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Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav 

za rok 2018 

 

 

 

Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se středisky : 

muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž 

kostela sv. Petra a Pavla ). 

 

     Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých 

kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i 

jejich garantem. Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje 

spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem 

důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických 

okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními 

muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků.  V knihovně 

probíhala řada přednášek, autogramiád.  O Univerzitu volného času pro seniory  je stále velký 

zájem. První semestr byl zahájen 16.ledna 2006. V letošním roce  byl ukončen již 18 ročník a 

stále je stav  kolem 43 posluchačů za semestr. Na internetu  jsou zpřístupněny nové www 

stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Organizace se prezentuje i na Facebooku. 

16. dubna bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované IC, které umožňuje pracovnicím 

lepší pracovní podmínky a pro návštěvníky a uživatele větší možnosti pro získávání informací 

a kvalitních služeb.  

 



Ministerstvo kultury ČR vydalo 5.září rozhodnutí  a prohlásilo podle ustanovení §2 odst. 

1písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči a zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, oba ve znění pozdějších předpisů, mobiliář Městského muzea a knihovny Čáslav, obec 

Čáslav, okres Kutná Hora, Středočeský kraj za kulturní památku 

 

 

Počet zaměstnanců :    13  s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna  5 + IS  2 )    

+  ředitelka 

                                         2  s pracovním úvazkem 0,5 ( muzeum 1, knihovna  1 ) 

V IC ukončila v červenci pracovní poměr Jana Vyčítalová a v řádném výběrovém řízená byla 

vybrána Veronika Červená, která nastoupila 1. srpna. 

 

V roce 2018 zůstává stav zaměstnanců nezměněn. 

 

muzeum :  historik, kurátor – odpovídá za sbírky historické, etnografické,  

numizmatické, za sbírky archeologické,                                                                           

zoologické,  mineralogické, paleontologické, 

lapidárium a staré tisky , spravuje odbornou a 

regionální knihovnu, časopisy 

historik, kurátor –    odpovídá za sbírky nábytku 



 kurátor sbírkových a mob. fondů – odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, 

zajišťuje fotodokumentací dění ve městě, vede 

fotoarchiv 

 úsek ekonomický –     vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, 

obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané 

pošty                                                                     

                              ekonom                 -     odpovídá za ekonomiku  organizace 

                       odborný pracovník, kurátor  - odpovídá za sbírky výtvarného   

                                                           umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav  

                                                        pro výstavní síň  a  galerii, odpovídá  za                                                                                                                                                     

                                                        veškerou  propagaci organizace                                            

                           průvodkyně, uklízečka 

                          údržbář, řidič, průvodce                                                                                                               

                           2 průvodkyně ( dle termínů výstav ) 

 

                 knihovna  a IS :        oddělení pro dospělé čtenáře  - 2 knihovnice (úvazek 2 ) 

                                                    oddělení pro děti –                                          1 knihovnice 

                                                    studovna, badatelka, půjčovna hudebnin  -     1 pracovnice  

                                                    Universita volného času pro  seniory  -           l  pracovnice                                                          

IC - 2 pracovnice ( úvazek 2 )   

                                                    uklízečka ( 0,5 úvazek ) 

 

Personální zabezpečení v roce 2018 

V muzeu nadále chybí na stálý pracovní poměr  odborný pracovník  - archeolog. 

V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku 

v případě nemocnosti – ( omezení provozní doby).   V IC  je provoz na dobu od dubna do 

října posilován o pracovnici z knihovny. Dvě pracovnice v IC po dobu sezóny již nestačí 

(mimo vlastní provoz IC ) ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, 

kostela sv. Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. Ve spolupráci 

s SZeŠ Čáslav vykonávají studenti v IC praxi a tak vypomáhají i s průvodcovskou službou. 



Od 1. května v době turistické sezony byly veškeré objekty zpřístupněny pro turisty i v neděli 

a ve státní svátky . 

l.října se vrátila Bc. Michaela Dvořáková z mateřské dovolené. Pracovní poměr ( za 

mateřskou dovolenou ) ukončila PhDr. Jarmila Valentová. 

 

V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro 

veřejnost. 

V období školního roku využívají studenti  v muzeu a informačním středisku odborné praxe. 

Činnost  jednotlivých středisek   :   

 Muzeum 

Zahájení  sezóny 

Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se 

ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování 29.3. a 

2.11.2018.  Zajišťuje se úklid na Otakarově baště a vyhlídkové věži kostela a to se 

zaměstnanci VPP.  

 l. dubna 2018 byla zahájena sezóna ve všech objektech -  vyhlídková věž kostela je 

zpřístupněna celoročně. 

Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném 

zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. 

Základní sbírkotvorná činnost 

 

Za rok 2018 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 74 př.č. muzeum+ 19 př.č. 

galerie  sbírkových předmětů a to především dary, starý nezapsaný fond a nákup jednoho sb. 

předmětu  - obraz do galerie. 

Katalogizace : Celkem bylo do II. stupně evidence Bach zpracováno 1305 inventárních čísel.  

Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem  41 ks nových knih a časopisů / př. č. 14534 – 

14574/. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 2263 

titulů.  

Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě. 

Do elektronické podoby bylo přepsáno dalších 139 inv.č. ze starší evidence ( přepisování 

z karet )  



Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět.  

  

Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 203 předmětů z našich sbírek ( 123 

inv. č. z podsbírky Historie, 6 inv. č. z podsbírky Archeologie, 65 inv. č. z podsbírky 

Písemnosti a tisky a 9 obrazů z podsbírky Výtvarné umění. V  roce 2018 si naše muzeum 

zapůjčilo 94 předmětů od jiných muzeí  a od soukromých osob. 

 Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: 

Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina,  MÚ Zruč n.S., České muzeum stříbra Kutná Hora, 

Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav 

Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : 

Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM – hudebního oddělení Praha, Dusíkova 

divadla..  

Práce se sbírkami  

Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly 

jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z 18.1.2011 dle Depozitního řádu. 

Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. 

Badatelská činnost  

Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i 

studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. 

Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. 

Muzeum                                                             Galerie  

návštěvy : 50                                                    návštěvy : 5                                           

dotazy :  45  + 9 arch.                                      e-maily : 7                                                  

konzultace : 2                                                   konzultace :3 

rešerše :  3  

předloženo : 180 sb. předmětů z archeologie 

Projekty: 

Byla zpracována žádost o financování projektu – expozice Středověké město 2.část 

 ( Středočeský kraj – podpora kultury )…nepodpořeno 

 



Expoziční činnost: 

Na zahájení sezóny otevřena nová expozice – Středověké město  

 

Model středověkého města vytvořil na základě podkladů předané odbornou pracovnicí PhDr. 

Jarmilou Valentovou p. Petr Hájek. Expozice je doplněna vitrínami s archeologickými  

exponáty , průvodcem , postery a modely. Pro školy jsou vytvořeny pracovní listy i hrací 

prvky. 

Pro expozici Brána do pravěku je připravena pro tisk skládačka 

Akce pro školy v roce 2018: 

 

PhDr. Drahomíra Nováková 

datum škola, třída název akce počet 

8.2. ZŠMas7.tř.dejsem Židé v Čáslavi 23 

4.6. Gym. ČÁ prima Čáslavský Hrádek 20 

15.6. ZŠNám3.tř. Čáslavské muzeum 17 



15.6. ZŠCerhenice2.tř. Čáslavské muzeum 15 

22.6. ZŠSad.4.tř. Čáslavské muzeum 20 

12.9. gymČÁ1.roč. Čáslavsko  v pravěku 29 

19.9. ZŠŽehušice6.tř.  Čáslavské muzeum 16 

19.9. ZŠŽehušice8.tř. Čáslavské muzeum 15 

4.10. ZŠMas.6.A Čáslavsko v pravěku 21 

4.10. OA1.roč. Čáslavsko v pravěku 16 

4.10. OA1.roč. Čáslavsko v pravěku 19 

5.10. ZŠMas.6.B Čáslavsko v pravěku 27 

9.10. SPgŠ1.roč. Muzejní knihovna 15 

10.10. SPgŠ1.roč. Muzejní knihovna 15 

17.10. ZŠŽižkovKH Židé v Čáslavi 28 

17.10. ZŠŽižkovKH Židé v Čáslavi 28 

8.11. SPgŠ Čáslav historická 20 

 

Celkem :  334 žáků a studentů 

Bc. Michaela Dvořáková 

12.10.      ŠD  ZŠ Masarykova    muzeum – pravěk                                                            19 

25.10.      ZŠ Mas. 2tř.              Minulost a přítomnost – národ. expozice                          22 

26.10.      ZŠ Mas.                                         –„-                                                                 25 

8.11         SPgŠ                          Prohlídka města – Pedagogická poema                            20 

8.12         veřejnost                    Výtvarná dílna v rámci výstavy                                        10 

Celkem: 96 dětí 

 

        

 



Akce pro veřejnost  - přednášky : ( PhDr. D. Nováková ) 

 

17. ledna    Klub důchodců                    První republika 

18. února   Kavárnička ev. farnosti         Školství v Čáslavi 

22. března UVČ                                      První republika 

 

7. června   Klub důchodců                    Třicetiletá válka 

22. června UVČ                                    My všichni školou povinní 

4.srpna      Třebonín                              Z dějin Třebonína 

18. srpna    Starkoč                                Z dějin Starkoče 

 

 

12.5. Beseda s gen.Ing.Andorem Šandorem  Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme ? 

 

 

 

 



16.5. Mezinárodní vědecká konference   Bitva u Čáslavi 1618  

 

 

 

17.5.  Muzejní noc      Móda 1. republiky 

 

 

18.5. Den muzeí 



9.6. Čáslavské slavnosti – spolupořadatel 

 

……se nesly v duchu 1. republiky. Zaměstnanci muzea zajišťovali průvodcovskou službu na 

vyhlídkové věži kostela sv. Petra a Pavla, Žižkově síni, výstavní síni a v muzeu. 

V Informačním centru byly návštěvníkům poskytovány veškeré informace a byly jim 

k dispozici i propagační materiály.  

 

…pan Jaroslav Hájek složil pro město Čáslavskou polku 

 



9.7.- 13.7.  XVI. Ročník amatérských výtvarníků….Malířský plenér 

 

25.8. – 26.8. Outsider art…..každoroční setkání mladých výtvarníků na muzejní zahradě 

 

 

 

 

8.září  …zahájení dnů Evropského kulturního dědictví  ( Havlíčkův  Brod ) 

 

Cílem Evropského roku kulturního dědictví je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali 

kulturní dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování, a zároveň jim dát silnější pocit 

příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rok 2018 se nesl ve znamení hesla 

 „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“. 

 

 



 

14.9. – 16.9. Rekonstrukce Bitvy 1618 – Horky, Bratčice  - spolupořadatel 

 

 

 

 

 

 

15.9. …byl slavnostně odhalen pamětní kámen ( autor František Tesař ) 



 

 

 

 



20. října….Mezinárodní rok archeologie …… Archeologické hrátky na Hrádku 

 

 

…PhDr. Jarmila Valentová 



8. listopadu…Pedagogická poema- spolupořadatel 

 

Pracovnice muzea zajišťovaly komentované prohlídky města pro účastníky Pedagogické  

poemy 2018. 

 

 

15.12. …varhanní koncert v kostele sv. Petra a Pavla 

        



Dobrovolné vstupné na vánoční koncert bylo věnováno Městské nemocnici 

Čáslav – dětskému oddělení. Vybraná finanční částka činila 4.735.-Kč 

 

 

Účast na konferencích a seminářích 

Dedíková Soňa – ředitelka  : konference ICOM -  členství muzea 

     konference a školení AMG – členství muzea 

     Český komitét Modrého štítu 

     školení MK 

     UZS  ČR – Kultura 2019 

     konference a školení Středočeskou vědeckou 

      knihovnou v Kladně, SKIP 

     konference a semináře SHSČMS – členství města Čáslav

     Mezinárodní den památek Praha 

     Cena Gloria Musealis Praha 2018 

      Města Otakarova – členství města Čáslav 

     předsedkyně ŠR ZŠ Sadová Čáslav  

     členka nákupní a odpisové komise RM Kolín 

     předsedkyně komise MPZ při MÚ 

     členka FK MÚ Čáslav 

           účast na akcích jiných muzeí 

PhDr. Drahomíra Nováková:         seminář pro muzejní knihovníky Písek 

                                                           školení CES on-line  Praha 

PhDr. Jarmila Valentová :              seminář muzejních archeologů AMG v Jílovém u Prahy 

     členka sbírkotvorné komise v Českém muzeu stříbra 

Lenka Jelínková :    školení CES on - line Praha 

 

Ostatní odborná činnost :  

 

PhDr. Drahomíra Nováková : jednatelka Včely Čáslavské – podílí se na přípravě a realizaci 

programu činnosti spolku 

 

 



Přednášky Muzejního a vlastivědného spolku Včely Čáslavské : 

 

23. 1.  Mgr. Dagmar Martinková Volyňští Češi 30 

20. 2. Mgr. David Bartoň Jak by musela vypadat reformace dnes, aby vůbec 

někoho zaujala..?. 

26 

27. 3. Prof. Ondřej Felcman Pražské jaro a parlament 10 

17. 4. Prof. Petr Čornej Život na pražské předhusitské univerzitě (k 670. výročí 

založení prvního vysokého učení v českých zemích) 

42 

13. 5. Cyklovyjížďka za sv. Bonifácem 20 

22. 5. Vlastivědný výlet Sv. Jakub, Nebovidy 30 

19. 6. Dr. Pavel Novák Zahrady a parky v životě Chotků 20 

 25. 9.  Filip Velímský Hrad Chlum, aneb výzkum málo známého sídla velmi 

známého rodu". 

55 

 16. 10. Václav Matoušek Archeologický výzkum bojišť třicetileté války 26 

 20.11. Jan Kilián Martin Maxmilián z Golče 37 

 8.12. Adventní koncert v Lochách  51 

 

Publikační činnost muzea : 

 

Články do Čáslavských novin, Kutnohorského deníku, Věstníku AMG 

( např. PhDr. Nováková – Čáslavští starostové , Dedíková – Prohlášení kulturní památky, aj.) 

 

Byla navázána i spolupráce s Region – Český rozhlas. Na FM 100.5  informují o všech akcích 

organizace. 

 

Výstavní činnost: 

Každoročně muzeum pořádá  výstavy ve Výstavní síni, v galerii a v muzeu. 

Zájem z řad výtvarníků je velký, máme plán výstav naplněný již na rok dopředu, ale snažíme 

se, abychom každoročně uspořádali dvě výstavy s muzejní tematikou. 

 

 

 



Výstavy – muzeum 

14.5. – 14.9.  Bitva u Čáslavi 

  

Výstavy – Výstavní síň 

12.2. – 25.2.  František Jelínek – výběr z tvorby 

 

 



 

5.3. - 25.3.  Zuzana Havelková-Rumlová – Pohledy do krajiny 

 

 

 

 

9.4. – 22.4.  ZUŠ J.L.Dusíka – Výstava výtvarného oboru 

 

 



3.5. – 10.6.   Muzeum – Čáslav 1918 

 

 

 

 

Z programu Kulturní aktivity – Podpora projektů k připomínkám významných výročí 

naší státnosti získalo muzeum z Ministerstva kultury ČR finanční dotaci na tuto výstavu 

ve výši 42.000.-Kč. Z příspěvku se zakoupily 3 pultové prosklené vitríny. 

 

17.6. – 1.7.  Pavel Drahokoupil – Návraty domů II. 

 

  

 



9.7. – 29.7.  Lenka Kocierzová – Ženy industriálu 

 

 

 

6.8, - 23.9.  Milan Lepeška – Valéry lesní duše 

 

 

 

 

2.10. – 28.10.   Petr Lichtenberg – Realistické obrazy 



 

 

 

3.12. – 6.1.2019   Muzeum – Malované na skle 

 

Výstava byla uspořádána společně s muzeem Stříbra Kutná Hora a naše muzeum hlavně 

vystavovalo  podmalby na skle, které byly v roce 2017 restaurovány.   

  

Výstavy – Galerie 



19.6. – 29.6.   Vojenský spolek rehabilitovaných AČR – Srpen 1968 

 

 

 

Počet návštěvníků expozic a výstav v roce 2018………7.434 osob 

Počet návštěvníků kulturních akcí v roce 2018……….4.024 osob 

 

Spolupráce s ostatními muzei : 

Muzeum úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem Stříbra v Kutné Hoře, 

Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Regionálním muzeem v Mělníce, Zemědělským 

muzeem v Kačině a v Čáslavi, UMPRUMem Praha, NM Praha aj.  

 

Spolupráce s organizacemi  a školami:  

      Státním okresním archivem v Kutné Hoře 

           Židovskou obcí Praha 

                 ZŠ Masarykova, Čáslav 

                 ZŠ náměstí, Čáslav 



                 ZŠ Sadová, Čáslav 

                 ZŠ Žleby 

                 Gymnáziem a SOŠPg Čáslav 

                 Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Čáslav 

                 Základní uměleckou školou J.L.Dusíka 

                 Dusíkovým divadlem Čáslav 

                 Domem dětí a mládeže Čáslav 

                Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha 

                Klubem rodáků a přátel Kutné Hory 

                Klubem důchodců Čáslav   

             Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou 

                Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola        

                                                          Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

                 Alzheimercentrem Filipov 

                Vysoká škola polytechnická Jihlava 

                Střední zemědělská škola Čáslav 

                Hotelová škola a Vyšší odborná škola Poděbrady 

                Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice 

 

Knihovna 

. V oddělení pro dospělé je provoz zajišťován p. Irenou Růžičkovou a p. Pavlou 

Sedlmajerovou, DiS., která také vypomáhá v informačním centru v případě nepřítomnosti 

některé z pracovnic. 

Za chod dětského oddělení zodpovídá Mgr. Jitka Chraščová a ve studovně pracují p. 

Marie Hrubá s p. Jarmilou Fialovou. 

O úklid se celý rok starala p. Stanislava Mastíková. 

Bývala knihovnice p. Milena Matějíčková jako dobrovolnice začátkem roku pomáhala 

zpracovávat v knihovnickém systému Clavius články z Čáslavských novin. Odpracovala 5 

hodin. 

 

Akvizice knih, periodik a audionosičů 

Hlavní činností knihovny je půjčování dokumentů. Největším zdrojem nákupu knih 

bylo v roce 2018 opět místní knihkupectví Linek – Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, 



pohybující se v průměru mezi 26-28%. Osobní akvizice v knihkupectví je pro knihovnu 

přínosná v možnosti mít knihu v ruce, posoudit vhodnost knihy podle velikosti písma, 

formátu apod. a také pro široký okruh nakladatelů a možnost objednání jakékoliv žádané 

knihy od jakéhokoliv nakladatele.  

Konkurentem se stává bezplatný akviziční portál, vytvořený pro všechny knihovny – 

Team Library.cz, do kterého jsme se také přihlásili. V tomto systému přes internet můžeme 

objednávat knihy z nabízených nakladatelství a lze si vybrat i podle ceny, takže využíváme 

nabídku nejvyššího rabatu. Knihy si lze postupně ukládat do návrhů na nákup. Můžeme též 

objednávat audioknihy s rabatem 27-33%. 

Rozpočet na nákup knih, časopisů a CD je nedostačující. Ceny knih i periodik se stále 

zvyšují. Náš knižní fond je zastaralý, knihy postupně vyřazujeme. Počet vyřazených knih se 

ale nerovná přírůstku nových, protože při současných cenách a současném rozpočtu 

nemůžeme takového přírůstku dosáhnout. Standardy MK ČR doporučují na nákup 

knihovního fondu 30-45 Kč na 1 obyvatele města, celostátní průměr je 29,- Kč. Podle naší 

částky určené na nákup knižního fondu připadá na 1 obyvatele Čáslavi cca 22 korun. Počet 

knih se snažíme zvýšit alespoň nákupem zlevněných knih u dealerů. V rámci projektu Česká 

knihovna, který financuje MK ČR a knihovna dostává darem, jsme získali v tomto roce 44 

titulů knih v celkové hodnotě 15 377,- Kč. 

V roce 2018 bylo nakoupeno 956 knih za 194 732 Kč (+34 CD za 5 342,-). Celková 

pořizovací hodnota těchto knih a CD bez uplatněného rabatu by činila 291 988,- Kč (ušetřeno 

91 914,- Kč). 

Od čtenářů a ostatních obyvatel jsme získali darem knihy v hodnotě 60 581 Kč 

Knihovna v roce 2018 odebírala 24 titulů periodik v hodnotě 21 182,- Kč. 

 

Přírůstek a úbytek knihovního fondu 

V roce 2018 byl rozpočet na nákup knihovního fondu zvýšen na 240 000 Kč na knihy, 

časopisy a CD. Přírůstek knih činil 1289 svazků - z toho bylo zakoupeno 956 nových knih, 

293 knih darem od čtenářů a MK České knihovny a 6 náhrad ztracených knih.  

Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 999 svazků, do oddělení pro děti 217 svazků a 

do studovny 39 svazků (15 regionální literatury a 14 poezie a dramata). Bylo zakoupeno 

celkem 34 zvukových nosičů, převážně mluvené slovo.  

V průběhu roku bylo vyřazeno 2 062 knih. Jedná se o knihy zastaralé obsahem a 

duplikáty beletrie (z bývalé pobočky), které zabírají místo na regálech a ve skladu.  



Ve dnech 9. až 20 dubna dubnu jsme opět po pěti letech zrevidovali stav našeho 

fondu. Revize proběhla za pomocí tří bezdrátových skenerů, zapůjčených z firmy Lanius, a 

dvou praktikantek – studentek. 

Výsledek revize: 

Podle evidenčních dokladů měl mít revidovaný knihovní fond 49 174 svazků. Z toho bylo 

zkontrolováno fyzicky 43 989 svazků přímo na regále, 5 053 svazků půjčených u čtenářů 

automaticky zkontroloval používaný revizní modul knihovního systému Clavius, který také 

vyhodnotil počet nezvěstných knih, což je 132 svazků. Z toho je 58 svazků beletrie a 33 

naučných v oddělení pro dospělé, 35 beletrie a 5 naučné v oddělení pro děti a 1 kniha 

z výměnného fondu z Kutné Hory. Tu jsme již nahradili a vrátili. 

Ztráta knih činí 0,27 % (povolená hodnota za období 5 let je 0,5). 

 

 

 



Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 v naší knihovně čítá 51 706 knihovních 

jednotek, z toho 1 464 CD (372 titulů mluveného slova) a 3 CDRomy o Čáslavi v regionálním 

fondu. 

 

Statistika čtenářů a výpůjček 

V roce 2018 se v knihovně zaregistrovalo celkem 1479 čtenářů – 998 dospělých 

čtenářů (o 63 méně loňska), v oddělení pro děti 529 dětských čtenářů (o 48 méně). 

Celková návštěvnost v roce 2018 činila 17 025 čtenářů, z toho bylo evidováno 11 459 

v oddělení pro dospělé, 4 194 v dětském oddělení a 1 372 ve studovně. Internet zaznamenal 

ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení celkem 687 návštěv. 

Počet návštěvníků ve všech odděleních rok od roku klesá. Veřejný internet navštěvují 

pouze občané, kteří si nemohou dovolit koupit chytrý telefon a jiné technické novinky (např. 

čtečky). 

Také se můžeme dohadovat, že snížený stav uživatelů knihovny a internetu ovlivnily 

změny v poplatcích za registraci a některé další služby. 

Celkově bylo v roce 2018 zaznamenáno 43 081 výpůjček. Z toho 34 124 v oddělení 

pro dospělé, 6 485 v oddělení pro děti a 2 472 ve studovně. Bylo půjčeno 1 032 zvukových 

nosičů.  

Počet výpůjček knih klesá a opět to souvisí s novými technickými vymoženostmi a 

médii. Čtečky knih v mnoha případech nahradí klasickou knihovnu, jelikož jak beletrie (a 

hlavně novinky, které čtenáři žádají, ale knihovna je má ve fondu pouze jednou, nebo vůbec 

ne), tak naučná literatura lze stáhnout z internetu jako e-knihy buď zdarma či za mírný 

poplatek. 

Z přiděleného rozpočtu na nákup knih a CD si můžeme dovolit koupit knihy pouze v 1 

exempláři. Žádané tituly bychom však měli rádi i jako audioknihy, ale musíme velmi 

zvažovat, jestli knihu koupit v tištěné či digitální podobě. 

 

 

Meziknihovní výpůjční služba 

V roce 2018 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby zadáno u jiných knihoven 

celkem 91 požadavků, z toho bylo realizováno 75 výpůjček knih (2 mezinárodní) a 16 kopií 

článků. Z fondu naší knihovny bylo v rámci MVS poskytnuto jiným knihovnám 82 knih. 

 



 

Vzdělávání knihovnic – účast na seminářích a přednáškách 

  8.3.  Porada ředitelů a vedoucích prof. knihoven SČK – Praha (M. Hrubá) 

13.3. vzdělávací kurz Facebook vaší knihovny a další  sociální sítě – Kutná Hora 

(P.Sedlmajerová) 

18.4. seminář Ochrana osobních údajů v knihovnách a GDPR - Praha (M. Hrubá, 

I.Růžičková)) 

19.11. jednání Rady portálu Knihovny.cz 

27.11. Proškolení knihovnic pracovnicí MZK Brno, jak pracovat s portálem Knihovny.cz – 

Čáslav ((M.Hrubá, I.Růžičková, P.Sedlmajerová) 

10.12. Porada ředitelů a vedoucích prof. knihoven SČK – Praha (M. Hrubá) 

 

 

Akce pro veřejnost (dospělí) a Univerzita volného času 

 

Celkem proběhlo 78 akcí – výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně 

přednášek v rámci Univerzity volného času. 

Zúčastnilo se jich celkem 996 návštěvníků. 

 

Zapojili jsme se do těchto celostátních akcí: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden 

knihoven, Skautská pošta, portál Knihovny.cz 

25 výstavek – tematických a k literárním výročím 

9 tematických výloh (Příroda v zimě, Valentýn, Historie knihy, Aprílové počasí, Květen čas vůní a barev, 

120. výročí založení knihovny, Léto – čas cestování a poznávání, Helena Zmatlíková a její tvorba, Zima už je tady 

 

     



 

 

3x informatika pro střední školy (1. ročníky G, Pedagog. lycea, SOU (73) 

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou (12) 

Vzpomínka na Miloše Formana (58) 

Čáslavské slavnosti – prodej knih 

M. Matějíčková -přednáška Historie 120leté knihovny Čáslav (18) 

Josef Špidla – přednáška Krvavý měsíc nad horou Liliavou aneb Bílá hora trochu jinak (10) 

Martina Bittnerová – Vánoce s tchyněmi (24) 

     
 

   
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou (19.3.2018) 



 
Vzpomínka na Miloše Formana (2. 5. 2018 Klub důchodců) 

 

  

 
Čáslavské slavnosti – prodej knih (9. 6. 2018) 



      
Přednáška M. Matějíčkové „Historie 120leté knihovny Čáslav 

(11. 6. 2018) 
 

       

Přednáška Krvavý měsíc nad horou Liliavou aneb Bílá hora trochu jinak 
(1. 10. 2018) 

 



 
Výstavka fotografií a dokumentů z historie knihovny 

(Týden knihoven - říjen 2018)  

   

Humorný pořad Martiny Bittnerové Vánoce s tchyněmi  
(10. 12. 2018) 

 

Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 542 účastníků) 



 

11. 1.  Vyprávění nejen o lécích  (PharmDr. Eliška Kolmanová) 

22. 3.   Matouš Ulický (PhDr. Jana Vaněčková) 

 6. 4.   Z historie četnictva (Mgr. Aleš Christ) 

19. 4.  První pomoc při akutních stavech (MUDr. Miroslav Nulíček) 

  3. 5.  Školství na Čáslavsku (PhDr. Drahomíra Nováková ) 

17. 5.  Život a dílo Josefa Suka (RNDr. Jana Procházková)  

31. 5.   Hasiči nejsou z kamene (PhDr. Eva Biedermannová ) 

7. 6. Čáslav 1918 – výstava s výkladem (PhDr. Drahomíra Nováková) 

21. 6.   Procházka městem s historickým výkladem (PhDr. Jana Vaněčková) 

 

  

Procházka městem s výkladem PhDr. Jany Vaněčkové (21. 6. 2018) 

   
22. 9.  Zábavná historie módy (Ing. Petr Šika)  



 4. 10. Bitva u Čáslavi 1618 (Mgr. Filip Velímský Ph.D.) 

18. 10.  Zábavná historie jídla a vaření (Ing. Petr Šika) 

 1. 11.  Jak Moravané přišli do Indie (Vítězslav Vurst) 

15. 11.  Zábavná historie českých králů (Ing. Petr Šika) 

29. 11.  František Palacký (RNDr. Jana Procházková) 

 6. 12.  F. Palacký a F.L.Rieger (RNDr. Jana Procházková) 

13. 12.  Zábavná historie Vánoc (Ing. Petr Šika) a předání certifikátů 

 

   

      Zábavná historie Vánoc (Ing. Petr Šika) a předání certifikátů 

 (13. 12. 2018) 

 

 

Již druhým rokem probíhala při UVČ výuka angličtiny. 19 dvouhodinových kurzů navštívilo 

194 posluchačů. 

 

 

Akce pro veřejnost (děti) 

 

V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 90 akcí s celkovým počtem 2064 účastníků. 

Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů 

nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 

 

26 tematických nebo autorských výstavek 



 

Pro ZŠ: 

23x - Informatika – 444 dětí 

13x  - vědomostní soutěž -327 dětí  

1x – Beseda Václav Čtvrtek – 18 dětí 

2x – Projekt Nápady z papíru v knížkách – 47 dětí 

2x – Projekt Fyzika – naučná literatura – 39 dětí 

1x – Romantismus v literatuře – 16 dětí 

3x – Beseda Kočkohrátky – spisovatelka Markéta Harasimová – 117 dětí 

1x – Spolkla mě knihovna – 21 dětí 

1x – Odpoledne s Andersenem – 14 dětí 

3x – Audioknihy – 56 dětí 

9x - Hrdinové z pohádek – 171 dětí 

3x – Beseda Závislost – spisovatelka Martina Bittnerová – 152 dětí 

1x – Bajky – 25 dětí 

14x – 120. výročí založení čáslavské knihovny – 302 dětí 

2x – Bible – 43 dětí 

4x - Pohádka – 75 dětí 

2x – Astrid Lindgrenová – 47 dětí 

 

Pro MŠ: 

3x – Jaro – 84 dětí 

4x – Pohádka – 66 dětí 

 

 



   

Březen Měsíc čtenářů – informatiky MŠ 

 

 

 

Březen Měsíc čtenářů – informatikyZŠ 



    

 

Odpoledne s Andersenem (23.3.2018)  

 



    

Markéta Harasimová: Kočkohrátky (28.3.2018) 

 

 
Informatika -ZŠ Diakonie (26.4.2018) 

 



  
Výstavka prací žáků Diakonie (květen 2018) 

    

 
Exkurze po knihovně - ZŠ Potěhy (13. 6. 2018) 



 

     
Beseda Martiny Bittnerové o gamblerství (18.6.2018) 

 

 
Přednášky 120 let knihovny Čáslav (říjen 2018) 

 

Služby čtenářům 

Donášková služba, trvající již 12 let, byla využita v roce 2018 jednou čtenářkou, 

kterou jsme navštívili 18x a zapůjčili jí 191 knih.  

11 půjčovních sobot využilo 261 čtenářů, kteří si půjčili celkem 848 knih. 

 



Knihovnička na nádraží je velmi využívána. Doplňujeme průměrně 1x za 10 dnů 

knihami vyřazenými z našeho fondu nebo z darů od čtenářů. Od ledna do konce roku jsme 

cestujícím nabídli 1980 knih +98 detektivních brožur. 

 Do knihovniček v nemocnici jsme dodali 195 knih. Pacienti většinou knihy vracejí 

zpátky, někdo přidá i tu svou, není třeba tolik doplňovat. 

Nová služba čtenářům – možnost skenování dokumentů ve studovně (scanner již 

nepotřebný v informačním centru) 

 

 

Prezentace knihovny v tisku aj. 

 V roce 2018 informovala knihovna veřejnost o novinkách a akcích v Kutnohorském 

deníku, v Čáslavských novinách i v týdeníku Obzory Kutnohorska ve spolupráci 

s redaktorkou Z. Nezbedovou. V pravidelných příspěvcích na www.svobodainfo informuje o 

činnosti knihovny také pan V. Havlíček. Také jsou naše akce propagovány v rubrice Kulturní 

tipy v ČRo Region. 

 

• „ Máte doma nevyužité knihy?“, Obzory Kutnohorska 4/18 (24.01.2018), s. 3 

• „Na nové poznatky není pozdě v žádné věku“, Obzory Kutnohorska 5/18 (31.1.2018), 
s. 3 

• „Darované knihy…“, Čáslavské noviny 2/2018, s. 24 

• „Do celostátní akce se zapojí knihovna Čáslav“, Kutnohorský deník 46/18 
(23.2.2018), s. 2 

• „Měsíc čtenářů v čáslavské knihovně“, Obzory Kutnohorska 9/18 (28.2.2018), s. 3 

• „Další semestr Univerzity volného času“, Čáslavské noviny 3/2018, s. 19 



• „Spisovatelka zavítala mezi své čtenáře“ (Danka Šárková), Obzory Kutnohorska 13/18 
(28.3.2018), s. 5  

• „Revize v knihovně“, Čáslavské noviny 4/2018, s.25 

• „Co víme o dění v Husově ulici“, Čáslavské noviny 5/2018, s.14 

• „Slavnostní otevření zrekonstruovaného infocentra“, Čáslavské noviny 5/2018, s.11 

• „120 let Obecní veřejné knihovny v Čáslavi“, Čáslavské noviny 6/2018, s. 13 

• „Knihovna v Čáslavi slaví 120 let“, Kutnohorský deník 135/18 (Kutnohorský týden č. 
24) 

• „Knihovny mají dost práce i v době letních prázdnin“, Kutnohorský deník 158/18 
(11.7.2018), s. 1-2 

• „Další semestr Univerzity volného času“, Čáslavské noviny 10/2018, s. 6 

 

 Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky. 

Vzhledem k tomu, že nové webové stránky jsou společné pro celou naši organizaci, 

tzn. pro několik zařízení, počet shlédnutí stoupl na 49 997. Počet návštěvníků stránek za rok 

2018 je 16 465, což je o 9 915 více loňska. 

Dalším zdrojem informací pro širokou veřejnost je Facebook, který ihned upozorňuje 

na jakoukoli akci či sdělení.   

Náš webový online katalog zodpověděl za celý rok 2018 celkem 82 674 dotazů 7 910 

zájemcům, z toho 1 986 z prostoru knihovny a 5 924 z elektronických zařízení mimo 

knihovnu. Do svého čtenářského konta mimo knihovnu nahlédlo 644 čtenářů. Větší 

návštěvnost našeho katalogu z míst mimo knihovnu opět potvrzuje, že čtenáři využívají svá 

zařízení pro on-line připojení a sami si sledují a prodlužují výpůjčky. 

 

Souborný katalog (SKC) 

 Také v roce 2018 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, kam zasíláme 

katalogizační záznamy zpracovaných knih (již podle nových pravidel RDA) i několikrát za 

měsíc, a to z toho důvodu, že záznamy nových knih, které naše knihovna zpracuje jako první, 

mohou být brzy využívány dalšími knihovnami. Celkem bylo v roce 2018 zasláno do NK 

1101 (přijato 1084, z toho 41 prvních) záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny 

hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů a chyb. 

 

Vybavení knihovny 

Ve dnech 13. až 20. srpna proběhla v knihovně výměna oken. To znamenalo folií 

obalit regály s knihami. Okna se vyměňovala po etapách (jednotlivá oddělení). To ovšem 



znamenalo omezit provoz. Čtenáři vraceli knihy do studovny a mohli si půjčit jen z těch 

vrácených. Jeden den byl vymezen na konečný úklid. Výměna výlohy byla provedena až 

v říjnu za plného provozu. 

    

    

 

   

Informační středisko 

 

Po pětiměsíčním omezeném provozu z důvodu modernizace a několika denním zavření 

z důvodu stěhování a úklidu bylo informační centrum slavnostně otevřeno veřejnosti  

16. dubna 2018. 

 

1  

Stěhování a úklid 



   

 

 

    

Informační panel, nové PC s internetem pro veřejnost 

 

   

 

   

 

Statistika 

 

Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování …): 21.642 ( + 1.078 oproti předchozímu 

roku) 

 

Z toho: 

Poskytnutí internetu klientům: 298 osob (z toho platících 55, neplatících 243) 

Celkem sjednáno inzerátů: 55, ročních smluv o reklamě: 0 



Celkem zákazníkům zhotoveno 11.855 kopií černobílých + 1.677  kopií barevných. 

 

Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem 2.472 návštěvníkům (z toho vyhlídkovou věž 

v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 2.129 osob, Žižkovu síň 263 osob a Otakarovu baštu 80 

osob, prohlídku města 0 osob, prohlídku kostela 0 osob. 

 

Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a 

společenské informace ve městě navštívilo k 31. 12. 2018 celkem:  5. 391 osob. 

 

Poskytované služby  

 

- kopírovací služby  
- průvodcovská služba 
- internet pro veřejnost, možnost připojení i přes WIFI 
- skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum 
- poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) 
- výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu 
- vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, 

kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí 
- prodej vstupenek na kulturní akce, plesy 
- rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za 1 211 990 Kč = cca 

4740 vstupenek) 
- propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení 
- uzavírání reklamních smluv pro firmy 
- umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na 

webových stránkách IS a Městského úřadu 
- aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) 
- prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav 
- prodej keramiky a skla 
- prodej turistických známek 
- prodej turistických vizitek + turistických deníků 
- prodej pamětních karet 
- prodej bronzových plaket města Čáslavi 
- prodej pamětních mincí s motivem města 
- prodej plechových i měkkých magnetů 
- nabídka Čáslavských novin a 5+2 zdarma 
- vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu 
- spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích 
- kroužková vazba dokumentů       

      -     možnost stažení dat z jakékoli paměťové karty (univerzální čtečka) 

 

Údržba objektů: 

Knihovna – výměna oken, instalace nových žaluzií 



IC – rekonstrukce 

 

                                                                                                Soňa Dedíková 

                                                                                                    ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


