté neinvestiční dary 8 500,00 
Dotace 21 000,00 
Celkem příjmy 52 803,00 



5.4. Projekt Seniorům Dokořán 
 

Výdaje   dotace spoluúčast celkem 
OOV 0,00 9 000,00 9 000,00 
Nákup materiálu jinde nespecifikovaný 0,00 4 293,00 4 293,00 
Nákup služeb jinde nespecifikovaný 24 000,00 15 200,00 39 200,00 
Pohoštění 0,00 87,00 87,00 
Dary 0.00 54,00 54,00 
Celkem výdaje 24 000,00 28 634,00 52 634,00 

 

Příjmy z vlastních zdrojů 22 489,00 
Příspěvek na dopravu 2 645,00 
Přijaté neinvestiční dary 3 500,00 
Dotace 24 000,00 
Celkem příjmy 52 634,00 

 
5.5. Přechod z knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius 
 

Nákup služeb jinde nespecifikovaný 258 360,00 

Celkem výdaje 258 360,00 
 

Příjmy z vlastních zdrojů 124 360,00 
Dotace 134 000,00 
Celkem příjmy 258 360,00 

 

Ostatní 

6.1. Oblast knihovnická        

 Provedena superrevize a vyhodnocení revize z roku 2016. 
 Příprava přechodu knihovny na nový AKVS v rámci dotačního programu VISK3 MK 

ČR a realizace tohoto projektu. Pro bezchybný přechod veškerých dat bylo nutné 
vyhledat a opravit chyby, které vznikly v systému Clavius.  

 Od 1. 5. 2017 bylo zahájeno půjčování deskových her. 
 

6.2. Oblast kulturně vzdělávací 

 Vedoucí knihovny se zúčastnila setkání Unie zaměstnavatelských svazů ohledně OP 
VVV - Co nebylo v učebnici..., dále se podílela na tvorbě místního akčního plánu 
obvodu Horažďovice. 

 Se zástupci MAS byly uskutečněny 2 schůzky a ve spolupráci s MAS byla v knihovně 
uspořádána 2 setkání se zástupci ZŠ a MŠ. Předmětem setkání byl rozvoj čtenářské 
gramotnosti v našem regionu. 

 
 



6.3. Oblast webových stránek knihovny 

 Na webových stránkách pravidelně zveřejňujeme upoutávky na akce pořádané 
knihovnou, fotografie z těchto akcí a články z tisku, které byly vydané o naší 
knihovně. Obsluhované knihovny z našeho regionu najdou na stránkách informace o 
aktuálním dění v knihovnictví, různé rady a návody.  
 

6.4. Oblast regionálních služeb 

 Pro obec Svéradice byl zpracován projekt na přechod knihovny z AKVS Clavius na 
AKVS Tritius REKS v rámci dotačního programu MK ČR VISK3. 

 Výkon RF je podrobně zhodnocen v bodě 2.7. 
 

6.5. Oblast provozní 

V průběhu roku byly provedeny jen základní nutné opravy a údržba.   
 

6.6.  Rekonstrukce knihovny 

Do RM byly vypracovány podklady pro studii nové knihovny ve stávající budově kina – 

viz příloha č. 2. 

 

 

7.1. Oblast knihovnická 
        
 Grafický manuál knihovny – jednotná úprava tiskovin, logo, orientační tabule. 
 Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti. Za tím účelem 

zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kurzů a 
cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. 

 Řešit nízký počet registrovaných čtenářů odd. pro děti a mládež – registrace dětí 
zdarma. 

 Možnost půjčování e-knih. 
 

7.2. Oblast kulturně vzdělávací 

 Účastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na projekty Děti a 
čtení a Seniorům Dokořán. 

 Realizovat projekty Děti a čtení a Seniorům Dokořán..  
 Účastnit se celostátních akcí Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Noc 

s Andersenem. 
 Zabezpečit pro seniory možnost využití Virtuální univerzity třetího věku ve 

spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.  
 Vytvořit podmínky pro realizaci dalšího ročníku Letního literárně-dramatického 

semináře pod vedením spisovatelky Petry Braunové. 
 Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ. 

Záměry  

 



 V průběhu roku zajišťovat přednáškovou činnost, literární pásma, knihovnické lekce 
a kulturní pořady, zejména pro děti a mládež a to na základě požadavků ZŠ, SŠ a MŠ. 

 V rámci projektu Děti a čtení uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře. Pro 
pasované čtenáře získat knihu z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

 Při pořádání akcí spolupracovat s dobrovolníky, partnery projektů, s o. s. GOADA, 
DDM, Oblastní charitou Horažďovice, ZŠ, MŠ a ZvŠ.  

 Vyhledávat nové formy práce s dětmi, mládeží a seniory. 
 Pokračovat v kurzech trénování paměti. 

 
7.3. Oblast PR knihovny 

 Pravidelně aktualizovat webové stránky knihovny. Jejich prostřednictvím zajišťovat 
komunikaci s veřejností. 

 Pravidelně propagovat knihovnu v regionálním tisku a na sociálních sítích. 
 Do rozpočtu pro rok 2019 zahrnout zpracování nových webových stránek. 

 
7.4. Oblast regionálních služeb 

 Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou se Studijní a vědeckou 
knihovnou Plzeňského kraje o přenesení regionálních služeb. 

 Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obecním knihovnám a jejich 
zřizovatelům. 

 Vyšší pozornost věnovat knihovnám, které v souvislosti s přechodem MěK 
Horažďovice na systém Tritius přešly na Tritius REKS.  

 Zjistit možnosti připojení knihoven Pačejov a Nalžovské Hory prostřednictvím MěK 
Horažďovice na Tritius REKS.  

 
7.5. Oblast provozní 

 Vzhledem k nevyhovujícím prostorám, velké vlhkosti a vzniku plísní prosazovat 
rekonstrukci, rozšíření nebo vybudování nové knihovny.  
Knihovna je kulturní a vzdělávací zařízení a tudíž by měla svým návštěvníkům 
nabízet nejen kvalitní knihovní fond, ale i kulturní prostředí, kde by se mohli 
setkávat. Jak již bylo výše uvedeno, knihovnu ročně navštíví přes 20 000 
návštěvníků, především občanů města a přilehlých obcí, kteří by si takovýto prostor 
zasloužili. 

 
Horažďovice 31. 8. 2018       
Zpracovala: Lenka Šimonová  
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

 

Knihovna v tisku  
plné texty článků jsou zveřejněny na 

http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php 

Vyhodnocení soutěže "Zaostřeno na toleranci" 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 22. 12. 2017) 

Vyhodnocení soutěže "Sbírej samolepky projektu Děti a čtení 2017 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 22. 12. 2017) 

Jak se kreslí večerníčky 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 22. 12. 2017) 

"Šumava čarovná" - horažďovické seniory potěšily snímky Vládi Ho 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 22. 12. 2017) 

Jak na mobily a tablety se dozvěděli horažďovičtí senioři z před 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 1. 12. 2017) 

Týden knihoven 

(Eva Marešová, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 27. 10. 2017) 

Den seniorů 2017 

(Jitka Chalupná, Horažďovický obzor, 27. 10. 2017) 

Během Týdne knihoven besedovali a poznávali pohádky 

(Eva Marešová, Petra Tomešová, Klatovský deník, 15. 10. 2017) 

Horažďovická knihovna zve 

(Klatovský deník, 2. 10. 2017) 

Promluví starosta 

((dl), Klatovský deník, 29. 9. 2017) 

Seniorům zazpívá Josef Zíma 

((dl), Klatovský deník, 29. 9. 2017) 

Bublifuk- komiksový workshop 

(Žáci 5.A a ZŠ Komenského Horažďovice, Horažďovický obzor, 29. 9. 2017) 

Krysař z Hamelnu 

(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 1. 9. 2017) 

Senioři v Horažďovicích opět vzdělanější 

(Marcela Sekáčová, Horažďovický obzor, 1. 9. 2017) 

VU3V - zimní semestr 

(Miluše Hašková, Horažďovický obzor, 1. 9. 2017) 

Tritius v knihovně 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 1. 9. 2017) 

Naše město očima seniorů 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 7. 2017) 

Přílohy 

http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=672
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=673
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=674
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=675
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=669
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=667
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=676
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=665
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=666
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=668
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=670
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=671
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=661
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=662
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=663
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=664
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php?id=657


Toulky městem aneb domy vyprávějí 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 7. 2017) 

Beseda 

(Vlastimil Vondruška, Horažďovický obzor, 28. 7. 2017) 

Výtvarná soutěž Duhový svět 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 28. 7. 2017) 

Zmizelé Pošumaví 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 30. 6. 2017) 

Skoro 3000 let v autobusu 

(Eva Lišáková, Horažďovický obzor, 30. 6. 2017) 

Z prvňáčků už jsou čtenáři 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 30. 6. 2017) 

Vyhodnocení soutěže Duhový svět 

(Horažďovický obzor, 30. 6. 2017) 

Z prvňáčků už jsou čtenáři 

(Eva Marešová, web, 19. 6. 2017) 

Horažďovice 

(Vlastimil Vondruška, web, 19. 6. 2017) 

Spisovatel přidal i zábavné historky  

((ki), Klatovský deník, 14. 6. 2017) 

V Dolanech a Horažďovicích pasovali prvňáčky na čtenáře 

((ki), Klatovský deník, 12. 6. 2017) 

Duhové pohádky 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 31. 5. 2017) 

Veselé vzpomínání Marie Formáčkové 

(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 31. 5. 2017) 

Spisovatelka besedovala s horažďovickými seniory 

((dk), Klatovský deník, 3. 5. 2017) 

Barevné jaro v knihovně 

(Kolektiv MěK Horažďovice, Horažďovický obzor, 28. 4. 2017) 

Noc s Andersenem 

(Eliška Nádeníková, 6. tř. ZŠ Komenského, Horažďovický obzor, 12. 4. 2017) 

Zahráli si na Fifinku či Bobíka 

((ki), Klatovský deník, 12. 4. 2017) 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

(Vendula Panušková a Eliška Nádeníková, VI. B ZŠ Horažďovice, Kom, Horažďovický 

obzor, 1. 3. 2017) 

Výuka dějepisu v muzeu 

(Za ZŠ Horažďovice, Komenského 211 Libuše Motlová, Horažďovický obzor, 31. 3. 2017) 

V Horažďovicích si procvičí paměť 

(Klatovský deník, 13. 3. 2017) 

Staré regály v novém kabátě 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 24. 2. 2017) 
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Sláva, nazdar výletu , nezmrzli jsme a jsme tu... 

(M. Hašková, Horažďovický obzor, 24. 2. 2017) 

Na hradě Bradě 

(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 27. 1. 2017) 

Nebe studánek 

(Eva Marešová a Petra Tomešová, HORAŽďovický obzor, 27. 1. 2017) 

Přednáška 

(Ondřej Fibich, Horažďovický obzor, 27. 1. 2017) 

Besedu věnují pramenům 

(Klatovský deník, 11. 1. 2017) 

Kam v regionu za zábavou 

(Klatovský deník, 6. 1. 2017) 
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Příloha č. 2 

PODKLAD PRO ZHOTOVITELE STUDIE A PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE „REVITALIZACE KINA A KŘIŽOVATKY 

STRAKONICKÁ – PLZEŇSKÁ, HORAŽĎOVICE“  

ČÁST MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

ÚVOD 

Knihovna je významná kulturní a informační instituce a budova, v níž sídlí, má reprezentovat 

smysl a cíle knihovny, je živý organizmus plnící řadu úloh a za tímto účelem je třeba 

vyprojektovat funkční prostory. Pro správnou funkčnost prostoru je nutné některé provozy 

vzájemně propojit. Řada významných architektů formulovala kritéria, která vyjadřují jejich 

představy o knihovnách (Zdroj: KURKA, Ladislav: Architektura knihoven. Praha, SKIP 2011. 

Budova, s 23 – 42). Knihovny jsou nově definovány jako prostory působivé v exteriéru i 

interiéru díky funkční architektuře, přívětivé vůči svým čtenářům, pohodlné pro 

zaměstnance, příznivé vůči knihovnímu fondu a optimálně přístupné. Obecně jsou 

definovány jako prostor pro setkávání. Optimální plocha knihovny a vybavení lze stanovit 

podle Technické normalizační informace pro výstavbu a rekonstrukce knihoven TNI ISO/TR 

11219 – Informace a dokumentace – Kvalitní podmínky a základní statistika pro budovy 

knihoven – Plocha, funkčnost, design. Při propočtu potřebné plochy je přihlíženo k velikosti 

knihovního fondu, počtu čtenářů a návštěvníků knihovny, počtu akcí, počtu zaměstnanců 

atp.  Podklad pro studii – část Městská knihovna Horažďovice vychází z dlouholeté praxe a 

definuje nutnost propojení některých provozů knihovny a to v souladu s dobrou funkčností 

celého nově vznikajícího objektu.  

 

SOUČASNÝ STAV 

Návštěvníci Clavius (D 8225 + M 4223) 12 448  Ř. 0205 

Návštěvníci Internet (D 496 + M 331) 827  Ř. 0206  

Návštěvníci kulturních akcí (D+M) 4 507  Ř. 0207 

Návštěvníci vzdělávacích akcí (D+M+RF) 643 
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE (D), (celkem 147 m2) 
o součástí odd. je půjčovna, oddělení beletrie (97 m2), oddělení naučné literatury (26 m2)  kancelář 

pro 2 pracovníky - dospělé a regionální odd. (15 m2), studovna (10 m2) , čítárna (4 m2), dětský 
koutek (4 m2), WC pro personál 

o část fondu je umístěna ve společném skladu pro všechna odd. 



o odd. je vybaveno výpůjčním pultem s 1 PC, termotiskárnou, barevnou tiskárnou, 1 kopírkou, 
multifunkčním zařízením pro skenování, 2 PC místy pro veřejnost, 1 PC místem pro katalog, 
koutkem na časopisy, stolkem se 2 křesly, regály na knihy, regály na časopisy, stojanem na CD, 
kancelář pro 2 pracovníky je vybavena 2 PC a tiskárnou 

Stav fondu: 19 944 knih (z toho 19 036 – beletrie a naučná lit., 610 – regionální fond, 298 
studovna, 102 CD zvukových knih a AV médií, 62 elektronických zdrojů na CD, 50 titulů 
periodik.  
Stav fondu v m: celkem 785 m knih (550 m na regálech + 235 m při předpokladu, že 30% knih 
je půjčených čtenářům)  
Rozdělení fondu: beletrie (vyčleněné detektivky), naučná literatura, studovna, regionální 
fond, AV média, čítárna – periodika, elektronické zdroje 
Počet hodin pro veřejnost: 26 (po 8-11, 13 – 18, st 8-12, 13 – 18, pá 8-12, 13 – 18) 

 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (M) (celkem 187 m2) 
o součástí odd. je oddělení beletrie a oddělení naučné literatury, dětský koutek (celkem 113 m2), 

kancelář vedoucí (16 m2), šatna (6 m2), sklad (využívaný částečně pro výměnný fond a dětské odd., 
k manipulaci knih – prostor pro nově nakoupené knihy, k uložení materiálu, techniky, úklidových 
potřeb, materiálu pro dílny, tříděný odpad (31 m2), 1WC pro personál (4 m2), 1WC pro návštěvníky 
(2,5 m2), předsíně, chodby. 

o část fondu je umístěna ve společném skladu pro všechna odd. 
o odd. je vybaveno 2 PC pro veřejnost – internet, 1 PC – katalog, výpůjčním pultem s 1 PC, 

termotiskárnou, tiskárnou pro uživatele i knihovníka, regály na knihy, regály na časopisy, stojanem 
na CD. 

Stav fondu: 9 873 knih, 20 titulů periodik, 130 CD zvukových knih, 41 deskových her 
Stav fondu v m: celkem 314 m knih (220 m na regálech + 94 m při předpokladu, že 30% knih 
je půjčených čtenářům)  
Rozdělení fondu: beletrie 6 – 10 let (označeno červenou barvou), beletrie, 11 – 15 let 
(označeno modrou barvou), naučná literatura, leporela, časopisy, AV zvukové knihy, deskové 
hry 
Počet hodin pro veřejnost: 14 (po 12 – 16,30, st 12 – 16,30, pá 12 – 17,00) 

 
ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB (RF) 
o zabezpečuje služby pro 23 knihoven regionu Horažďovice 
o část fondu je umístěna v kanceláři, větší část ve skladu, kancelář je využívána na dospělém odd. 

Stav výměnného fondu: 8831 svazků knih 
Rozdělení fondu: beletrie, naučná literatura 

 
SÁL PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ (93 m2) 
o sál (60 m2, kapacita 30 míst při stolové úpravě, 40 míst v řadách) se šatnou (24 m2), kuchyňka (4 

m2) a 2 WC (5 m2) 

 
SKLAD (66 m2)  
o slouží pro potřeby všech oddělení – uložení výměnného fondu, duplikátů, multiplikátů a méně 

půjčovaných knih, archiv dokumentů, sklad nábytku  

Stav fondu: 13330 knihovních jednotek (4499 knih se skladovou signaturou A a 8831 knih 
výměnného fondu) 
Stav fondu v m: celkem 429 m knih (300 m na regálech + 129 m při předpokladu, že 30% knih 
je půjčených v knihovnách regionu)  



Rozdělení fondu: beletrie, naučná literatura 
STATISTICKÉ UKAZATELE za rok 2016 
Stav knihovního fondu 41 667 

Registrovaní uživatelé knihovny 724 

   z toho do 15 let 206   

Návštěvníci knihovny (D 8225 + M 4223) 12 448   

Návštěvníci Internet (D 496 + M 331) 827    

Návštěvníci kulturních akcí (D+M) 4 507 

Návštěvníci vzdělávacích akcí (D+M+RF) 643 

Návštěvníci on-line služeb 1 618 

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, přednášky…) 99 

Vzdělávací akce (kurzy, semináře) 40 

  

VIZE 

VSTUPNÍ PROSTOR 

_____________________________________________ 

Prostor umožňující veřejnosti bezbariérový přístup do prostoru služeb a do 

místností se samostatným provozem nezávislým na provozní době knihovny. 

Na rozhraní vestibulu a prostoru služeb umístit zařízení k elektronické ochraně 

knihovního fondu. 

Funkce prostoru 

o zádveří 
o šatna pro návštěvníky v podobě šatních a zavazadlových skříněk 
o vstup do prostoru služeb 
o vstup pro personál (do kanceláří) 
o vstup do víceúčelové místnosti s počítačovou učebnou 
o občerstvení – kavárna přístupná i pro ostatní subjekty umístěné v této 

budově nebo nápojový automat, automat na vodu 
o vstup na WC – společné pro všechny subjekty, sloužící i jako veřejné WC  
o posezení v prostoru i na terase 
o recepce  
o galerie – především pro výstavy knihovny, prací ZUŠ, škol, fotografií, 

novodobé osobnosti a jejich úspěchy – zaměřeno na současnost, 
variabilní panely, které by dělily prostor. Galerie by byla jen jako doplněk, 
zpestření prostoru.  

o prostor pro propagaci akcí a prezentaci města, zveřejňování důležitých 
informací ze strany města  

Vybavení 



o šatní a zavazadlové skříňky (cca 9 zavazadlových, 5 šatních) 
o připojení Wi-Fi (pro celý objekt) 
o bibliobox nebo biblioschránka pro vracení knih v době uzavření knihovny (možno řešit i mimo 

budovu nebo přímo zabudováním do pláště budovy) 
o sedací prvky  
o výstavní panely nebo závěsný systém 
o velkoplošná obrazovka pro prezentaci akcí a důležitých informací ze strany města 
o nápojový automat, automat na vodu (v případě, že bude ve vestibulu občerstvení, umístit 

automaty v prostoru služeb) 

 

HLAVNÍ PROSTOR – PROSTOR SLUŽEB  

_____________________________________________ 
Knihovna jako prostor pro setkávání. Společný prostor pro obě odd. knihovny 

(D, M) s centrálním pultem. Ideální by bylo všechny tyto prostory propojit – 

prostorová flexibilita. Dětské odd. umístit v částečně opticky a komunikačně 

odděleném prostoru (při skupinových akcích). Na přechodu mezi D a M by bylo 

vhodné umístit hrací koutek pro malé děti. Zónování prostor podle hlučnosti. 

Většina knihovního fondu by měla být volně přístupná veřejnosti. Ve skladech 

by měly být umístěny pouze duplikáty a multiplikáty a celý výměnný fond (RF).  

 

SLUŽBY PRO DOSPĚLÉ (D) 

Funkce prostoru 

o půjčovna pro dospělé  
o centrální pult (2 pracovní místa s PC, termotiskárnou, kopírkou a 

barevnou tiskárnou, laminovačkou) 
o studovna, čítárna (klidová zóna s možností připojení vlastního PC na 

internet) 
o PC (3 pro veřejnost – přístup na internet, 1 pro katalogy - obsluhován 

vestoje) 
o prostor pro uložení knih (25 000 knih)  
o prostor pro umístění audioknih (200 obalů CD – audioknihy budou 

z bezpečnostních důvodů umístěny v centrálním pultu) 
o prostor pro poslech audioknih 
o prostor pro umístění novin a časopisů (60 titulů) 
o prostor pro chráněný fond, který by měl být umístěný za centrálním 

pultem nebo v blízkosti centrálního pultu v uzamykatelných regálech 
(regionální literatura - 700 svazků, elektronické zdroje 100 CD v obalech) 

o možnost půjčování elektronické čtečky knih, tabletu 
o odpočinková místa 
o hrací koutek (umístěn na pomyslné hranici D a M, společné pro obě odd.) 



Vztahy v prostoru 

o přístupné ze vstupního prostoru 
o propojeno s kancelářemi (K1, K2) a se skladem (S) 
o možnost využití sociálního zařízení ve vstupním prostoru 

Vybavení 

o centrální pult (za pultem by měl být prostor pro chráněný fond – regionální literaturu a fond 
audiálních dokumentů, regál na rezervace – možno i v pultu, uzamykatelnou kartotéku 
přihlášek, pokladnu) 

o telefon 
o kopírka (v blízkosti centrálního pultu – možno i samoobslužná?) 
o tiskárna (barva – na centrální pult) 
o 2 PC (na centrální pult) 
o 1 termotiskárna pro výstupy z AKVS (centrální pult) 
o 1 laminovačka 
o elektronická čtečka knih 
o tablet 
o 3D tiskárna 
o sluchátka pro audioknihy a internet 
o zařízení pro samoobslužné půjčování a vracení knih (self-check) 
o odpočinkové sedací prvky 
o regály na knihy (maximálně šesti policové, formát A4, poslední police minimálně 30 cm od 

podlahy) 
o regály na noviny a časopisy (60 titulů) 
o regály nebo stojany na audioknihy (200 CD)  
o regál na novinky 
o vozíky na vrácené knihy 
o stoly, židle, odpočinkové sedací prvky 
o knihomat – samoobslužné pracoviště pro čtenáře 
o nápojový automat, automat na vodu (v případě, že nebude ve vestibulu umístěno 

občerstvení, které bude přístupné v provozní době knihovny) 
o prvky do hracího koutku 
o dostatečný počet el. zásuvek pro centrální pult a u PC pro veřejnost  

 
SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ (M) 

Funkce prostoru 

o půjčovna pro děti a mládež – volný výběr beletrie (rozděleno do 2 
věkových kategorií 6-10 let a 11 – 15 let) a naučnou literaturu 

o prostor pro uložení knih (celkem 15 000 knih)  
o prostor variabilně využívaný pro individuální i skupinovou činnost dětí, 

menší kulturní akce (autorské čtení, besedy, dílny) 
o herna pro náctileté (např. spojeno s komiksy nebo deskovými hrami) 
o hrabátko na leporela 
o prostor pro umístění časopisů - čítárna(minimum 30 titulů) 
o prostor pro uložení deskových her (cca 200 titulů)  
o prostor pro hraní deskových her (2 stoly, 8 židlí - mimo klidovou zónu – 

hlučnější provoz, možno zakomponovat do herny pro náctileté) 



o PC (3 pro veřejnost – přístup na internet - mimo klidovou zónu – 
hlučnější provoz, 1 pro katalogy obsluhován vestoje) 

o obslužné místo (pult pro pracovníka obsluhujícího M s PC a 
termotiskárnou) 

o prostor pro umístění audioknih (200 obalů CD – audioknihy budou 
umístěny v centrálním pultu) 

o půjčování tematických kufříků, hraček 
o odpočinková místa (sedací i lehací prvky) 
o hrací koutek (umístěn na pomyslné hranici D a M, společné pro obě odd.) 

Vztahy v prostoru 

o přístupné ze vstupního prostoru 
o propojeno s kancelářemi (K1, K2) a se skladem (S) 
o s možností využití sociálního zařízení ve vstupním prostoru 

Vybavení 

o pult pro obslužné místo (za pultem by mohl být prostor pro deskové hry, regál na rezervace – 
možno i v pultu) 

o 1 termotiskárna pro výstupy z AKVS (na obslužné místo) 
o telefon (na obslužné místo) 
o 5 PC (3 pro veřejnost – přístup na internet, 1 pro katalogy - obsluhován vestoje, 1 PC pro 

obslužné místo) 
o 3 sluchátka pro PC s internetem 
o odpočinkové sedací prvky 
o regály na knihy (maximálně pěti policové, formát A4) 
o regály na noviny a časopisy (30 titulů) 
o regály nebo stojany na audioknihy (200 CD) 
o regál na deskové hry (200 ks), (v případě umístění mimo obslužné místo regál uzamykatelný) 
o regál na novinky 
o vozíky na vrácené knihy 
o stoly, židle, odpočinkové sedací prvky 
o prvky do hracího koutku 
o vybavení herny pro náctileté 
o hrabátko na leporela 
o dostatečný počet zásuvek pro obslužné místo a u PC pro děti  

 
VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST 

Funkce prostoru 

o centrum pro celoživotní vzdělávání (prostor pro konání menších 
vzdělávacích aktivit, VU3V, přednášky pro menší počet účastníků, školení 
IT, dílny) nebo prostory k pronájmu (kapacita 15 stolů, 60 židlí) 

o pro větší akce možnost využití sálu kina 
o sloužící i jako počítačová učebna 
o možnost sezení u stolů i v řadách (kapacita 45 míst u stolů, 60 v řadách) 
o ideální s menší kuchyňkou pro přípravu nápojů  
o klub aktivních seniorů 



o klub deskových her (klub by jistě přilákal další děti z ulice – rozvoj paměti, 
postřeh, logické myšlení) 

o činnost spolků – setkávání 
o prostor pro uložení přebytečného nábytku  

Vztahy v prostoru 

o přístupné ze vstupního prostoru 
o prostor pro uložení nábytku a techniky (oddělen příčkou, může být využit 

i na serverovnu a technické vybavení) 
Vybavení 

o 15 stolů 
o 1 stolek pro přednášejícího/lektora (vybaven úložným prostorem) 
o 60 stohovatelných židlí 
o dataprojektor 
o stahovací plátno 
o klimatizace 
o 8 – 10 PC (z toho 1 PC pro lektora) 
o skříň na uložení techniky 
o věšáková šatna s lavicí 
o zatemnění 
o kuchyňská linka na uložení nádobí a potravin (cca 2 m)  
o lednice 
o rychlovarná konvice 
o základní sada nádobí 
o dostatečný počet zásuvek pro funkci počítačové učebny  

 

ZÁZEMÍ 
________________________________________________________ 
 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST 

Funkce prostoru 

o bezbariérové WC 
o WC i pro vozíčkáře 
o přebalovací pult  

Vztahy v prostoru 

o společné pro všechny subjekty, sloužící i jako veřejné WC 
o umístění ve vstupním prostoru 
o přístupné z prostoru služeb, víceúčelové místnosti 

Vybavení 

o přebalovací pult 
o vysoušeče rukou 
o zásobníky na mýdlo 
o zrcadla 

KANCELÁŘ VEDOUCÍHO (K1)(20 m2) 



Vztahy v prostoru 

o kancelář by měla být přístupná z vstupního prostoru i hlavního prostoru 
služeb 

o propojená s kuchyňkou a šatnou (v případě sousedství K1 a K2 možno 
využít společně pro obě kanceláře) 

o denní světlo 
Vybavení 

o kancelářský stůl, židle 
o jednací stůl, 3 - 5 židlí 
o odkládací stůl 
o skříně na dokumenty 
o regál na knihy 
o 1 PC 
o tiskárna 
o telefon 
o věšák 

 
KANCELÁŘ D, M, RF (K2)( m2 dle normy) 

Funkce prostoru 

o společná kancelář pro všechna odd. (D, M, RF) 
o zázemí pro půjčovny M, D 
o zpracování knihovního fondu 
o hlavní kancelář odd. regionálních služeb (RF) 
o propojená s kuchyňkou a šatnou (v případě sousedství K1 a K2 možno 

využít společně pro obě kanceláře) 
Vztahy v prostoru 

o kancelář musí být přístupná z vstupního prostoru i hlavního prostoru 
služeb 

o přístup do společné kuchyňky a šatny pro K1 a K2 
o přístup do skladu 
o denní světlo 

Vybavení 

o 3-4x kancelářský stůl + židle 
o ke každému stolu odkládací prostor 
o jednací stůl pro 3-5 knihovníků + židle 
o 3 skříně na dokumenty 
o 3 regály na knihy (zpracování fondu) 
o 1 regál – organizér pro knihovny regionu 
o 3-4 PC 
o 1 tiskárna 
o 1 scanner 
o věšák  
o telefon 
o vozíky na knihy – zpracování fondu 

 



SKLAD (S) 

Funkce prostoru 

o hlavní sklad pro uložení výměnného fondu (R) 
o sklad D a M pro uložení duplikátů a multiplikátů  
o manipulační sklad  
o prostor pro uložení knih (celkem 18 000 knih)  

Vztahy v prostoru 

o přístupný z kanceláře i z prostoru služeb 
o společný sklad pro fond D, M a RF 

Vybavení 

o regály nebo kompaktní regály (ochrana fondu, menší nároky na prostor) 
o umyvadlo 
o stůl na balení knih 
o stojan na balicí folii 

  

KUCHYŇKA  
Funkce prostoru 

o místnost pro občerstvení zaměstnanců, kuchyňka 
Vztahy v prostoru 

o přímo přístupná z prostoru kanceláří (K1 a K2) 
o v případě sousedství K1 a K2 možno využít společně pro obě kanceláře 

Vybavení 

o kuchyňská linka na uložení nádobí a potravin (cca 2 m)  
o lednice 
o mikrovlnná trouba 
o rychlovarná konvice 
o dvouvařič 
o stůl, 4 židle 
o základní sada nádobí 

 

ŠATNA 

Funkce prostoru 

o místnost pro odkládání svrchního oděvu a příručních zavazadel 
Vztahy v prostoru 

o přímo přístupná z prostoru kanceláří (K1 a K2) 
o v případě sousedství K1 a K2 možno využít společně pro obě kanceláře 

Vybavení 

o šatní skříně (pro 5 osob) 
o botník 
o lavice 
o zrcadlo 

 



SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE 

Vztahy v prostoru 

o nejlépe v blízkosti kanceláří (K1 a K2) 
Vybavení 

o WC 
o sprcha 
o zrcadlo 
o vysoušeč rukou 
o zásobník na mýdlo 

 

ÚKLIDOVÁ KOMORA 

Funkce prostoru 

o místnost pro uložení úklidových prostředků 
Vztahy v prostoru 

o může být součástí sociálního zařízení pro zaměstnance 
Vybavení 

o úklidový stroj 
o vysavač 
o regál na úklidové prostředky 

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO SERVER A ROZVADĚČE 

Funkce prostoru 

o serverovna 
o rozvaděče 
o prostor pro umístění potřebného technického zařízení knihovny 

Vztahy v prostoru 

o může být začleněno k víceúčelovému prostoru 
Vybavení 

o dle potřeby 
o klimatizace 

 

SÁL 

Možnost využití sálu kina pro konání větších akcí s kapacitou 120 míst. 

 

Datum: 17. 5. 2017 

Zpracovala: Lenka Šimonová – vedoucí knihovny, 

simonova@knihovna.horazdovice.cz, tel. 371 430 591 
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