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1. Úvod  

Ohlédneme-li se za rokem 2021, musíme konstatovat, že byly i lepší roky. Hned na začátku nás postihla 

další vlna pandemie a kultura se zavřela pro občany. Knihovna musela být uzavřena. Takže se plánovaly 

aktivity pro zaměstnance v knihovně a na pobočkách, které se udělají po uzavření knihovny.  Nákup knih 

fungoval neomezeně. Rozhodli jsme se, že vymalujeme chodby i šatnu a WC pro veřejnost. Zároveň jsme 

aktualizovali knižní fond a uklízeli jsme regály, protože jsme předpokládali, že v létě knihovnu už nebudeme 

zavírat kvůli sanitárním dnům. V r. 2021 bylo všechno jinak. Koncem ledna 2021 jsme začali s obsluhou 

pomocí výdejního okna a později i dveří. Čtenáři si konečně mohli objednat literaturu, kterou chtěli nebo 

potřebovali. Spousta knih byla každý den naházena do knihovního boxu. Knihovna se uklízela, fond byl 

srovnaný a část fondu přebalená.  

Turistické informační centrum bylo také uzavřeno. Tam se kontrolovaly materiály, čistil sklad a byla 

zahájena příprava na turistickou sezónu 2021. Bohužel již druhým rokem nebyly veletrhy cestovního ruchu. 

Velkou změnou bylo přihlášení našich průvodců do evidence ministerstva, které má cestovní ruch v gesci. 

Podle nařízení musí být všichni průvodci označeni a to viditelně osvědčením na základě, kterého tuto 

činnost mohou vykonávat. My jsme certifikovali naše průvodkyně a to 4 jako nositelky osvědčení 2. stupně 

a 1 jako nositelku 1. stupně. Vzhledem k pandemii, byla i tato služba jindy hojně využívaná, využívána jen 

sporadicky.  

V knihovně jsme zrealizovali ochranné plexy na pulty i v TIC. Slouží jako ochrana našim zaměstnancům. 

Až do dubna probíhal provoz pouze prostřednictvím objednávek. Poté už byl provoz možný sice za daných 

přísných podmínek, ale čtenáři už mohli navštívit půjčovny, vybrat si knihy nebo časopisy a odejít, Nesměli 

se zdržovat a museli nosit roušky a využívat desinfekci. Knihovna měla zkrácený provoz a  zastaveny sobotní 

služby, které se otevřely až na podzim. V září už byly brány knihoven otevřeny s jistými omezeními, ale 

konečně už mohla knihovna otevřít svou náruč všem dychtivým čtenářům. Konečně se knihovna začala plnit 

a plnila se také dětskými čtenáři, i když velmi málo. Každého malého čtenáře jsme vítali radostným 

pokřikem (alespoň v duchu). Školy stále jely v omezeném režimu a to se odráželo i na návštěvnosti oddělení 

pro děti v knihovně. 

Co se nám ale podařilo bylo to, že jsme konečně mohli udělat novou kanalizaci ve Vrchlického ul.  Při 

větším dešti byla vždy vyplavena kotelna i učebna PC. Zároveň se také zaplavovala garáž i suterén a řada 

nábytku byla zničena. Úprava kanalizace byla provedena firmou vybranou na základě výběrového řízení. Vše 

se stihlo během 5 týdnů. Konečně budeme mít po starostech. Finance na opravu jsme sice od města 

nedostali, ale vše jsme zrealizovali z vlastního fondu investic. Ještě těsně před otevřením jsme stihli vyměnit 

dveře do oddělení pro děti. Z našich záměrů nám ještě zbývá modernizovat WC a vyměnit dveře do 

konferenčního sálu. Ale snad to postupně zvládneme v příštích letech. Stále je co zlepšovat a modernizovat. 

Nejdůležitější je však to, aby byli všichni zdraví a knihovna otevřená veřejnosti. 

 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 

 

 

 



 

7 

Knihovna Kroměřížska – p. o. třídí veškerý odpad a chová se šetrně k životnímu prostředí. 

Mediálním partnerem Knihovny Kroměřížska – p. o. je Rádio Kroměříž 
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2. Úsek služeb čtenářům 

 

Níže uvedená tabulka přináší přehled 
nejdůležitějších ukazatelů za všechna oddělení 
Knihovny Kroměřížska otevřených pro veřejnost 
(oddělení pro dospělé čtenáře, informační oddělení, 
multimediální oddělení a oddělení pro děti 
a mládež).  

V roce 2021 došlo u registrovaných uživatelů 
k poklesu, a to z důvodu pandemie Covid-19. 
Knihovna Kroměřížska byla z nařízení vlády od 
4. ledna do 24. ledna 2021 zcela uzavřena. 
Od 25. ledna bylo zavedeno bezkontaktní půjčování 
přes výdejní okénko z ul. Vrchlického, a to až do 
9. dubna 2021. 

V době úplného uzavření pracovali knihovníci 
rozděleně ve skupinách. Přesunoval se fond, 
vyřazovalo se a čistilo. Knihovníci se také zaměřili na 
online vzdělávání a aktualizaci fondu poboček. Při 
bezkontaktním výdeji a výdejním okénku chystali 
knihovníci nepřetržitě žádané dokumenty 
konkrétním uživatelům dle jejich, nejčastěji e-
mailových, objednávek. Pro inspiraci vytvářeli 
a přidávali knihovníci ke každé objednávce 
bibliografie na aktuální témata. Po celou dobu také 

udržovali pro čtenáře bezpečné prostředí pomocí pravidelné dezinfekce povrchů. 
Stále trvá zájem uživatelů o půjčování 

zvukových knih, deskových her a e-knih. 
Knihovna nadále ve spolupráci s firmou 
Palmknihy nabízela svým uživatelům 
zdarma možnost půjčování e-knih. Zájem 
o tuto služby se zvýšil, v roce 2021 bylo 
vypůjčeno 1 314 e-knih, a to zvláště 
v době, kdy nebyla možnost půjčovat si 
knihy klasické. Jedná se o tituly ze 
současné produkce českých nakladatelství. 
Všechny e-knihy lze dohledat v katalogu 
knihovny. 

Každým rokem se rozšiřuje nabídka 
kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které organizačně zajišťují zaměstnanci služeb. I přes 
ztížené podmínky jsme v roce 2021 uspořádali 188 akcí.  Seznam těchto akcí viz příloha.   

Knihovna se neustále snaží nabízet svým uživatelům nové služby, které by je i v době moderních 
technologií mohly do knihovny přilákat. K rychlejšímu odbavení využili v roce 2021 uživatelé v odd. 
pro dospělé čtenáře 612x samoobslužný pult (selfcheck).  
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V odd. pro děti a mládež došlo v roce 2021 k personálním změnám – na plný úvazek nastoupila 
L. Čevelová ke K. Tesařové, která ke konci roku odešla na mateřskou dovolenou. M. Kořínková 
přešla v květnu do odd. pro dospělé čtenáře a E. Králíková posílila katalogizaci. 

 
 
 Za rok 2020 2021 rozdíl 

Registrovaní čtenáři celkem 5 087 142    -945 

Z toho do 15 let 1 246 922 -324 
Návštěvníci celkem 162 723 164 474 +1 751 
Výpůjčky celkem 200 282 200 967 +685 
naučná lit. pro dospělé 27 692 26 044 -1 648 
beletrie pro dospělé 87 985 80 748 -7 237 
naučná pro děti 3 638 3 670 +32 
beletrie pro děti 16 526 15 562 -964 
výpůjčky ostatních dokumentů 6 231 6 039 +192 
výpůjčky periodik 58 210 68 904 +10 694 
Meziknihovní výpůjční služba 2020 2021 rozdíl 
požadavky z jiných knihoven 490 306 -184 
požadavky jiným knihovnám 29 27 -2 
Vzdělávací a kulturní akce 116 188 +72 
Počet návštěv webové stránky 111 663 113 880 +2 217 
 

2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

V oddělení pro dospělé 
čtenáře došlo v roce 2021 
k poklesu registrovaných 
uživatelů. Navzdory tomu se 
udržela návštěvnost i celkový 
počet výpůjček. I v roce 2021 
se v zájmu zkvalitnění služeb 
dále rozšiřovala nabídka 
společenských her pro 
dospělé. 

Fond filmů na DVD 
a zvukových knih byl 
v průběhu roku přesunut do 
nově vzniklého 
Multimediálního oddělení.  

Knihovníci pravidelně připravují pro čtenáře výběry knih orientovaných k výročím a osobnostem 
tematicky a dle čtenářské oblíbenosti na největší databázi knih. 

Od října 2021 byl v knihovně zřízen terminálový přístup do DNNT neboli databáze knih 
nedostupných na trhu. Jedná se o digitalizované knihy, které již není možné zakoupit na běžném 
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knižním trhu a jsou chráněny licencí. Rozdíl mezi dálkovým přístupem do digitální knihovny DNNT, 
která obsahuje dokumenty do roku 2000, a Terminálem DNNT spočívá ve zpřístupnění knih 
(monografií) vydaných 2001-2007 pouze formou přímo  v Knihovně Kroměřížska. Podmínkou 
přístupu je platná čtenářská registrace. 

Každý zaměstnanec odd. pro dospělé čtenáře se ke své knihovnické práci vždy zaměřuje na 
určitou oblast. M. Kořínková se opět zaměřovala na biblioterapii pro zájemce z řad veřejnosti. 
Biblioterapie je podpůrná psychoterapeutická metoda, která využívá léčivých účinků četby. Jejím 
cílem je najít vnitřní problém, který v sobě klient nese a za pomocí vhodně zvolených textů mu 
usnadnit náhled na jeho situaci z různých úhlů pohledu a pomoct mu najít vhodné řešení či cestu. 
Text musí odpovídat jeho životní situaci..  

 
P. Ježíková se vzdělávala v oblasti trénování paměti, dosáhla titulu trenéra druhého stupně 

a zaměřovala se na trénování mozku hravou formou pro veřejnost. L. Pavlíková organizačně 
zajišťovala vzdělávání pro seniory, počítačovou gramotnost, Univerzitu 3. věku a Akademii 3. věku. 
Také se věnuje dokumentaci, tzn. že zpracovává a ukládá všechny tištěné informace, které vyjdou 
(nejen) v tisku do kroniky daného roku. P. Lucassenová zajišťovala knihovnické IT záležitosti jako 
např. problémy se systémem Tritius, implementaci DNNT a digitalizaci. V. Maťhová se starala o – 
Instagram knihovny, fotodokumentaci událostí a pravidelné doporučování knižních novinek. 

I v tomto roce se pracovníci oddělení služeb čtenářům podíleli na doplňování výsadby a péči 
o letní čítárnu a přilehlý květinový záhon, trávník a výsadbu v přenosných kontejnerech.  

Zaměstnanci také znovu umístili ve městě a městských parcích „Knihovničky v ulicích“. Tyto 
knihovničky jsou zásobovány vyřazenými knihami, které takto dostávají druhou šanci. Nyní je jedna 
umístěna na koupališti Bajda, další v zahradní restauraci v Podzámecké zahradě, jedna 
u občerstvení ve velkém skleníku v Květné zahradě a poslední na zámku před Sala Terrenou. Pro 
velký zájem veřejnosti bude v této aktivitě knihovna pokračovat i v následujících letech. 
 

2.1.1 Čítárna 

 V knihovně měli čtenáři v roce 2021 k dispozici 183 pravidelně docházejících 
periodik. V dospělém oddělení 142 titulů, v dětském oddělení 21, v hudebním 6 a v ostatních 
(příruční knihovna a studovna) 14 titulů periodik. Průběžně dochází k vyřazování poškozených 
časopisů.  

Nákup ukázkových čísel nových časopisů je podle zájmu a požadavků čtenářů. Nadále probíhá 
kompletace časopisů z důvodu zjednodušení výpůjček starších ročníků periodik ze skladu, které se 
archivují 5 let, denní tisk 1 rok. 
 
2.1.2 Informační oddělení 

Oddělení poskytuje prezenční výpůjčky knih studijního a regionálního charakteru a regionálních 
periodik, informační (faktografické, bibliografické a referenční informace) a reprografické služby. 
Oddělení pracovalo v omezeném režimu (viz vládní nařízení…) 

V roce 2021 využilo služeb oddělení 1 606 návštěvníků. Z fondu bylo prezenčně půjčeno 
910 dokumentů. Pracovníci poskytují internetové a počítačové poradenství.  

Oddělení provádí analytický popis regionálních periodik. Během roku 2021 bylo zpracováno 
1485 článků, upraveno jich bylo přes 8 500.  Články byly zapisovány dle normy ČSN ISO 690 ručně, 
neboť knihovní systém Tritius neumí podle této normy citovat. Tato nutnost byla požadována po 
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zástupci firmy Tritius Solutions a.s. v listopadu 2021, ovšem do konce roku 2021 bez výsledku.  
  Informační oddělení se podílí na stahování, vytváření a zpracovávání autorit, prioritou 

zůstávají stále regionální autority. Celkově pracovníci obohatili databázi autorit o 102 regionálních, 
podařilo se upravit či doplnit 664 regionálních autorit.  V červnu se pracovnici IO podařilo úspěšně 
dokončit  téměř po tříletém úsilí automatické aktualizace autorit (od přechodu k systému Tritius). 
Během roku došlo ke změnám v programu Tritius a to 11x byla nasazena nová verze.  

Informační oddělení se spolupodílí na vydání sborníku Osobnosti střední Moravy 2022 
(s Knihovnou města Olomouce). Posílá návrhy na zařazení osobností, bohužel nedostává texty 
plánovaných zveřejněných osobností Kroměřížska ke korekturám a tak dochází každoročně 
k chybám ve jménech osobních i příjmeních. 

Úsek se stará o publikování a propagaci informací týkajících se knihovny na facebookovém účtu 
knihovny, na  turistickém portále města Kroměříže a prostřednictvím TIC.    

Na základě souhlasu oslovených byl průběžně doplňován a aktualizován e-mailový adresář pro 
pravidelnou rozesílku akcí knihovny. Bohužel při přechodu na jiný poštovní server došlo ke kolapsu 
adresáře a kontakty byly znovu dohledávány, aktualizovány  a ověřovány.   

Pracovníci poskytli 6 konzultací na vyžádání pro pracovníky jiných knihoven, týkaly se většinou 
zkušeností s programem Tritius, vytváření autorit, MVS, a doplňování regionální literatury. 

Pracovník studovny vytváří pomocí grafického programu informační letáky ke všem akcím, 
pořádaným knihovnou a měsíční Přehledy akcí – tyto materiály jsou volně k dispozici pro běžné 
návštěvníky knihovny, při besedách a jiných vzdělávacích akcích pořádaných knihovnou a jsou 
rozesílány dle požadavků, které uvedou uživatelé ve vyplňovaných dotaznících GDPR. Pracovník 
informačního oddělení se stejně jako v předchozích letech podílí na zpracování výroční zprávy 
knihovny.  Dále se podílí i na zahradních úpravách letní čítárny, vytváření sezónních dekorací 
interiéru půjčoven a fyzicky náročnějších údržbových pracích.  

V době uzavření knihovny, v režimu  výdejní okénko (bezkontaktní půjčování předem 
objednaných knih a rezervací), dostávali čtenáři doporučující bibliografie k vybraným tématům, 
s důrazem na doporučení tvorby regionálních autorů. 

 Pokračovala spolupráce s Rádiem Kroměříž (mediálním partnerem knihovny) – posluchači byli 
každodenně informováni o plánovaných akcích, změnách a epidemiologických opatřeních 
knihovny a také prostřednictvím webových stránek rádia. Prostřednictvím vysílání rádia bylo 
každodenně uživatelům knihovny blahopřáno k jejich narozeninám a svátku (za dodržení pravidel 
GDPR) v rubrice „Kdopak to slaví“. 

Externí databáze ANOPRESS a Automatizovaný systém právnických informací ASPI je nabízen 
uživatelům knihovny. Systematicky a pravidelně dochází několik registrovaných uživatelů využívat 
databáze Anopress. Obě databáze jsou ale  i velmi často využívány zaměstnanci pro vlastní potřeby 
knihovny a informační služby. 

 
Dotazy z licencovaných databází za rok 2021: 
 Počet dotazů Počet přihlášení 

Databáze Anopress 1898 470 
Databáze ASPI 69 70 
Codexis byl zatím využíván ve zkušebním provozu pouze pracovníky knihovny, 

počet přístupů není evidován 
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Semínkovna 
Je iniciativa na podporu sdílení osiva, ke které se knihovna připojila k 1. dubnu 2016. Bohužel 

vroce 2021 nikdo z řad veřejnosti nebo našich uživatelů neprojevil zájem si semínka odnést 
či darovat. K čemuž přispěl i fakt, že v jarním období byla knihovna pro návštěvníky uzavřena. 

Od následujícího roku jsme se rozhodli Semínkovnu přesunout do oddělení pro děti a mládež. 
 

2.1.3 Meziknihovní výpůjční služba 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) 
je zprostředkovávána v informačním oddělení. 

V roce 2021 bylo obdrženo 326 požadavků z jiných knihoven na zápůjčku z našeho fondu, z toho 
bylo kladně vyřízeno 304 požadavků zasláním dokumentu, ve dvou případech pak zasláním 
fotokopií požadovaných článků z periodik. Naopak naši čtenáři si vyžádali 27 titulů z jiných 
knihoven. Počet knih, požadovaných jinými knihovnami se tak z celkového hlediska snížil a počet 
knih, žádaných v jiných knihovnách taktéž, především v důsledku uzavření knihovny v době 
karanténních opatření a distančního vzdělávání žáků a studentů ve školách, kteří pak nežádali 
takové množství studijní literatury, jako je tomu v běžné situaci. Naopak v měsících po opětovném 
otevření knihovny a zahájení prezenční výuky jsme zaznamenali zvýšený zájem o výpůjčky 
prostřednictvím služby MVS 

 
Požadavky 2021 

Z jiných knihoven 326 

Knihovnám 27 

-z toho požadavek na MMVS 0 

 
2.1.4 Internet pro veřejnost 

Statistika internetu je evidována společně v multimediálním a informačním oddělení. V roce 

2021 využilo přístupu k internetu 986 návštěvníků těchto oddělení. Se svým vlastním zařízením 

(notebookem, tabletem či mobilním telefonem) se v roce 2021 v knihovně připojilo přes wi-fi síť 

94 návštěvníků, ostatní využili počítačových stanic knihovny. 

 

2.1.5 Centrum celoživotního učení 

Z důvodu vládních opatření proti šíření epidemie Covid-19 jsme byli nuceni na jaře i na podzim 
zrušit již připravený kurz Základy počítačové gramotnosti pro seniory. Žádné další akce a školení se 
v učebně CCU z výše zmíněných důvodů nekonaly. Na konci roku došlo ve vestibulu učebny 
k havárii vodovodního potrubí a následnému vyplavení prostor a poničení sádrokartonových 
příček, které musely být vyměněny, a celý prostor byl vysušen a znovu vymalován. 

V období, kdy bylo možné plnit hygienické a protiepidemiologické  podmínky, byly prováděny 
kratší i dlouhodobější individuální kurzy PC gramotnosti, jejich konání však bylo z personálních a 

časových důvodů dočasně přesunuto do informačního oddělení. 
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2.2 Multimediální oddělení 

Rok 2021 byl v Multimediálním oddělení podobně jako v jiných odděleních ovlivněn 
koronavirovou pandemií. Celé oddělení bylo z nařízení vlády uzavřeno od 4. ledna do 9. dubna 
2021. Oproti letům před pandemií proto došlo ke snížení počtu návštěv uživatelů i výpůjček. 

V multimediálním oddělení i nadále zůstávají CD s hudbou, CD s mluveným slovem a DVD 
s filmy (vše jak pro dospělé, tak pro děti). K dispozici jsou 2 PC s přístupem na internet. Ke 
každému z nich je možno si zapůjčit sluchátka, což je ze strany návštěvníků hojně využíváno. 
Uživatelé mají také možnost donést si vlastní notebook (nebo jiné zařízení) a připojit se k internetu 
přes wifi. Uživatelé mají možnost využít služby kopírování, tisku i skenování. 

Mezi stálé služby oddělení patří poradenství ohledně výpůjček e-knih a s tím spojené půjčování 
čteček. I v roce 2021 pokračovala spolupráce při pořádání akcí s Informačním střediskem Europe 
Direct Kroměříž. Zaměstnanci oddělení se podílí na propagaci akcí knihovny – tvorba pozvánek, 
letáků, zveřejňování akcí na webu knihovny, webu Europe Direct Kroměříž, facebookového profilu 
knihovny i Europe Direct. 

 

2.3 Informační centrum Europe Direct Kroměříž 

 
Informační centrum Europe Direct Kroměříž působí v Knihovně Kroměřížska od roku 2013. 

Během této doby se svou činností dostalo do povědomí nejen občanů Kroměříže, ale i dalších 
regionů v rámci celého Zlínského kraje. Mezi základní služby centra patří zejména poradenství: lidé 
se mohou na kroměřížské ED obracet s dotazy týkající se života v EU. Ať už se jedná o informace 
z oblasti zaměstnání či studia v zemích EU nebo třeba pomoc při vyřízení různých „běžných“ 
dokumentů v případě partnerských či rodinných vztahů mezi příslušníky jiných států (např. 
mezinárodní sňatek, dědické řízení aj.). Významnou část dotazů tvoří otázky směřované k dotacím 
z EU a v neposlední řadě úzce specifikované dotazy studentů VŠ. Pro návštěvníky centra máme 
širokou nabídku publikací a výukových materiálů o EU. 

Nabízíme zdarma 
materiály a publikace, 
týkající se Evropské unie. 
Této služby využívají 
učitelé, studenti zástupci 
široké veřejnosti. 

Informační centrum 
Europe Direct se svou 
činností snaží přispět 
 k lepší informovanosti 
a orientaci 
v „zákonitostech“ EU. 
Působí jako „prostředník“ 
mezi EU a jejími občany 
v regionech s cílem šířit 
relevantní informace o EU.  

K naší činnosti taktéž patří pořádání besed, přednášek, výstav atd. nejen s evropskou 
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tematikou.  
Vše výše jmenované bylo samozřejmě ovlivněno celosvětovou pandemií. Ve chvílích, kdy nám 

situace a vládní opatření nedovolovala nabízet naše služby osobně, byli jsme pro zájemce dostupní 
prostřednictvím emailu, telefonu a Facebooku. 

V roce 2021 jsme uspořádali 16 online akcí, z nich jmenujme například „Právo a nenávistné 
projevy“, „Očkování určitě ano!“ a „Debata s Radkou Denemarkovou. Uspořádali jsme také 9 akcí 
v konferenčním sále knihovny. Tou největší byla oslava zisku grantu na fungování střediska pro 
další období. I proto byla akce nazvána „Oslavte to s námi. EUROPE DIRECT v Kroměříži slaví! 
I dalších 5 let jsme tu pro Vás. Na našich akcích v roce 2021 debatovali s veřejností například Petra 
Procházková, Andor Šándor, nebo Jindřich Šídlo. Nejen na akcích jsme v průběhu roku začali 
spolupracovat s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. 

 

2.4 Oddělení pro děti a mládež 
 

Přestože se na chodu knihovny v roce 2021 neblaze podepsala epidemiologická situace, snažilo 
se oddělení pro děti a mládež v co největším rozsahu poskytovat své stálé služby čtenářům. Dokud 
to nařízení vlády v jarních měsících dovolilo, připravily knihovnice alespoň několik programů, 
besed a aktivit. Určeny byly nejen pro čtenáře, ale také pro školky a školy.  

K dispozici je čtenářům odd. pro děti a mládež stále přístup na 2 PC (2 x internet)), iPad a wifi. 
V přístupu na PC a iPad pokračoval trend z minulých let, kdy ho využilo méně dětí. Důvodem je 
zvýšený zájem o využití přístupu na wifi.  

Knihovnice se snaží 
dětem při pobytu 
v knihovně zpříjemnit 
čas, proto jim nabízejí 
stále nové hry a aktivity. 
Jsou zaměřeny vždy tak, 
aby podporovaly 
a rozvíjely čtenářskou 
gramotnost dětí. 
Pokračovali jsme se 
soutěží Lovci perel. 
Knihovna Kroměřížska se 
tak zapojila do již 
probíhající celostátní 
velmi oblíbené aktivity 
v dětských odděleních. 
V roce 2021 se do 
soutěže zapojilo 

40 čtenářů a celkem přečetli 217 knih. Za přečtené knihy dostaly děti perly, které se proměnily 
v moriony. Za ty si mohly děti koupit odměny v podobě knih, dárkových předmětů a mnoho 
dalšího.  

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života, který je určen k setkávání rodičů s dětmi ve 
věku od 1 do 3 let, se povedlo uspořádat bohužel jen jedno setkání, a to v říjnu. Maminkám 
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s dětmi jsme uspořádali přednášku o čtenářské gramotnosti a představili knižní novinky.  
Setkání starších dětí ve věku 3-6 let v Klubu Puntík se uskutečnilo letos 2x. 
Literární soutěž Kroměřížská litera pořádaná ve spolupráci s Klubem dětských knihoven 

Zlínského kraje, která je určená dětem do 15 let, se i přes komplikace způsobené nouzovým 
stavem, uskutečnila. Zapojilo se do ní 205 dětí z 9 škol Kroměřížska. Vyhlášení výsledků se konalo 
on-line za účasti knihovnic z oddělení pro děti a mládež a ředitelky knihovny. 

 

Za rok 2020 2021 rozdíl 

Počet registrovaných čtenářů 1384  1061 -323 

Počet návštěvníků 11512 9887 -1625 

Celkový počet výpůjček 52047 43358 -8689 

 

Informační lekce a tematické besedy pro mateřské, základní a speciální školy 

Součástí vzdělávacích aktivit oddělení pro děti a mládež jsou informační lekce a tematické 
besedy pořádané pro děti mateřských a základních škol a pro žáky školních družin. Děti jsou jejich 
prostřednictvím seznamovány se základními informacemi o knihovně, o systému řazení knih 
a informovány o způsobu, jakým si lze prodlužovat výpůjční dobu zapůjčených knih či jak vyhledat 
informace o knihách v on-line katalogu nebo na webových stránkách knihovny. Tematické besedy 
jim přibližují vždy nějaké literární téma, přibližují jim spisovatele a seznamují děti jak se známějšími 
tituly, tak také s úplnými knižními novinkami. 

 

 2020 2021 rozdíl 

Počet besed pro školní družiny 4 6 +2 

Počet žáků 128 151 +23 

 2020 2021 rozdíl 

Počet lekcí a besed pro MŠ; ZŠ + pasování 38 35 -3 

Počet dětí 701 670 -31 

 
Školy jsou o besedách informovány vždy na začátku září formou dopisu i elektronicky. Jejich 

průběžnou aktualizaci mohou pedagogové nalézt na webových stránkách knihovny. 
 

2.5 Aktivity knihovny 

Aktivity knihovny jsou rozepsány v jednotlivých přílohách. My se zmíníme pouze o akcích 
většího rozsahu a průběžném vzdělávání (mimo počítačové kurzy pro veřejnost). 

 
2.5.1 Vzdělávání 

Hudební akademie – probíhá pravidelně již mnoho let, a to formou vzdělávacích přednášek 
s tématikou vážné hudby, které jsou spojeny s krátkými hudebními ukázkami. Toto vzdělávání 
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je určeno široké veřejnosti. Bohužel v roce 2021 byla tradice cyklu zcela přerušena nepříznivou 
epidemiologickou situací a pokračovat bude pravděpodobně až v následujících letech. 

 
Podobná situace nastala i v cyklu Akademie 3. věku, ale zde se nám podařilo uskutečnit alespoň 

několik přednášek, odložených z minulého ročníku. 
 
Univerzita 3. věku (U3V) - pořádá knihovna ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které se člení do čtyř semestrů. 
Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně imatrikulováni za přítomnosti oficiálních 
představitelů UTB ve Zlíně. Na závěr studia absolventi obdrží osvědčení o absolvování U3V. Výuku 
vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní 
pracovníci. Na závěr každého ročníku jsou posluchači přijati v obřadní síni kroměřížské radnice za 
přítomnosti vedení města. 

Tento akt je pro studenty U3U oceněním jejich píle a chuti se stále vzdělávat. 
U3V je rozdělena na dvě skupiny 

posluchačů, jejichž přednášky se liší 
zaměřením, jedna nabídka vzdělávání 
je vždy zaměřena na společenské 
a humanitní vědy, druhá spíše 
na techniku a přírodní vědy. 

V roce 2021 nastala situace, která 
se v historii U3V ještě nestala. Kvůli 
epidemiologické situaci se prolínaly 
končící a začínající běh U3V. 

Ve IV. Semestru navštěvovalo 
cyklus A (Typografie) 27 seniorů 
a cyklus B 

(Občanský zákoník) také 
27 seniorů. 

V I. semestru nového ročníku 2021 – 2023 U3V studovalo cyklus A (Senior – aktivní potravinář, 
teorie) 20 seniorů a cyklus B (Telekomunikace v kostce)rovněž 20 seniorů. 
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3. Pobočky knihovny  

3.1 Městské pobočky 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2020 2021 rozdíl 2020 2021 rozdíl 2020 2021 rozdíl 

Oskol 76 70 -6 936 795 -141 6 026 5 447 -579 

Lutopecká 36 6 -30 479 9 -470 577 66 -511 

 

Výpůjční protokol poboček Oskol a Lutopecká je automatizovaný, knihovny pracují v knihovním 
systému Tritius. Půjčování na pobočce Nitranská je řešeno donáškovou službou a výpůjčky 
i návštěvnost jsou započítány do výsledků oddělení pro dospělé uživatele Knihovny Kroměřížska. 
Pobočka Lutopecká byla v roce 2021 kromě 2 týdnů zcela uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce 
budovy, ve které se nachází.  

 
3.2 Pobočky mimo město 

 uživatelé návštěvníci výpůjčky 

 2020 2021 rozdíl 2020 2021 rozdíl 2020 2021 rozdíl 
Bílany 25 21 -4 56 81 +25 52 61 +9 

Hradisko 6 5 -1 16 97 +81 56 197 +141 
Postoupky 36 29 -7 393 301 -92 1020 823 -197 
Těšnovice 15 14 -1 135 41 -94 547 145 -402 

Trávník 13 12 -1 131 99 -32 222 170 -52 
celkem 95 81 -14 731 619 -112 1897 1396 -501 

 

Všechny pobočky Knihovny Kroměřížska nabízí uživatelům přístup k internetu, knihovní fond byl 
zapsán do databáze Knihovny Kroměřížska. Ve fondech jednotlivých poboček lze vyhledávat 
dokumenty prostřednictvím elektronického katalogu, který je dostupný na webové stránce 
Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz Stálý knihovní fond je rozšiřován nabídkou titulů 
z výměnného fondu. 

 

4. Oddělení doplňování a zpracování fondů  

Činnost oddělení spočívá v nákupu, evidenci, zpracování, aktualizaci a vyřazování knih, periodik, 
CD a DVD. V roce 2021 činil přírůstek celkem 6669 knihovních jednotek (včetně VF a poboček), 
z toho 6328 knih, 119 brožur, 4 hudebniny, 160 CD, 44 DVD, 12 map a 2 deskové hry. Vyřazeno 
bylo celkem 4198 knihovních jednotek. Knihovna odebírala 183 titulů periodik. V rámci projektů 
Cizojazyčná literatura a Česká knihovna obdržela knihovna v roce 2021 117 titulů, z toho 89 svazků 
cizojazyčné literatury.  Do souborného katalogu Caslin (účast od r. 2007) bylo zasláno 
automatizovaným sběrem 9531 katalogizačních záznamů. 
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4.1 Tematické složení přírůstků knižního fondu za rok 2020 a 2021 (bez VF) včetně poboček 

 

 

4.2 Stav knihovního fondu včetně poboček podle druhu dokumentu (bez VF) 

Druh dokumentu 2020 2021 

AV media 9730 9887 
Brožury 744 811 
Elektronické zdroje 175 175 
Hudebniny 389 392 
Knihy 128469 130265 
Mapy 716 726 
Hry 180 181 
Celkem 140403 142437 

 

Celkem stav včetně VF k 31. 12. 2021: 209604 knihovních jednotek 
 
Knihovna zakoupila v roce 2021 6051 a získala 618 svazků knih, brožur, map, hudebnin, AV 

medií a deskových her. Vyřazeno bylo 4198 knihovních jednotek: 4143 knih, 40 brožur, 13 AV 
medií, 1 stolní hra a 1 tištěná hudebnina. 
 

4.3 Další činnost oddělení v roce 2021 

Průběžně a podle potřeby byl aktualizován a opravován knižní fond, prováděly se opravy 
slovníků, byly aktualizovány katalogizační záznamy. Nově skenujeme a odesíláme obálky knih pro 
projekt Obalkyknih.cz. Trvale spolupracujeme se Souborným katalogem na průběžných opravách 
duplicit a starých chybových záznamů. Jako posila oddělení přibyla - nejprve jako zástup za nemoc 
a následně trvale - Eva Králíková. 

Tematická skupina 2020 2021 

Naučná 974 1068 

Beletrie 2171 2092 

Mládež naučná 252 306 

Mládež beletrie 805 931 

Hudebniny 0 4 

Mapy 132 8 

Celkem 4334 4409 
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5. Projekty 

Realizace projektu Europe Direct – získání finančních prostředků z Evropské unie na realizaci 

projektu ve výši  600.408,91 Kč od 1.5.2021 do 31.12.2021. 

Ukončení  projektu ERASMUS+. 

Partnerství v projektech:  

- Arcidiecézním muzeem Olomouc – Digitalizace zámeckého hudebního archivu - propagace 

- účast v projektech SKIP – omezeně kvůli pandemii - Týden knihoven, Noc literatury. 

 

6. Zahraniční návštěvy v roce 2021 

Všechny zahraniční návštěvy i cesty byly zrušeny. 

 

7. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím.  

 

8. Regionální funkce v okrese Kroměříž v roce 2021 

V roce 2021 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska). Od 1.1.2003 bylo 
v knihovně vybudováno regionální pracoviště.  Pro výkon RF je Knihovna Kroměřížska smluvně 
pověřena Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (rozsah výkonu RF je stanoven ve 
smlouvě). 

 
Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském 
regionu. 

Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných 
knihoven v okrese a tím pomáhala zajistit kvalitu knihovnických a informačních služeb.  

 
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci 

profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem 
a rozsahem služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální 
knihovny (obecní/místní). 
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Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 
107 zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.  

 
Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné 

knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do REKS Tritius knihovní fond 
43 neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové 
stránky Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz – katalog i ze stránek jednotlivých knihoven. 

Devět profesionálních a všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové 
stránky nebo využívá domény svého zřizovatele. 
 

Poradenská a konzultační činnost: 

Počet obsloužených knihoven 98 

Počet poskytnutých konzultací 264 

z toho konzultací se zřizovateli knihoven 41 

Počet metodických návštěv 328 

z toho se zřizovateli 73 

 

Statistika knihovnických činností:  

Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 
81 ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.  

Samostatně byl zpracován tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí 
r. 2021 i za celý rok 2021, včetně slovního komentáře za uvedená období. 

 

Vzdělávání knihovníků, semináře: 

Počet obsloužených knihoven v rámci RF 11 

počet akcí v rámci RF 2 

počet účastníků akcí v rámci RF 23 

počet vyuč. hodin v rámci RF 8 

 
V r. 2021 byly pořádány pouze dva semináře – téma – AKS Tritius a AKS Clavius. Důvodem byla 

epidemiologická situace a s ní související nařízení vlády ČR. 
 

Porady: 

Počet obsloužených knihoven 6 knihoven okresu 

Počet porad   6 

Počet účastníků 59 knihovníků 
 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: 

Počet obsloužených knihoven 26 

Počet revidovaných knihoven 18 
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Počet revidovaných kj. 67 826 

Počet aktualizovaných kj. 39 651 

Počet vyřazených kj. 8 431 
 

Nákup KF z prostředků obcí:  

Počet obsloužených knihoven 11 

Počet nakoupených kj. 394 
 

Zpracování KF z prostředků obcí: 

Počet obsloužených knihoven 69 

Počet zpracovaných kj 3 956 

Z toho počet přírůstků kj. zapsaných do AKS Tritius 3 021 
 

Výměnný fond:  

Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2021 43 207 kj 

Roční přírůstek VF 2 044 kj 

Roční úbytek VF   1 460 kj 

Zakoupeno z fin. prostř. kraje na regionální funkce 2 044 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků dalších zdrojů 0 kj 

Zakoupeno z fin. prostředků obce 0 kj 
 

Celková cirkulace výměnného fondu:  

Počet obsloužených knihoven 99 

Počet expedovaných souborů 400 

Počet svazků v souborech 21 725 

 

Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením různých 
literárních žánrů, nabízíme audioknihy i knihy Kouzelné čtení s Albi tužkou. Množství vypůjčených 
knih a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak omezeno.  

WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska. 

 

Servis výpočetní techniky: 

Počet knihoven, pro které je zajišťována podpora automatizovaného systému: 43 
V této službě je zahrnuta práce na Souborném katalogu okresu KM. REKS Tritius - provoz 

revizního modulu, výpůjčních modulů knihoven, vkládání přírůstků, on-line katalogy. 
 

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  

Počet obsloužených knihoven: 94 

Počet ujetých km: 6 565 
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Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi 

se zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí a aktualizací KF, provoz WWW katalogů, výpůjčních 
modulů. 

Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny 
Kroměřížska-www.knihkm.cz 

 

9. Turistické informační centrum 

Turistické informační centrum Kroměříž vzniklo 1. 1. 2013 jako detašované pracoviště Knihovny 
Kroměřížska – p. o. Turistické informační centrum, jehož zřizovatelem je město Kroměříž, se řídí 
předpisy a pokyny dle Zřizovací listiny, kde jsou vymezeny předměty činnosti a způsoby 
hospodaření TIC. 

 

Současný stav: 

TIC je provozováno celoročně 

Otevírací doba: v sezonu (květen – září): PO – PÁ 09.00 – 18:00 

 SO 09:00 – 17:00 

 NE 10:00 – 17:00 

 mimo sezonu (říjen – duben): PO – PÁ 09:00 – 17.00 

 SO 09:00 – 14:00 

 NE zavřeno 

– TIC je členem Asociace turistických informačních 

center ČR 

– TIC byl udělen dle Kategorizace A. T. I. C. ČR 

Certifikát B 

– TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických 

informačních center ČR 

– TIC je členem Kroměřížska – sdružení pro cestovní 

ruch, o. s. 

– TIC je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“ 

– Jazyková vybavenost: anglický, německý, 

francouzský a ruský jazyk 

 

Provoz TIC v roce 2021 personálně zajišťovaly čtyři 
pracovnice. Tak jako předešlé roky, ani v roce 2021 
nebyl přijat žádný brigádník. A to z toho důvodu, 
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že přes sezónu vykryla směny vedoucí TIC: Bc. Veronika Ivanová.  
Turistické informační centrum poskytovalo své služby českým a zahraničním klientům během 

letní turistické sezóny (květen až září) 7 dní v týdnu a to včetně státních svátků. Bohužel, i letos se 
na provoz TIC podepsala celosvětová pandemie virové choroby covid-19 a různá vládní opatření. 
Uzavření z konce roku 2020 trvalo i v novém roce 2021 a to dokonce po několik měsíců. Dveře TIC 
byly v roce 2021 zavřeny od 01. 01. – 09. 05. 2021. I přesto, že bylo TIC zavřeno, pracovnice 
poskytovaly informace a vyřizovaly různé typy dotazů přes telefon, e-mail, nebo Facebook 
Messenger. V TIC jsme během uzavírky provedli velký úklid a v tomto období chodily pracovnice 
TIC také pomáhat do Knihovny Kroměřížska.  

Díky uvolnění vládních opatření bylo TIC opět otevřeno od 10. 5. s tím, že zbytek května se 
sezónní pracovní doba upravila (po – pá 09:00 – 18:00, so – ne 09:00 – 14:00). Letní sezóna s plnou 
otevírací dobou (po – pá 09:00 – 18:00, so 09:00 – 17:00, ne 10:00 – 17:00) byla v TIC oficiálně 
zahájena 01. 06. 2021. 

Začátek roku 2021 byl pro cestovní ruch velmi problémový. Kvůli vládním opatřením bylo 
cestování a setkávání lidí extrémně omezeno. Všechna odvětví spojené s cestovním ruchem 
přerušily svoji činnost. Celosvětová pandemie covid-19 zasáhla celou ČR naplno, a proto se mnoho 
akcí, včetně tradičních veletrhů před turistickou sezónou zrušilo, nebo se datum přesunulo na 
příští rok. Kvůli tomu se TIC nemohlo zúčastnit žádného veletrhu.  

Hned z kraje roku došlo na MĚÚ ke zrušení 
odboru cestovního ruchu a kultury. Proběhla 
restrukturalizace a agenda spojená s cestovním 
ruchem a kulturou byla přesunuta pod odbor 
útvaru tajemníka. Vedoucí TIC byla o tomto 
informována a následně navázala spolupráci 
s tímto odborem. Po celý rok bylo TIC 
s pracovníky odboru v úzkém kontaktu 
a podílelo se na různých aktivitách spojených 
s cestovním ruchem ve městě.  

Během ledna a února vedoucí TIC společně 
s ředitelkou Knihovny Kroměřížska úspěšně 
zabezpečily pro všechny průvodkyně TIC český 
národní průkaz průvodce. Tento průkaz musí 
mít nově od 01. 03. 2021 zřízen každý průvodce 
cestovního ruchu a musí ho mít při 
průvodcovské činnosti u sebe na viditelném 
místě. Bez tohoto průkazu (až na výjimky) 
nesmí průvodce vykonávat průvodcovská 
činnost. Díky úspěšnému vyřízení průkazů 
našich průvodců mohlo i v roce 2021 TIC 
poskytovat zprostředkování průvodcovských 

služeb návštěvníkům města po Kroměříži. Ve statistice níže si můžeme všimnout, že průvodcovské 
služby zažily v roce 2021 menší nárůst a to především v českém jazyce. Oproti roku 2020 došlo 
v roce 2021 k nárůstu počtu prohlídek v českém jazyce o 12 prohlídek.   

Po četných jednáních se TIC od února úspěšně zapojilo do projektu Moravská stezka a stalo se 
oficiálním „Cyklobodem“. Toto označení přináší cyklistům jistotu, že pracovnice v TIC jsou na jejich 
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návštěvu připraveny a dokážou jim pomoct nebo poradit. TIC má zatím 1 hvězdičku. Ta udává 
úroveň vybavení TIC pro cyklisty. Označení „Cyklobod“ najdou cyklisté nejen na našich dveřích, ale 
také na webové interaktivní mapě. Velkou výhodou zapojení se do projektu je také pravidelná 
propagace všech cyklobodů na Facebookové stránce Moravské stezky, která má více než 2 000 
sledujících. Takže i za hranicemi Zlínského kraje se může o našem TIC dozvědět mnoho nových 
potenciálních návštěvníků.  

Jarní měsíce měly být tradičně ve znamení plánování nových suvenýrů na sezónu. Nicméně, 
pandemie covid-19 dosahovala alarmujících rozměrů a vůbec nepolevovala. Nikdo nevěděl, kdy se 
rozvolní vládní opatření a otevřou se dveře TIC. Naštěstí, i přes výrazné komplikace spojené 
spandemií se nám podařilo připravit několik zajímavých novinek pro turistickou sezónu 2021.  

První z nich bylo obohacení nabídky suvenýrů 
o novou turistickou vizitku. Turistické vizitky jsou 
velmi oblíbeným sběratelským suvenýrem, který 
sklízí úspěch u dětí i dospělých. Jde o unikátní 
nálepku s fotografií, číslem a popiskem, která se lepí 
do turistického deníku. Turistická vizitka slouží jako 
připomínka zajímavého místa, nebo pamětihodnosti. 
Naše nová turistická vizitka je zaměřená na trasu 
UNESCO, která spojuje Podzámeckou zahradu 
s Květnou zahradou. Tato trasa je ve městě 
vyznačena speciálními dlaždicemi zabudovanými 
v zemi. Pokud se po ní turista vydá, uvidí 
nejvýznamnější pamětihodnosti města. Fotky na 
vizitku a další podklady spojené s výrobou, včetně 
následné korektury nové turistické vizitky, dodala 

a provedla vedoucí TIC Kroměříž. Nutno dodat, že 
nová vizitka se stala jedním z nejprodávanějších 
suvenýrů v roce 2021.  

Další novinkou byla změna exponátu ve vitríně 
Muzea Kroměřížska, která se nachází v zadní části 
TIC. Stávající exponáty byly pracovníky muzea 
odneseny a následně byly nainstalovány nové. Nyní 
vitrínka obsahuje různé předměty, které jsou 
spojené s jednotlivými expozicemi v muzeu a láká tak 
na fyzickou návštěvu Muzea Kroměřížska. Nechybí 
staré hodiny, starý kufr, nebo třeba rámy od obrazů. 
Nové exponáty obdivovaly především děti a mladší 
návštěvníci TIC.  

V první půli května byly v TIC vyměněny nové 
vchodové dveře. Důvodem byly přetrvávající 



 

25 

problémy, jako nemožnost zamknout, špatné dovírání a také havárie v roce 2020. Vybourání 
a následné nasazení nových dveří firmě zabralo 3 dny, avšak provoz TIC nebyl nijak přerušen. 
Zákazníci využívali pro návštěvu TIC vstup z radničního nádvoří. Nyní se dveře otevírají dovnitř, 
místo ven (to často způsobovalo problémy) a zatím vydržely i sezónní nápor zákazníků.  

Ještě před začátkem léta se nám podařilo opět rozšířit nabídku suvenýrů a to o nové 
sběratelské keramické známky. Jde o menší keramický čtverec s vyobrazením zajímavého místa, 
nebo památky. Každá keramická známka má svoje unikátní číslo, takže si turista může udělat svoji 
vlastní sbírku. Jejich velkou výhodou je fakt, že mají na zadní straně magnet, takže se dají pohodlně 
umístit třeba na ledničku. Navíc mají keramické známky velmi minimalistický a elegantní design, 
který skvěle doplnil nabídku barevných fotografických magnetek. Celkem jsme nechali vyrobit 
3 motivy keramických známek, které byly vytvořeny z archivu fotek TIC Kroměříž. 

Červenec přinesl do TIC další novinku a to v podobě nové turistické známky. Ve spolupráci 
s Arcibiskupským zámkem a Turistickými známkami se nám podařila vytvořit nová turistická 
známka s názvem Podzámecká zahrada. Jde o raritní známku, protože v jednu chvíli měla stejné 
číslo, jako Biskupská mincovna. Díky tomu u nás mohli návštěvníci koupit dvě známky se stejným 
číslem, ale jinou památkou. Proč proběhlo přejmenování a redesign známky? Biskupská mincovna 
už je delší čas běžně turistům nepřístupná. Proto jsme vymysleli, že se místo turistické známky 
Biskupská mincovna vytvoří nová turistická známka, která ale zároveň převezme její číslo. To 
z toho důvodu, aby nedošlo k výpadku unikátního čísla z číselné řady Turistických známek. 
Turistická známka s Podzámeckou zahradou se velmi dobře v TIC prodávala a dokonce si pro ni 
jezdili turisté a sběratelé z širokého okolí.  

Na začátku srpna jsme obohatili nabídku doplňkových služeb v TIC. Vyslyšeli jsme prosby turistů 
a místních obyvatelů a ve spolupráci s Kroměřížskými technickými službami jsme začali prodávat 
parkovací karty. Zákazníci si můžou vybrat ze dvou variant parkovacích karet (týdenní, měsíční). 
Vystavení karet je rychlé a provádí se na počkání. Výhodou je, že není nutná RZ. Zájem o karty byl 
v roce 2021 obrovský.  Jen od srpna do konce roku 2021 prodaly pracovnice TIC více než 300 karet. 

 
I letos se TIC zapojilo do celorepublikové letní hry, kterou organizovala televizní stanice ČT 

Déčko. Registrace do projektu „Zastav nečas“ nám byla umožněna díky členství v Asociaci 
turistických informačních center ČR. Jelikož TIC opět splnilo veškerá potřebná kritéria, dostalo se 
na mapu záchytných míst. Soutěž probíhala po celé ČR od 01. 07. – 31. 08. 2021. Jejím hlavním 
posláním byla podpora domácího cestovního ruchu a trávení společného času s rodinou. V našem 
TIC pracovnice rozdaly zdarma (výměnou za heslo) více než 700 dětem pracovní listy s hesly 
a nálepky s motivem ČT Déčko. Do hry se celkově zapojilo 117 certifikovaných informačních center 
z celé ČR a soutěžní hesla zadalo do systému více než 32 000 hráčů. Hra měla v TIC velký úspěch 
a pozitivně se podepsala na celkové návštěvnosti TIC. Pokud to bude možné, rozhodně se do 
tohoto projektu zaregistrujeme i další rok. 

TIC tradičně zkusilo své štěstí a znovu se rozhodlo přihlásit do ankety „Oblíbené informační 
centrum roku 2021“. Anketu vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR 
aprovozovatelem je vydavatelství KAM po Česku. Hlasování probíhalo prostřednictvím webových 
stránek od 21. 06. – 31. 08. 2021. Do ankety se zapojilo skoro 500 certifikovaných TIC z celé ČR 
a celkově bylo posláno přes 9 000 platných hlasů. Měli jsme obrovskou radost, protože i v roce 
2021 se TIC umístilo na jedné z vítězných pozic v této anketě. TIC Kroměříž se může pyšnit 
bronzovým, třetím místem v rámci Zlínského kraje. O ocenění jsme informovali širokou veřejnost 
pomocí různých mediálních kanálů a nejvíc pozitivní odezvu jsme zaznamenali na Facebooku. 
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Slavnostní vyhlášení výsledků a následné předání diplomu se uskutečnilo v rámci společenského 
večera členského fóra A. T. I. C. ČR.  21. 10. 2021 v Trutnově, kterého se účastnily všechny 
4 pracovnice TIC.  

Letos se poprvé TIC zapojilo do sbírky „Český den proti rakovině“ a stalo se tak jedním 
z prodejních míst žlutých kytiček. Tato sbírka se koná pravidelně po celé České republice a patří 
mezi nejstarší sbírkové akce. Nápad vznikl v Knihovně Kroměřížska, která nám zabezpečila kytičky 
i pokladničku. Samozřejmě, že i tam se kytičky prodávaly. Prodej kytiček naši zákazníci uvítali. 
Přidělené množství jsme do poslední kytičky vyprodali. Proto určitě plánujeme tuto akci podpořit 
a prodávat kytičky i příští rok.  

Na podzim proběhla v TIC průběžná certifikace A. T. I. C. ČR. Návštěva vedení z asociace 
monitoruje patřičné plnění předepsaných podmínek certifikovaných TIC. Certifikace TIC Kroměříž 
proběhla na výbornou, a proto mu byla opět udělena (prodloužena) certifikace klasifikační třídy B 
s platností do listopadu 2023. 

První říjnové týdny jsme nabídli cyklistům novou jednoduchou mapku a rozšířili jsme tak 
sortiment cyklistických brožur. Díky této nové mapce se cyklisté pohodlně dostanou na kole 
z Olomouce do Kroměříže a naopak. Tato mapka vznikla ve spolupráci s TIC Olomouc/Olomouc 
Tourism a Kroměřížskem z. s. Důvodem byl fakt, že všechny mapy končily na hranicích krajů. 
Cyklisté pak často nevěděli, kudy mají pokračovat. Fyzickou mapku si můžou cyklisté zdarma 
vyzvednou jak v TIC Kroměříž a TIC Olomouc, tak také na různých bodech nacházejících se po trase. 
Ty jsou označeny žlutou samolepkou. Mapa má svoji digitální verzi, takže si ji může cyklista otevřít 
na svém chytrém telefonu.  

Po roční pauze se v roce 2021 uskutečnil „Den informačních center“. Letos však v novém 
kabátě. Asociací byl vyhlášen celý týden informačních center a každé TIC si mohlo vybrat den, ve 
kterém bude slavit. TIC Kroměříž se do této akce samozřejmě zapojilo. Pracovnice vybraly datum 
27. 10. 2021. Během tohoto dne si každý návštěvník z našeho TIC odnesl zdarma malou drobnost 
a od A. T. I. C. ČR balonek, nebo malou čokoládku. Naši návštěvníci byli velmi mile překvapeni 
a tuto akci ohodnotili jako vydařenou.  

Adventní čas jsme v TIC především prodávali městské 
nástěnné kalendáře a vánoční hrnečky, které nechali 
vyrobit pracovníci odboru útvaru tajemníka. Velmi oblíbené 
byly také novoročenky s Kroměříží, které nám dodala 
grafická firma Reno.  

Ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska jsme i v roce 
2021 poskytovali zprostředkování prohlídky krytu pod 
Knihovnou Kroměřížska. A to jak turistům, tak místním 
obyvatelům. Bohužel, kvůli pandemické situaci se 
neuskutečnilo velké množství prohlídek. Proto si kryt 
prohlédlo a něco méně návštěvníků, než minulý rok. 
Celkem bylo vypraveno 5 prohlídek s účastí  55 návštěvníků. 

Stejně jako v předchozích letech si v TIC zákazníci mohli 
koupit Olomouc region Card a to po celý rok. Olomouc 
region Card je plastová kartička, která jejímu držiteli 
umožňuje čerpat vstup zdarma, nebo jiné výhodné slevy 
v nejoblíbenějších turistických cílech v Kroměříži, Olomouci 
a blízkém okolí. Ještě před sezónou proběhla digitalizace 
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registračního systému Olomouc region Card. Papírové formuláře byly nahrazeny elektronickými, 
které šetří pracovnicím čas při vypisování údajů a při samotném prodávání karty. Celková 
digitalizace karet se opět přesunula na další rok. I přes různá vládní opatření a omezení provozu 
nejen TIC, ale také některých památek, jsme v roce 2021 prodali celkem 28 ks karet.  

Celosvětová pandemie velmi negativně ovlivnila celé odvětví cestovního ruchu už v roce 2020. 
Tento negativní trend pokračoval i v roce 2021. Hned na začátku roku byl cestovní ruch výrazně 
omezen a samotné cestování bylo velmi komplikované. Všechny provozovny spojené s cestovním 
ruchem byly uzavřeny, nebo fungovaly za velmi přísných podmínek. Následné rozvolnění 
a přetrvávající podmínky, jako negativní test, nebo potvrzení o očkování odradilo mnoho turistů 
cestovat. I přes tyto podmínky prošlo dveřmi TIC za celý rok 2021 celkem 33 014 návštěvníků. 
Z toho dle statistiky 32 289 českých návštěvníků a 725 zahraničních. A to je v porovnání se 
statistikou z roku 2020 velmi podobné číslo. 

Ze statistiky můžeme vypozorovat, že léto a začátek podzimu bylo opět nejnavštěvovanějším 
obdobím TIC. Co se týče návštěvnosti, tak jde vidět, že nejsilnější 3 měsíce se v porovnání 
s minulým rokem (viz výroční zpráva 2020) vůbec nezměnily. Nejvíce zákazníků navštívilo TIC 
v srpnu a to v počtu 7 912, poté následoval červenec se svými 7 733 klienty a trojlístek uzavírá září 
s 4 823 návštěvníky.  

Také návštěvníci a turisté ze zahraničí si našli cestu do TIC i v roce 2021. I přes mnoho přísných 
vládních nařízení a opatření jsme v roce 2021 poskytli informace 725 zahraničním návštěvníkům. Ti 
k nám zavítali z různých koutků země například z Kanady, Jižní Korei, Indonésie, Brazílie, nebo 
Taiwanu.  

Klesající trend počtu rozdaných materiálů přetrval i v roce 2021. Kvůli pandemii se rušily 
veletrhy a propagační akce, na kterých se běžně vydalo i několik stovek brožurek a letáků. 
Nepořádaly se žádné velké konference a navíc bylo TIC několik měsíců zavřeno. To vše se 
podepsalo na snížení počtu rozdaných materiálů. Na druhou stranu, každá nová brožurka, která se 
v roce 2021 vydala, šla doslova na dračku. Třeba nová sada map „Kroměříží po svých“, která 
obsahuje 4 mapy se 4 tematickými trasami, nám doslova mizela pod rukama. Autorem sady map je 
odbor útvaru tajemníka a v TIC jsme jich za rok 2021 rozdali více než 1 800 kusů.  

Velkou změnou byla pro nás kompletní digitalizace vystavování a získávání průkazů ISIC, ITIC 
a SCHOLAR. Žáci, studenti a učitelé si tak nově mohli nechat vystavit digitální, nebo plastovou 
kartu pouze prostřednictvím oficiálních webových stránek ISIC. Protože byla tato služba u nás v TIC 
velmi oblíbená, ihned jsme kontaktovali studijní oddělení místních středních škol, aby o této 
změně věděli. Podle společnosti byla digitalizace karet a zrušení výdejních míst nevyhnutelnou věcí 
a k jejímu urychlení přispěla pandemie covid-19. Proto jsme v minulém roce stihli vystavit pouze 
2 karty.   

Mezi služby TIC Kroměříž patří také prodej vstupenek a jízdenek. Kvůli pandemii, která značně 
omezila veškeré společenské dění a cestování, pokračoval propad prodejů z minulého roku u obou 
segmentů. Přičemž u vstupenek byl zaznamenán výraznější pokles prodejů, než u jízdenek 
v porovnání s rokem 2020. Koncerty, plesy a jiné společenské akce se rušily, nebo přesouvaly na 
jiné termíny. Mnoho akcí, které se v průběhu roku mohly pořádat, musely dodržovat přísná vládní 
opatření. To odrazovalo velkou část lidí, a proto nebyl zájem o společenské akce tak velký.  

Bezplatná úschovna zavazadel byla v provozu také po celý rok 2021. Tato služba je 
návštěvníkům TIC poskytována zdarma a je velmi oblíbená. Turisté ji během roku využívali 
především za účelem uložení kufrů a cyklistického vybavení. Úschovna byla v roce 2021 vytížena 
podobně jako v roce 2020.  
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Také v roce 2021 si mohli návštěvníci TIC přečíst zdarma 4 tituly tištěných periodik. Na výběr 
měli MF Dnes, Právo, Týdeník Kroměřížska a Kroměřížský deník. Z důvodu vládních opatření pro 
zamezení šíření nemoci covid-19, bylo poskytování služeb jako čtení novin, bezplatné připojení 
k WIFI, nebo zpoplatněného internetového připojení na stolních PC, nejdříve zrušeno a poté 
výrazně omezeno na několik měsíců. I přes tento fakt službu čtení novin a připojení k WIFI zdarma 
v roce 2021 využilo celkem 206 klientů a k internetu za poplatek se připojilo více než 400 
zákazníků. Tyto služby mohli využívat návštěvníci pouze za dodržení veškerých 
protiepidemiologických opatření.  

Každoroční spolupráce s různými nakladatelstvími probíhala i v roce 2021. Návštěvníci TIC si 
mohli zdarma odnést periodika jako KAM po Česku, TIM, Senior, noviny 5+2, inZlin, magazín TVS+ 
a další. Na začátku roku, když byly naše dveře zavřené kvůli vládním opatřením, jsme zabezpečili 
bezkontaktní distribuci těchto tiskovin. Ta fungovala naprosto skvěle a naši pravidelní zákazníci si 
tuto službu pochvalovali.  

TIC Kroměříž bylo v roce 2021 hrdým partnerem celorepublikových projektů, jako jsou „Rodinné 
pasy“ a „Senior pasy“. I letos se mohlo TIC pyšnit certifikátem „Cyklisté vítání“, který deklaruje, 
že TIC splňuje přísné standardy srovnatelné s podobnými systémy používaných v jiných státech EU.  

Celý rok se snažilo TIC co nejvíce informovat nejen turisty, ale také širokou veřejnost o své 
činnosti, nabídce svých služeb a také různých novinkách prostřednictvím tištěných periodik jako je 
Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský deník, nebo oblíbený Kroměřížský zpravodaj. Nejoblíbenějším 
marketingovým a informačním kanálem však byly i letos Facebookové stránky TIC Kroměříž. Tyto 
stránky spravuje vedoucí TIC Kroměříž, která pravidelně vkládá různé příspěvky týkající se 
společenského a kulturního dění ve městě. Nechybí ani sdílení důležitých informací a pozvánky na 
různé akce. Stránka TIC Kroměříž nevyužívá placené reklamy, nebo jiného placeného obsahu. 
I přesto jsme v porovnání s minulým rokem zaznamenali nárůst sledujících o 101 aktivních 
uživatelů.  

Každý pracovní den roku 2021 pracovnice TIC aktualizovaly a vkládaly elektronické plakáty do 
velkoplošné TV, která je umístěna v prostorách TIC. Ta slouží jako informační multimédium pro 
všechny návštěvníky TIC. Tyto elektronické plakáty také rozesílaly ostatním subjektům cestovního 
ruchu pro jejich další propagaci. Tato služba není nijak zpoplatněna a je všem pořadatelům 
poskytována zdarma. Informace o akcích pořádaných v Kroměříži pracovnice také pravidelně 
posílaly pracovníkům propagace Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Ti následně vybrané 
akce zveřejňovali a propagovali na webu www.vychodni-morava.cz. 

V roce 2021 celý tým TIC aktivně spolupracoval se všemi subjekty cestovního ruchu ve městě 
i blízkém okolí. Pracovnice denně sbíraly informace o společenském a kulturním dění ve městě, 
aby je mohly dále předávat všem návštěvníkům TIC a také dalším pracovníkům v cestovním ruchu. 
V rámci skvělé spolupráce s odborem útvaru tajemníka pracovnice pomáhaly při propagaci města 
a také korekturovaly (připomínkovaly) novou podobu webu kromeriz.eu a nově vznikající 
propagační materiály o městě.  

Vedoucí TIC Kroměříž byla v roce 2021 pozvána do mnoha pracovních skupin. Byla účastníkem 
skupiny při vytváření koncepce cestovního ruchu pro Kroměříž a také pracovní skupiny při 
vytváření koncepce kultury. Spolupracovala na tvorbě aktualizace strategického plánu města 
Kroměříž na období 2021 až 2030, jako člen pracovní skupiny prioritní osy 2 (sport, kultura 
a cestovní ruch). V neposlední řadě byla také přizvána do komise při pohovorech na kandidáta 
referenta pro cestovní ruch na odboru útvaru tajemníka.  
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Návštěvnost TIC Rok 2020 Rok 2021 Změna 

Domácí turisté 34 684 32 289 – 2 395 

Zahraniční turisté 754 725 – 29 

Celková návštěvnost 35 438 33 014 – 2 424 

 
Zahraniční turisté Rok 2020 Rok 2021 Změna 

Slovensky hovořící 267 263 – 4 

Německy hovořící 151 103 – 48 

Anglicky hovořící 105 135 + 30 

Francouzsky hovořící 30 9 – 21 

Polsky hovořící 136 127 – 9 

Rusky hovořící 9 14 + 5 

Ostatní (IT, JAP, ŠP) 56 74 + 18 

Zahraniční turisté celkem 754 725 – 29 

 
Průvodcovské služby Rok 2020 Rok 2021 Změna 

Průvodce v ČJ 4 16 + 12 

Průvodce v NJ 3 4 + 1 

Průvodce v AJ  2 2 0 

Průvodci v ostatních jazycích 0 0 0 

Počet průvodcovských služeb celkem 9 22 + 13 

 

Vstupenky, jízdenky, karty Rok 2020 Rok 2021 Změna 

Vstupenky (Ticketportal, Ticketmaster) 1 547 769 – 778 

Jízdenky (SA/RegioJet, Leo express) 300 252 – 48 

Karty ISIC, SCHOLAR, ITIC 253 2 – 251 

Olomouc region Card 42 28 – 14 

Rozdané materiály Rok 2020 Rok 2021 Změna 

Mapy/plány města 6 075 5 811 – 264 

Brožura o městě  3 405 2 554 – 851 

Turistický průvodce Kroměřížsko 589 611 + 22 

Cyklomapy 1 972 483 –1 489 

Baťův kanál 155 68 – 87 

Brožury v jaz. mutacích 1 595 1 307 – 288 

Ostatní brožury 8 916 
 

7 582 
 

– 1 334 

Propagační materiály celkem 22 707 18 416 – 4 291 
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Přehled návštěvnosti TIC 2021 

 

Přehled prodeje vstupenek 2021   Přehled prodeje jízdenek 2021 
Měsíc Ticketportal Ticketmaster 

(dříve Ticketpro 
 Měsíc Student Agency/ 

RegioJet 
Leo express 

Leden 0 0  Leden 0 0 

Únor 0 0  Únor 0 0 

Březen  0 0  Březen  0 0 

Duben 0 0  Duben 0 0 

Květen 16 0  Květen 5 5 

Červen 44 0  Červen 41 5 

Červenec 121 0  Červenec 23 9 

Srpen  86 0  Srpen  44 7 

Září 232 0  Září 30 15 

Říjen 122 0  Říjen 19 10 

Listopad 71 1  Listopad 18 4 

Prosinec 76 0  Prosinec 10 7 

Součet 768 1  Součet 190 62 

 

9.1 Poskytované služby v TIC: 

• poskytování turistických informací o Kroměříži a okolí 
• přehled kulturních a společenských akcí ve městě a okolí 
• informace o ubytování, stravování a službách ve městě 
• informace o turistických a cykloturistických trasách 

• tipy na výlety po městě a okolí 
• informace o dopravě - autobusové a vlakové spoje 
• nabídka propagačních materiálů města a okolí, turistické časopisy a noviny 
• zprostředkování průvodcovských služeb 
• zprostředkování prohlídek krytu pod Knihovnou Kroměřížska 

Měsíc Počet návštěvníků 

Leden 0 

Únor 0 

Březen  0 

Duben 0 

Květen 1 937 

Červen 3 688 

Červenec 7 733 

Srpen 7 912  

Září  4 823 

Říjen 2 668 

Listopad 2 304 

Prosinec 1 949 

Celkem 33 014 
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• prodej suvenýrů, publikací a turistických tiskovin (mapy, brožury, průvodci apod.) 
• prodej poštovních známek a pohlednic 

• předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce 
• prodej vstupenek v síti TICKETMASTER a TICKETPORTAL 
• prodej vstupenek na představení Divadelního spolku KM 
• předprodej vstupenek na Buchlovské hudební léto 
• prodej ISIC a ITIC karet, karet SCHOLAR 
• prodej jízdenek na vnitrostátní a mezinárodní dopravní linky společností STUDENT 

AGENCY/REGIO JET a LEO EXPRESS 
• prodej OLOMOUC REGION CARD 
• prodej týdenních a měsíčních parkovacích karet  
• kopírování, tisk a skenování pro veřejnost    
• přístup na veřejný internet 
• možnost WIFI připojení zdarma 
• možnost přečíst si denní tisk, regionální tisk a odborné časopisy 
• koutek pro nakrmení či přebalení dětí v soukromí 
• certifikace "Cyklisté vítáni" 
• akceptujeme platbu kartou 

• úschovna zavazadel 
• bezbariérový přístup 
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10. Ekonomické ukazatele, majetek  

Hospodaření Knihovny Kroměřížska 

Celkové výnosy v roce 2021 21373042,79 

Výnosy z prodeje služeb KK (čtenářské poplatky, přednášky, kurzy, kopírování, 
MVS, validace, prohlídky krytu) 

406812,00 

Výnosy z  prodeje služeb TIC (prodej vstupenek, jízdenek, průvodcovské služby) 56127,83 

Ostatní výnosy – Univerzita třetího věku 58290,60 

Ostatní výnosy (sběrné suroviny, přeplatky z vyúčtování energií) 11968,17 

Refundace odpisů majetku pořízeného z investičních transferů 139676,32 

Zapojení fondů (krytí kurzových ztrát vzniklých v rámci zahraničního projektu) 124302,93 

Tržby z prodeje materiálu a zboží – knižní lístky, sáčky, obalová folie 23910,00 

Tržby z prodeje zboží TIC – upomínkové předměty, poštovní známky, karty ISIC 592867,00 

Projekt Erasmus +  137852,03 

Projekt Europe Direct 792235,91 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 16000000,00 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 3029000,00 

Celkové výnosy v roce 2021 byly ve výši 20.724.047,96 Kč z hlavní činnosti a 648.994,83 Kč 
z vedlejší činnosti. 

Výnosy z prodeje služeb v Knihovně Kroměřížska byly v roce 2021 ve výši 406.812,-Kč,  výnosy 
z prodeje služeb v Turistickém informačním centru (TIC) v částce 56.127,83 Kč.  

Tržby z prodeje zboží a materiálu v knihovně byly letos ve výši 23.910,- Kč, v TIC se v tomto roce 
prodalo zboží za 592.867,-Kč. 

Účelová dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž byla poskytnuta 
Zlínským krajem prostřednictvím zřizovatele (Město Kroměříž) ve výši 3.029.000,- Kč. 

Výše poskytovaného grantu na projekt Europe Direct byla v roce 2021 ve výši 792 tis. Kč, 
hlavním cílem projektu je poskytování informací občanům o Evropské unii. Na projekt Erasmus + 
byly získány finanční prostředky ve výši 138 tis. Kč. 

 

Stav majetku k 31. 12. 2021 podle jednotlivých majetkových účtů:  

dlouhodobý hmotný majetek 4102196,65 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 7921132,30 

dlouhodobý nehmotný majetek 719804,40 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 706105,17 

celkem 13449238,52 

Celkové náklady v roce 2021 20772747,74 

Materiálové náklady (včetně nákladů na knihovní fond) 1927306,50 

Energie 506714,94 

Opravy a udržování 221339,97 

Cestovné 82938,99 

Náklady na reprezentaci 6939,24 

Služby 1531842,90 
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Osobní náklady (mzdy, OON, zákonné pojištění) 14678176,00 

Zákonné sociální náklady 473336,16 

Ostatní náklady z činnosti včetně ostatních finančních nákladů 211304,27 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 234755,40 

Odpisy dlouhodobého majetku 437348,00 

Prodaný materiál a zboží 460745,37 

Z položky materiálové náklady:  

nákup knihovního fondu celkem 1596518,72 

z toho: knihy 938555,06 

             časopisy 148603,27 

             AV media, dětské hry 41437,69 

             výměnné soubory knih -z dotace Zlínského kraje  467922,70 

Celkové náklady uvedené v jednotlivých nákladových položkách zahrnují veškeré náklady 
financované z příspěvku na provoz od zřizovatele,  vlastních příjmů, dotací a příspěvků od jiných 
subjektů.  

V roce 2021 byly náklady celkem ve výši 20.124.146,70 Kč z hlavní činnosti a náklady ve výši 
648.601,04 Kč z vedlejší činnosti. 

 Z materiálových nákladů ve výši 1.927.306,50 Kč byl nákup knihovního fondu v částce 
1.596.518,72 Kč. Spotřeba energií byla v roce 2021 ve výši 506.714,94 Kč. Úsporou nákladů na 
cestovné, poštovné, nákup pohonných hmot se zvýšily náklady na softwarové služby. Nákupy, 
školení i korespondence v důsledku pandemie i v letošním roce probíhaly elektronicky. Zvýšeny 
byly náklady na pracovní neschopnost zaměstnanců. 

V roce 2021 byly náklady na opravy, údržby strojů, zařízení a revize v hlavní činnosti v celkové 
výši 218.628,36 Kč, z toho 127.935,60 Kč za malování v knihovně (chodby, kuchyně, šatna 
a sociální zařízení), výměnu dveří do dětského oddělení, neočekávanou opravu garážových vrat 
a na konci roku havárii – výměnu litinového potrubí v suterénu knihovny. Údržba a opravy 
služebních vozidel byly v loňském roce ve výši 16.494,-Kč, oprava počítače v oddělení katalogizace 
v částce 836,11 Kč. Revize elektroinstalace, výtahu, plynových kotlů, el. vstupních dveří, hasicích 
přístrojů, kominické služby byly v roce 2021 v celkové částce 73.362,65 Kč. 

Za rok 2021 vykázala příspěvková organizace výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 
618.645,05 Kč, daň z příjmů ve výši 18.350,-Kč, výsledek hospodaření byl ve výši 600.295,05 Kč, 
z toho v hlavní činnosti 599.901,26 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 393,79 Kč. 

 

10.1 Kontrolní činnost 

 

Z kontrolních činností byla v roce 2021 provedena veřejnosprávní kontrola z útvaru interního 
auditu ve dnech 3.8.- 6.8. 2021. V rozsahu provedené kontroly bylo zjištěno porušení rozpočtové 
kázně – překročení limitu prostředků na ostatní výdaje, část nedočerpaného limitu na energie, byla 
použita na nákup knih a byl stanoven odvod na účet zřizovatele. 
Ostatní kontroly z Krajské knihovny a Zlínského kraje ohledně hospodaření s finančními prostředky 

na neinvestiční dotaci na zajištění výkonu regionálních funkcí, byly bez nedostatků. 
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11. Přehled úseků, oddělení a jejich vedoucí 

Knihovna Kroměřížska má tuto strukturu:  

Ředitelka – PhDr. Šárka Kašpárková  

Ekonomický úsek – Ing. Silvie Teperová  

Úsek služeb – Mgr. Kamila Brablíková - zástupkyně ředitelky 

Oddělení zpracování fondů – Mgr. Jana Hlavinková 

Úsek regionálního knihovnictví – Mgr. Ivana Drobníková  

Turistické informační centrum Kroměříž - detašované pracoviště – Bc. Veronika Ivanová 

 

12. Personální záležitosti a celoživotní vzdělávání 

Avramova Antoaneta - RF  

Bosáková Soňa  

Brablíková Kamila Mgr.  

Čevelová Lucie   

Drobníková Ivana Mgr. - RF  

Dvořák Petr Bc.  

Gajová Yveta Mgr. – projekt EU – úv. 0,4 

Hlavinková Jana DiS., Mgr.  

Ivanová Veronika Bc. - TIC 

Jedruchová Zita  

Ježíková Petra  

Koutská Dana  

Kašpárková Šárka PhDr.  

Koppová Petra   

Kořínková Marcela  

Králíková Eva   

Kyller Oldřich  

Lucassenová Petra  

Maťhová Veronika – zástup za MD - I. Skácelovou  

Pavlíková Lucie Mgr.  

Resutíková Lucie - TIC 

Skácelová Ivana Bc. - náhrada 1 úvazku za projekt ISED - MD 
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Skopalová Dagmar - TIC  

Šrahulková Michala – ½ RF 

Šrámková Marcela  

Šuléřová Martina Bc. - TIC    

Teperová Silvie Ing. 

Tesařová Klára – MD od 1.12.2021 

Zapletal David Mgr. – projekt EU – úvazek 0,6 

Zikmundová Kamila - MD  

Zlámalová Monika - RF  

 

Tři plné pracovní úvazky byly hrazeny v rámci výkonu regionálních funkcí (RF) z dotace Zlínského 
kraje. Z dotace dále byly hrazeny částečné pracovní úvazky. 

Čtyři plné úvazky byly hrazeny v rámci Turistického informačního centra Kroměříž (TIC). Jeden 
plný úvazek byl hrazen z evropské dotace na projekt ICED – Informační centrum Europe Direct. 

MD- ženy na mateřské a rodičovské dovolené.   
 

12.1 Celoživotní vzdělávání 

PhDr. Šárka Kašpárková 

- Účast v Ústřední knihovnické radě – poradní orgán MK ČR  
- Účast v reg. výboru SKIP Velká Morava – aktualizace webu SKIP včetně obsáhlého adresáře  
- Realizace Koncepce rozvoje knihoven na roky 2020-2030   
- Národní soustava kvalifikací – práce na 4. pozici RF 
- Účast v pracovní skupině na nákup cizojazyčné literatury 
- Účast v MAP – čtenářská gramotnost   
- Krajské porady 
- Kolegium Brno – on-line 
- vzdělávání v oblasti pracovního práva 
- Udržitelnost v knihovnách 
- Vzdělávání dospělých 

 

Vzdělávání – školení ODZF v roce 2021: 

Mgr. Jana Hlavinková, DiS 

- Český literární internet – online  
- Elektronické služby knihoven, Knihovna Zlín  - online 
- BOZP – (KK) 
- PO – (KK) 
- Závěrečné setkání partnerů projektu Visual Library of Cultural Heritage, Turín  
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- Svět knihy - účast na veletrhu Praha 
- Akviziční seminář Havlíčkův Brod 
- Školení Tritius – KK 
- Kolegium SKIP – online 
- Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje 

Zita Jedruchová 

- BOZP – (KK) 
- PO – (KK) 

 

Eva Králíková 

- Český literární internet – online  
- Elektronické služby knihoven VI - online, Knihovna Zlín  
- BOZP – (KK) 
- PO – (KK) 
- Kurz katalogizace NK Praha – online 
- Svět knihy - účast na veletrhu Praha 
- Akviziční seminář Havlíčkův Brod 
- Školení Tritius – KK 

 

Vzdělávání v r. 2021 – RF 

Mgr. Ivana Drobníková 

- AKS Tritius  
- PO 
- BOZP 
- Celostátní seminář RF knihoven  
- Nový interiér knihovny v Chropyni 
- AKS Clavius – modul katalogizace 

Antoaneta Avramova 

- Školení referenční řidič on-line 
- AKS Tritius 
- Nový interiér knihovny v Chropyni 
- BOZP 
- PO 
- AKS Clavius – modul katalogizace 

Monika Zlámalová 

- AKS Tritius 
- BOZP 
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- PO 

Michala Šrahulková 

- Knihovnické minimum 
- Nový interiér knihovny v Chropyni 
- BOZP 
- PO 

 

Vzdělávání – školení ekonomického úseku v roce 2021 : 

Ing. Silvie Teperová 

- Webinář k nové legislativě v programu PERM  

- Roční zúčtování záloh na daň  - online 

Marcela Šrámková 

- Mzdy pod lupou – dvoudenní seminář říjen Olomouc 

- Spisová služba v aktualitách a praxi  - online 

 

Vzdělávání – školení úseku služeb v roce 2021: 

Soňa Bosáková 

- Dobrolvolnictví -  - Evropský sbor solidarity - online 
- DNNT - KFBZ - online  
- Čeština pro všechny - KKD Vyškov- online 
- Severská inspirace pro knihovníky - MK Praha - online 
- Kde najít nejnovější informace o současné češtině - Lucie Lukešová - online SYPO (Systém 

podpory rozvoje učitelů a ředitelů) - online 
- Současná česká literatura - Erik Gilk - online 
- Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky - M. Hausner (SYPO) - online 
- Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ- online 
- Mozek v době kovidové - on line - Z. Adlerová (KKD Vyškov) - online 
- Seznámení s programem Workplace by Facebook - online 
- Anopress - KFBZ- online 
- DNNT - KFBZ - Jiří Richter- online 
- Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit? Nadace OSF- online 
- Dobrovolnictví nejen v knihovnách  - Charita Uh. Brod a DC Kroměříž 
- Vyhledávání elektronických dokumentů na portálech Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz. - 

MZK- online 
- Elektronické služby knihoven VI. - online 
- Školení PO - KK 
- Školení První pomoc - KK 
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- Základy prezentace knihoven na sociálních sítích - online 
- Novinky v Tritiu - online 
- XX. seminář knihoven paměť. institucí ZLK 

Mgr. Kamila Brablíková 

- VV Skip - online 

- kolegium Skip - online 

- MAP- KK 

- Erasmus - online 

- Školení První pomoc - KK 

- PO - KK 
- BOZP - KK 
- Turín - závěrečné setkání partnerů projektu Visual Library of Cultural Heritage 

- SONS - Kroměříž 

- konference Voják a město - Kroměříž 

Lucie Čevelová 

- Školení KK 
- KJM vzdělání dětí - online 
- KJM vzdělání dětí - online 
- Rodina a digitální technologie - online  
- Komiks ve výuce - online 
- Školení PO - KK 
- Digikatalog - online  
- Školení BOZP - KK 
- Turín - závěrečné setkání partnerů projektu Visual Library of Cultural Heritage 
- Uspořádejte prvotřídní online programovací akce pro děti - online 
- Novinky a trendy v 3D tisku - online  
- Mladí v hledí -Třinec  
- Mladí v hledí - Třinec 
- Učím se příběhem - online 
- Proměny - KM 
- Komiks ve výuce – pc program - KM 

Bc. Petr Dvořák 

- Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání - Goethe Institut Praha - online 
- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Jednoduchá grafika v programu Cancva VK Olomouc 
- Konference Voják a město (Kroměříž) 
- Digitální transformace vzdělávání dospělých v příkladech - EPALE Brno 
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Mgr. Yveta Gajová 

- Pracovní schůzka hudebních knihoven  - online 
- ED - školení administrace webu pro infocentra  - online Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Představení týmů a agendy Zastoupení Evropské komise, Kanceláře Evropského 

parlamentu a kanceláře Evropské investiční banky v ČR. - online 
- Seminář o zahraničních mobilitách - online 
- Školení pro organizátory akcí spojených s Konferencí o budoucnosti Evropy - online 
- I. Koordinační setkání EUROPE DIRECT nové generace 2021-2025. Praha 
- Školení na ekonomická témata a aktuální priority Evropské komise - Plán obnovy; digitální a 

zelená transformace pro střediska EUROPE DIRECT - online 

Petra Ježíková 

- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Pedagogické minimum - KFBZ 
- Pedagogické minimum - KFBZ 
- Kurz trenérů paměti II. stupně - Praha 

Marcela Kořínková 

- Nekvalita v dětské literatuře - KKFB, Zlín 
- Jarní Agora 2021. Využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým 

postižením  
- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X - Městská knihovna, Přerov 
- Práce s dětmi s poruchami autistického spektra 
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

Petra Lucassenová 

- Digitální kompetence - online 
- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Tritius - Havl. Brod  

- Digitalizace - online  

Veronika Maťhová 

- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Virtuální realita - online 
- Virtuální realita - online  

Mgr. Lucie Pavlíková 

- Školení PO 
- Školení První pomoc 
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- El. služby knihoven 

Mgr. David Zapletal 

- Pracovní schůzka hudebních knihoven  - online  
- Pozvánka: ED - školení administrace webu pro infocentra  - online 
- Školení PO 
- Školení První pomoc 
- Představení týmů a agendy Zastoupení Evropské komise, Kanceláře Evropského 

parlamentu a kanceláře Evropské investiční banky v ČR - online 
- Seminář o zahraničních mobilitách - online 
- Turín - závěrečné setkání partnerů projektu Visual Library of Cultural Heritage 
- Školení pro organizátory akcí spojených s Konferencí o budoucnosti Evropy - online 
- I. Koordinační setkání EUROPE DIRECT nové generace 2021-2025 - Praha 
- Školení na ekonomická témata a aktuální priority Evropské komise - Plán obnovy; digitální 

a zelená transformace pro střediska EUROPE DIRECT - online 
 

Vzdělávání – školení TIC v roce 2021: 

Bc. Veronika Ivanová 

- Setkání Kroměřížska z. s. s turistickými informačními centry regionu Kroměřížska - online 

- Školení CzechTourism „Google Analytics“ - online 

- Vzdělávací akce CCRVM: Budování destinace a kooperace v rámci regionu, Zlín 

- Členské fórum A. T. I. C. ČR, Trutnov 

- Workshop CzechTourism „Svěží texty na web: Jak rychle zlepšit web a psaní“ - online 

- Fórum cestovního ruchu CzechTourism „Vítězové a (poražení) pandemie covid“ - online 

- Setkání CCRVM se zástupci informačních center Zlínského kraje - online 

Dagmar Skopalová 

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Trutnov 

Lucie Resutíková 

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Trutnov 

Martina Šuleřová 

Členské fórum A. T. I. C. ČR, Trutnov 

 

13. Odborné praxe, stáže a dobrovolnictví v roce 2021 

Neuskutečnila se žádná z plánovaných praxí ani stáží.  
I v tomto roce pokračoval  Program Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska. Zapojeno bylo 

12 dobrovolníků, např. jako přednášející, hodnotitelé v literárních soutěžích, psali literární 
recenze… odpracovali pro knihovnu 91 hodin. 
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14. Public relations 

Zaměstnanci Městské knihovny Hodonín (exkurze po knihovně se zaměřením na podmínky 
získání certifikátu Handicap Friendly) 

 

15. Technika – software 

Knihovna využívala i v r. 2021 výpůjční systém Tritius a katalog Tritius. Správu výpůjčního 
systému a ukládání dat v cloudovém úložišti provádí on-line firma Tritius Solutions a.s. Správu 
počítačové sítě včetně softwaru provádí formou outsourcingu firma DC4.  

V průběhu roku byla provedena dílčí obměna hardware a software v knihovně i jejích 
pobočkách. 

Průběžně jsou i nadále označovány novinky i starší knihy RFID kódy. 

 

16. Vydané publikace 

Knihovna Kroměřížska v roce 2021 vydala Výroční zprávu za rok 2020. 
Ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce vydala sborník Kalendář výročí 2022 - Osobnosti 

střední Moravy 
A ve spolupráci s Lebedovským mlýnem z.s. a ANIMA ART s.r.o. Zpěvník písničky z cédéček 

autorů Josefa Fojty a Emanuela Míška 
Dále vydala sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje s názvem 

Kde končí svět 2020/2021 
Informační středisko Europe Direct vydává měsíčník Zpravodaj Europe Direct Kroměříž 
Dále vydalo nový propagační leták s názvem Informační centrum ED Kroměříž u příležitostí 

„znovuotevření“ 
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17. Přílohy 
17.1 Příloha č. 1 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost v roce 2021 

Knihovna Kroměřížska byla z nařízení vlády od 4. ledna do 24. ledna 2021 zcela uzavřena. Od 
25. ledna bylo zavedeno bezkontaktní půjčování přes výdejní okénko z ul. Vrchlického, a to až do 
9. dubna 2021. Poté byla knihovna otevřena v relativně běžném provozu mimo sobot. Sobotní 
provoz se obnovil opět až po letních prázdninách, nicméně po celý zbytek roku bylo fungování 
knihovny  stále do jisté míry omezováno např. maximálním povoleným počtem lidí na plochu 
půjčoven, studovny a dalších prostor a při konání hromadných akcí, které knihovna pořádala. 

 

leden 

11.1. v 17:00  Válka o Náhorní Karabach. On-line beseda s válečnou reportérkou, 

novinářkou a fotografkou Lenkou Klicperovou (ED) 

20.1. v 17:00  On-line debata o Libanonu. Živě streamovaná debata o Libanonu s Petrou 

Klobušiakovou, pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

 

únor 

16.2. v 17:00  Soběstačnost a nezávislost. On-line přednáška Ondřeje Landy (ED) 

25.2. v 17:00  Brexit: a co dál? On-line debata s Monikou Brusenbauch Meislovou, 

pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

 

březen 

9.3. v 17:00  Co přinese doba covidová? On-line debata s ekonomem Tomášem Prouzou, 

pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

10.3. v 17:00 Valašsko: tady jsem doma. On-line přednáška Michala Štěpánka (ED) 

11.3.  Bookstart – S knížkou do života v kroměřížské porodnici 

1.3. - 22.4. Čas pro přírodu – Zapoj se do sběru starých a nepotřebných mobilů (odd. 

pro dospělé čtenáře) 

16.3. v 17:00 Turecko. On-line přednáška Bulata Nigmedzianova, studenta Univerzity 

Hradec Králové, pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

26.3. Vyhlášení e-čtenáře roku 2020 

30.3. v 17:00 Radka Denemarková. On-line debata jedné z nejvýznamnějších českých 

spisovatelek současnosti (ED) 

 

duben 

7.4. v 17:00 Petr Ludwig – Budoucnost Evropy… On-line přednáška o koronaviru, 

dezinformacích, budoucnosti Evropy a digitalizaci z pohledu kritického 
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myšlení, pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

8.4. v 17:00 Portugalsko. On-line přednáška Vladimíra Dlaska. Pořádáno ve spolupráci 

s ED Hradec Králové 

Portugalsko mýma očima – soutěžní výstava fotografií na facebooku ED Kroměříž (duben) 

 

květen 

 Vyhlášení výsledků okresního a krajského kola literární soutěže 

Legendy se nerodí přes noc – kvíz a hokejové kartičky 

Celý měsíc Soutěž ke Dni Evropy pro děti a jejich rodiče – (Europe Direct) 

Celý měsíc Mozkohrátky 

6.5. v 17:00 Očkování určitě ano! O významu očkování a to nejen proti Covid 19 budou 

hovořit studenti z projektu medici pro očkování, pořádáno ve spolupráci 

s ED Hradec Králové 

27.5. v 17:00 Klimatická změna: Příčiny a řešení?! Přednáška Martina Madeje z Asociace 

pro mezinárodní otázky, pořádáno ve spolupráci s ED Hradec Králové 

Kvízy v odd. pro děti a mládež – celkem 4 

 

červen 

8.6. v 17:00 Právo a nenávistné projevy. Kde je hranice mezi svobodou projevu a 

projevem nenávistným, který už právo netoleruje? Online prostřednictvím 

Facebook Europe Direct Kroměříž 

9.6. v 17:00 Erasmus a Evropský sbor solidarity. Online prostřednictvím platformy 

ZOOM, ED 

16.6. v 17:00 Izrael. Zapojte se do debaty se zahraničním redaktorem ČT Jakubem 

Szántó, moderovat debatu bude Matyáš Strnad z Univerzity Hradec 

Králové. Online prostřednictvím Facebook Europe Direct Kroměříž 

 

září 

1.9. – 30.9. Vizuální knihovna kulturního dědictví - výstava. Výstup z projektu v rámci 

programu Erasmus+. Více info na www.cheritage.com (odd. pro dospělé) 

1.9. – 17.9. Ménová performa. Výstava děl Davida Helána (odd. pro dospělé) 

1.9. v 9-11:00 Roční registrace do knihovny zdarma pro děti jako dárek k zahájení 

školního roku a dvoudenní Morionský trh(odd. pro děti a mládež) 

6.-8.9. v 9-17:00 Burza vyřazených knih. 1 ks á 10,- Kč (konferenční sál) 

13.-17.9., 15.10. Vzdělávání seniorů v oblasti digitálních dovedností. Je vám 65 a více let? 



 

44 

Zdarma vás naučíme jak na PC, tablet a chytrý telefon. Nutné se přihlásit do 

6. září  na telefonu 774 404 771 nebo e-mailu pavlikova@knihkm.cz. 

16.9. v 16:30 Papírová platidla rakouské monarchie 1892 – 1918. Mgr. Martin Fajtl v další 

z cyklu numismatických přednášek (konferenční sál) 

20.9. v 17:00 Povídání s Kateřinou Mandulovou o cestování autostopem po Sibiři 

a Dálném východě (konferenční sál). Možná ONLINE!!! 

22.9. v 18-20:00 Noc literatury. Veřejné čtení ukázek světové literatury. Místo konání: letní 

čítárna Knihovny Kroměřížska a školní knihovna Arcibiskupského gymnázia. 

30.9. v 15:00 Akademie 3. věku. Napoleon Bonaparte a jeho doba. Přednáší Mgr. Evžen 

Petřík (konferenční sál) 

 

říjen 

8. - 31.10. výstava k 30. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž. Výstava mapuje v 

obrazové a textové zkratce 30 let činnosti klubu  (vestibul i dosp. odd.) 

Strašidelný říjen v oddělení pro děti a mládež (kvízy, výtvarná soutěž, výstava hororových knih...) 

Vyhlášení 15. ročníku literární soutěže Kroměřížská litera pro děti do 15 let. Letošní téma zní Aby 

ze světa nevymizela radost. 

Od 4.10. vyhlášení nového kola celoroční hry Lovci perel (odd. pro děti a mládež) 

4. - 8.10. Týden knihoven 

- literární kvíz o ceny (dospělé odd.) 

- čtenářská knižní výzva (dospělé odd.) 

7.10. v 15:30 – 17:00  Klub Puntík. Tentokrát s knihou I příšery si čistí zoubky. Pro rodiče s dětmi 

od 3 do 6 let (odd. pro děti a mládež) 

7.10. v 9-11:00 S miminkem do knihovny. Seznamovací setkání v rámci akce Bookstart – 

S knížkou do života (odd. pro děti a mládež) 

12.10. v 16:30 Slavnostní znovuotevření Europe Direct Kroměříž (konferenční sál) 

Seznámení s činností Europe Direct a vystoupení vzácných hostů  

Promluví zástupci Europe Direct Kroměříž a Zastoupení Evropské komise 

Praze 

Hlavním hostem bude novinář a komentátor Jindřich Šídlo 

v 18:00 Debata se spisovatelkou a novinářkou Markétou Pilátovou  

ve 20:00 Koncert Fat Old Donald (rock, postrock / Brno, Kroměříž) Sokolský dům, 

1. máje 214, Kroměříž  

14.10. v 16:30 Zlato – mince – alchymie. Ing. Jan Videman v další z cyklu numismatických 

přednášek (konferenční sál) 
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19.10. v 17:00 Pěšky napříč Evropou. Přednáška Ivana Mitruse, který se na začátku roku 

2020 vydal pěšky po evropské dálkové trase E1 z jihu Sicílie až na norský 

Nordkapp. Pořádá Europe Direct Kroměříž a Knihovna Kroměřížska. Vstup 

zdarma (konferenční sál) 

21.10. v 15:00 Akademie 3. věku. Péče o děti v průběhu staletí. Přednáší Martina 

Šlancarová (konferenční sál) 

26.10. v 17:00 Bezpečnostní situace u nás a ve světě. Debata s generálem Andorem 

Šándorem. Pořádá Europe Direct Kroměříž a Knihovna Kroměřížska. Vstup 

zdarma (konferenční sál) 

 

listopad 

1.-30.11. Prezentace organizací, které v Kroměříži poskytují služby paliativní péče 

(vestibul) 

15. ročník literární soutěže Kroměřížská litera pro děti do 15 let na téma Aby ze světa nevymizela 

radost. Práce odevzdávejte do 21.1.2022 (odd. pro děti a mládež) 

Zapojte se do nového kola celoroční hry Lovci perel (odd. pro děti a mládež) 

8.-21.11. Poezie… věčně živá. Výstava tvorby regionálních autorů při příležitosti Dne 

poezie 

2.11. v 16:30 Autorské čtení se spisovatelkou Martinou Málkovou (konferenční sál) 

3.11. v 17:00 Nejen Afghánistán. Beseda s novinářkou a humanitární pracovnicí Petrou 

Procházkovou (konferenční sál) 

4.11. v 15:30 – 17:00 Klub Puntík. Daisy Mrázková a kniha Slon a mravenec. Pro rodiče s dětmi 

od 3 do 6 let (odd. pro děti a mládež) 

9.11. v 17:00 Dobrovolníkem v Gruzii. O svých zkušenostech bude hovořit ambasadorka 

Evropského sboru solidarity. Pořádáno online ve spolupráci s ED Hradec 

Králové 

11.11. v 17:00 Růst či nerůst? Co vyřeší současnou klimatickou krizi? Tadeáš Žďárský 

promluví o tom, zda je možné žít i v ekonomice bez růstu a jaké by to pro 

nás mělo důsledky (konferenční sál) 

16.11. v 17:00 Vítejte v Austrálii. On-line přednáška s Karolínou Bartošovou, pořádáno 

ve spolupráci s ED Hradec Králové 

18.11. v 16:30 Ražební techniky výroby mincí a medailí. MUDr. Aleš Hurdálek v další z 

cyklu numismatických přednášek (konferenční sál) 

23.11. v 17:00 Dokumentární film Vylidněno. Trh s bydlením se nazajímá o lidi. Domy se 

staví a prodávají, aby se mohly přelévat peníze (konferenční sál) – 92 min. 

26.11. ve 12-18:00 Den pro dětskou knihu - Staň se knihovníkem. Přijď si vyzkoušet jaké je to 
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být knihovníkem a poznej lépe svoji knihovnu (odd. pro děti a mládež) 

 

Následující akce se z důvodu špatné epidemiologické situace nepořádaly: 

24.11. v 16:00 Zdravotnictví: paliativní a hospicová péče dnes. Přednáší MUDr. František 

Bařinka (konferenční sál) 

25.11. v 15:00 Akademie 3. věku. Netradiční vánoční cukroví s Janou Vaňkovou 

(konferenční sál) 

29.11. v 16:00 Setkání osob pečujících v domácím prostředí o seniory či osoby se 

zdravotním postižením (konferenční sál) 

 

prosinec 

2.12. v 18:00 Slovinsko. Přednáší Radomíra Uhrová - online(ED) 

6.-10.12. Co víš o Slovinsku? Kvízová hra (odd pro děti a mládež) 

 

 

Tematické výstavy v odd. pro dospělé čtenáře: 25 

 

Veřejné sbírky:  

září – Český den proti rakovině 

říjen – Bílá pastelka 

listopad – Den válečných veteránů 

 

Univerzita 3. věku: 20  

Cyklus A – Typografie – 4 přednášky 

Cyklus A – Senior – aktivní potravinář – 7 přednášek 

Cyklus B – Občanský zákoník – 5 přednášek 

Cyklus B – Telekomunikace v kostce – 4 přednášky 

 

Informační lekce: 11 

 

Biblioterapie (M. Kořínková): 16 

 

Trénink paměti (P. Ježíková): 4 
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PC kurzy (P. Dvořák): 3 

 

 

Akce pro děti a mládež celkem 59 

15 akcí 

35 přednášek pro ZŠ a MŠ 

7 pro školní družiny  

2x Klub Puntík 
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17.2 Příloha č. 2 Knihovna Kroměřížska a TIC v médiích v roce 2021 

 

1. Mefistka vyprávěla o čertech. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 1, s. 19, fot. 

2. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 1, s. 18, fot. 

3. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje přes okénko. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, 
č. 1, s. 15. 

4. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Zavřená infocentra a knihovny. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 2, 
s. 10. 

5. TRHLÍKOVÁ, Nikol. On-line akce pokračují. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 3, s. 12. 

6. Tip na středu 20. ledna: Přednáška o Libanonu. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-1011]. 
Dostupné z: https://bruntalsky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tip-na-stredu-20-lednaprednaska-
o-libanonu-20210120.html. 

7. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje knihy díky bezkontaktnímu výdeji. WWW - cz [online], 
2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=39737. 

8. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje knihy díky bezkontaktnímu výdeji. Parlamentnilisty.cz 
[online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek. 

9. Knihovna Kroměřížska znovu půjčuje knihy. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. 
Dostupné z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky7873_knihovna-kromerizska-znovu-
pujcujeknihy.html. 

10. OMELKA, Jakub. Hurá pro knihy. Kroměřížský deník, 2021, č. 21, s. 3. ISSN 18019773. 

11. KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Kroměřížská knihovna půjčuje knihy dle objednávky. WWW - cz 
[online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=39773. 

12. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 2, s. 14, fot. 

13. OMELKA, Jakub. Pro knihy zase do knihovny. Kroměřížský deník, 2021, č. 27, s. 12. ISSN 
1801-9773. 

14. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Bezkontaktní knihovny. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 5, s. 12. 

15. (RE). Turistické "íčko" bude cyklobodem. Kroměřížský deník, 2021, č. 33, s. 12. ISSN 1801-
9773. 

16. PV. Kroměříž: Infocentrum je od letoška cyklobodem. Parlamentnilisty.cz [online], 2021 
[cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obcevolicum/Kromeriz-Infocentrum-je-od-letoska-
cyklobodem-653290. 

17. (RED). Regionální knihovny mají za sebou bohatou historii. Zatím poslední kapitolu píše 
covid. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 6, s. 13, fot. 
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18. RŮŽIČKA, Jiří. Pomohou cyklistům. Právo - Severní Morava a Slezsko [vedlejší vydání], 2021, 
č. 37, s. 13. ISSN 1211-2119. 

19. FUKSOVÁ, Jana. Skříňky, nebo zásilky. Půjčování knih táhne. Mladá fronta Dnes Východní 
Morava, 2021, č. 33, s. 14. ISSN 1210-1703. 

20. (RED). Kroměřížské infocentrum je od letoška cyklobodem. Týdeník Kroměřížska, 2021, 
roč. 20, č. 8, s. 2. 

21. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Hledá se nejlepší kniha. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 8, s. 16. 

22. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihy z okénka. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 8, s. 16. 

23. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Pověsti z knihovny. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 8, s. 16, fot. 

24. Půjčte si některou společenskou hru. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-1011]. Dostupné 
z: http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=39960. 

25. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 3, s. 14, fot. 

26. Knihovna Kroměřížska (Kroměříž, Česko).KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA (KROMĚŘÍŽ, Česko). 
Knihověda. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek. 

27. SLAMĚNOVÁ, Veronika. Miminka získají v porodnici kufřík od Knihovny Kroměřížska. 

28. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40089. 

29. SLAMĚNOVÁ, Veronika. Miminka získají v porodnici kufřík od Knihovny Kroměřížska. WWW 
- cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: https://www.nem-km.cz/892miminka-
ziskaji-v-porodnici-kufrik-od-knihovny-kromerizska.html. 

30. OMELKA, Jakub. Čtenářem od narození. Knihovna věnuje narozeným miminkům dárkový 
kufřík. Kromerizsky.denik.cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/ctenarem-od-narozeni-knihovna-
venujenarozenym-miminkum-darkovy-kufrik-20210311.html. 

31.  (RED). Hledá se největší e-čtenář. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 10, s. 13. 

32. Kroměřížská knihovna rozveseluje životy občanů. WWW - cz [online]. 2021 [cit. 2022-01-
07]. Dostupné z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky7982_kromerizska-knihovna-
rozveseluje-zivoty-obcanu.html 

33. SLAMĚNOVÁ, Veronika. Miminka získají v porodnici kufřík od Knihovny Kroměřížska. 
Kromerizsky.denik.cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://kromerizsky.denik.cz/ctenar-reporter/miminka-ziskaji-v-porodnici-kufrik-
odknihovny-kromerizska-20210311.html. 

34. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje bezkontaktně knihy i společenské hry, filmy a eknihy. 
WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
https://www.mestokromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/knihovna-pujcuje-bezkontaktne-
knihy-ispolecenske-hry-filmy-a-e-knihy. 
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35. ZAPLETAL, David. Portugalsko vašima očima. Zapojte se do soutěžní výstavy knihovny. 
Kromerizsky.denik.cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://kromerizsky.denik.cz/ctenar-reporter/portugalsko-vasima-ocima-zapojte-se-
dosoutezni-vystavy-knihovny-20210315.html. 

36. (HED). V knihovně i hry. Kroměřížský deník, 2021, č. 62, s. 1. ISSN 1801-9773. 

37. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Dopady pandemie i zážitky z Valašska budou tématem dalších online 
besed. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 10, s. 12, fot. 

38. TRHLÍKOVÁ, Nikol. O Turecku online. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 11, s. 12. 

39. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Bezkontaktní měsíc knihy. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 11, s. 
13, fot. 

40. TRHLÍKOVÁ, Nikol. „Deskovka” z knihovny. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 11, s. 13. 

41. JANOUŠKOVÁ, Jana. Kufříky z knihovny pro miminka. INFOnoviny, 2021, roč. 26, č. 3, s. 3. 

42. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihy a život Radky Denemarkové. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, 
č. 12, s. 12. 

43. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Bez čtení knih by byla pandemická doba ještě smutnější. Týdeník 
Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 12, s. 12, fot. 

44. Sběr starých mobilů. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40188. 

45. Knižní novinky. Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 4, s. 15, fot. 

46. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna vyhlásila e-čtenáře roku 2020 a zapojila se do sbírky 
vysloužilých mobilů. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/knihovna-vyhlasila-e-
ctenareroku-2020-a-zapojila-se-do-sbirky-vyslouzilych-mobilu. 

47. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje bezkontaktně knihy, i společenské hry, filmy a eknihy. 
Kroměřížský zpravodaj, 2021, roč. 18, č. 4, s. 11, fot. 

48. Miminka získají v porodnici kufřík od Knihovny Kroměřížska. Magazín 21, 2021, roč. 3, 
č. duben, s. 10, fot. 

49. Knihovna vyhlásila e-čtenáře roku 2020 a zapojila se do sbírky vysloužilých mobilů. WWW - 
cz [online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40213. 

50. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna půjčuje bezkontaktně knihy i společenské hry, filmy a eknihy. 
WWW - cz [online], http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40113. 

51. (RED). Kroměřížané mohou být čtenáři takřka od narození. Týdeník Kroměřížska, 2021, 
roč. 20, č. 13, s. 12, fot. 

52. KUNCOVÁ, Jarmila. Přednášky o cestování, dovadla i výstavy. Přinášíme vám víkendové 
tipy. Valassky.denik.cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://valassky.denik.cz/tipy-na-vikend/prednasky-o-cestovani-divadla-i-
vystavyprinasime-vam-vikendove-tipy-20210408.html. 
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53. NOSKOVÁ, Kateřina. Knihovny ocenily nejpilnější čtenáře. WWW - cz [online], 2021 [cit. 
2021-10-11]. Dostupné z: https://zlin.cz/zpravy/knihovny-ocenily-nejpilnejsiectenare. 

54. KUČEROVÁ, Šárka. V Knihovně Kroměřížska se opravuje kanalizační přípojka. WWW cz 
[online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://www.radiokromeriz.cz/novinky8041_v-knihovne-kromerizska-se-opravuje- 

55. FUKSOVÁ, Jana. Knihovny hlásí rekord, zájem o e-knihy během pandemie raketově vzrostl. 
Zlin.iDNES.cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/knihovny-elektronicke-knihy-rekord-pujcovanipandemie-
kraj.A210331_601594_zlin-zpravy_hoo. 

56. KUČEROVÁ, Šárka. Kanalizační přípojka se opravuje v Knihovně Kroměřížska. WWW cz 
[online], 2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek. 

57. Knihovny ocenily nejpilnější eČtenáře. WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné 
z: https://itvs24.cz/zlin/knihovny-ocenily-nejpilnejsi-ectenare. 

58. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska opět otevírá dveře čtenářům. WWW - cz [online], 
2021 [cit. 2021-10-6]. Dostupné z: https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-
zpravy/knihovna-kromerizska-opet-otevira-dvere. 

59. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska opět otevírá dveře čtenářům. WWW - cz [online], 
2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40321. 

60. Knihovna je otevřena od pondělí. WWW - cz [online], 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40333. 

61. RED. Vysloužilé mobily do knihovny. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 15, s. 8. 

62. RED. Knihovna otevřena. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 15, s. 8. 

63. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Knihovna v nových prostorách. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, 
č. 16, s. 3. 

64. RED. Opravy v knihovně zamezí zatékání. Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 16, s. 12, 
fot. 

65. VONDRÁŠEK, Jan. Město koupí od státu pozemky pod budovou Knihovny Kroměřížska. 
WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
https://www.mestokromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/mesto-koupi-od-statu-pozemky-
pod-budovouknihovny-kromerizska. 

66. TRHLÍKOVÁ, Nikol. Pro knihovnici Hanu Zaoralovou jsou holešovské pověsti „srdcovkou”. 
Týdeník Kroměřížska, 2021, roč. 20, č. 17, s. 13, fot. 

67. VONDRÁŠEK, Jan. Město koupí od státu pozemky pod budouvou Knihovny Kroměřížska. 
WWW - cz [online], 2021 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: 
http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=40466. 

68. KUČEROVÁ, Šárka. Knihovna Kroměřížska opět otevírá dveře čtenářům. Kroměřížský 
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70. Kroměříž koupí od státu pozemky pod budovou knihovny. WWW - cz [online]. 2021 [cit. 
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