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1. Základní údaje o organizaci 
 

Název: Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace 

Sídlo: třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 00374580 

DIČ: CZ00374580 

ID datové schránky: d52kmj7 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 290616371/0300 

Statutární zástupce: Mgr. Martin Ecler – ředitel 

 

2. Stručná charakteristika organizace 
 

Příspěvková organizace Města Pelhřimova byla zřízena pro rozvoj kulturního vyžití a 

cestovního ruchu. Pod hlavičkou Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. se sdružují Městská 

knihovna Pelhřimov, kino Vesmír, kulturní dům Máj, Divadlo Lubomíra Lipského, Galerie M, 

Muzeum strašidel, MÚZYum Lipských, expozice Pelhřimovské peklo, Turistické informační 

centrum, vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, koncertní a výstavní síň v kostele sv. Víta, 

koncertní a výstavní síň v kaple sv. Kříže Kalvárie a redakce Pelhřimovských novin. Vydává knihy 

s místní a regionální tématikou, zajišťuje oblast cestovního ruchu města a mezinárodní spolupráci 

města. 

 

3. Základní organizační struktura organizace 
 

Ředitel – Mgr. Martin Ecler 

- řídí a koordinuje činnost organizace 

- koordinuje oblast cestovního ruchu města 

- zastupuje organizaci při jednáních s druhými subjekty 

- zajišťuje oblast spolupráce s partnerskými městy 

- zajišťuje nakladatelskou činnost 

- zajišťuje rozvoj organizace 

- koordinuje rozvoj a údržbu VT 

- v době jeho nepřítomnosti je zastupován Ing. Luďkem Šauerem, příp. Vlastou Vlčkovou 

Oddělení ekonomické – vedoucí odd. Ing. Luděk Šauer 

- zajišťuje ekonomický chod organizace 

- vede osobní a personální agendu organizace 

- spravuje majetek organizace a organizaci svěřený 

- vyřizuje veškeré účetní operace organizace 

Oddělení kino – vedoucí odd. Zdeněk Zieman 

- zajišťuje filmová představení 

- krátkodobě pronajímá prostory kina Vesmír 

Oddělení kultury – vedoucí odd. Vlasta Vlčková 

- zajišťuje kulturní a společenské akce v objektech kulturního domu Máj, Divadla Lubomíra 

Lipského, kostela sv. Víta, kaple sv. Kříže Kalvárie a na veřejných prostranstvích a dalších 

objektech města 

- zajišťuje výstavy v Galerii M, v kostele sv. Víta a v kapli sv. Kříže Kalvárie 

- krátkodobě pronajímá prostory kulturního domu Máj, Divadla Lubomíra Lipského, kostela 

sv. Víta, kaple sv. Kříže Kalvárie   

- graficky zpracovává propagační materiály města a kulturních a společenských akcí 

- organizuje kurzy 
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- zajišťuje propagaci akcí ve městě formou plakátů, souhrnného plakátu a aktualizací 

webových stránek www.pelhrimovsko.cz,  www.kulturape.cz, www.pelhrimak.cz 

facebookovým profilem Pelhřimák a dalším aktuálně dostupným způsobem. 

Oddělení cestovního ruchu – vedoucí odd. Bc. Nela Štěpánková 

- provozuje Turistické informační centrum, Muzeum strašidel, MÚZYum Lipských, expozici 

Pelhřimovské peklo a vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje  

- zajišťuje propagaci města Pelhřimova a okolního regionu, komunikuje na sociálních sítích 

prostřednictvím profilu „Ať víš, do čeho jdeš“ 

Oddělení městská knihovna – vedoucí odd. Mgr. Iva Rajdlová 

Struktura městské knihovny: 

1. Úsek služeb čtenářům: 

• oddělení pro dospělé čtenáře – beletrie s čítárenským koutkem 

• oddělení pro dospělé čtenáře – naučné 

• oddělení dětské 

• hudební oddělení 

• studovna s internetem 

2. Úsek akvizice a zpracování knihovních fondů 

3. Úsek knihoven 

Městská knihovna zajišťuje 

- zajišťuje provoz městské knihovny 

- nakupuje knihovní fond 

- zajišťuje regionální funkce pro knihovny okresu 

- pořádá besedy a kulturně – naučné pořady 

- provozuje informační centrum pro neziskové organizace 

Oddělení provozně-technické – vedoucí odd. Miloš Junek 

- zajišťuje technický provoz a údržbu objektů kulturního domu Máj, Divadla Lubomíra 

Lipského, kostela sv. Víta, kaple sv. Kříže Kalvárie, Městské knihovny Pelhřimov, kina 

Vesmír, Muzea strašidel, expozice Pelhřimovské peklo, MÚZYa Lipských, Galerie M, 

Turistického informačního centra a vyhlídkové věže kostela sv. Bartoloměje, čp.10 

- technicky zajišťuje kulturní akce 

Oddělení redakce Pelhřimovských novin – šéfredaktor Kamil Vaněk 

- vydává tištěnou verzi Pelhřimovských novin 

- podílí se na provozu aktualit a zajišťuje elektronické verze Pelhřimovských novin na 

www.mupe.cz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pelhrimovsko.cz/
http://www.kulturape.cz/
http://www.pelhrimak.cz/
http://www.mupe.cz/
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4. Oddělení ekonomické 

 

Výsledky hospodaření organizace za rozpočtové období roku 2021 
 

 

Rozpočtové náklady: 
náklady pro rok 2021 – rozpočet        34.744.000 Kč  
 skutečné plnění                             33.696.937,62 Kč       
% plnění rozpočtu                                                                     97 % 
  
Rozpočtové výnosy: 
vlastní tržby pro rok 2021 – rozpočet           9.558.000 Kč 
skutečné plnění                                7.950.107,80 Kč 
% plnění předpokladu rozpočtu                          83,2 %                                                                                                                                                                      
 
schválený příspěvek zřizovatele ve výši           24.386.000 Kč   
jiné transfery z krajského a státního rozpočtu                  800.000 Kč  
celkem                  25.186.000 Kč 
 

skutečné plnění                  25.748.590,60 Kč  
% plnění rozpočtu                      102,2 %   
 
                                                                                                        
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je zisk ve výši 1.760,78 Kč. 
 
 Příspěvková organizace Kulturní zařízení města Pelhřimova, KZMP, hospodařila 
během rozpočtového období roku 2021 na podkladě schváleného rozpočtu v objemu 34.744 tis Kč. 
Rozpočet byl sestaven a schválen oproti předcházejícímu období ve snížené úrovni s to s ohledem 
na dopady vyvolané epidemií Covid 19.  Návrh předpokládal meziroční snížení úrovně jak výnosů, 
tak i nákladů, nicméně pracoval s předpokladem postupného návratu společnosti k běžnému 
životu, bez restrikcí a omezení v oblastech kultury a cestovního ruchu.  
Provoz kulturních zařízení, možnosti návštěv kulturních představení i možnosti konání 
společenských akcí byly však v průběhu celého roku 2021 nadále ovlivněny stále probíhající 
epidemií.  Tyto vnější vlivy samozřejmě výrazným způsobem opětovně ovlivňovaly jak 
ekonomickou, tak i společensko - kulturní činnost organizace. Opětovné nucené překládání 
termínů připravených kulturních akcí a i jejich rušení znamenaly další pokles návštěvnosti, 
doprovázený poklesem tržeb.  Velmi neblaze se projevilo samozřejmě i vyloučení části populace 
z možnosti návštěv kulturních a společenských akcí v druhé polovině roku.  
Rok 2021 zůstane tak dalším rokem ve znamení destrukce předchozích úspěchů a dosažených 
výsledků činnosti organizace. 

Organizace tedy nenaplnila rozpočtované výše výnosových kapitol. Díky úsporám 
variabilních nákladů a s přispěním poskytnutí slevy z nájemného placeného zřizovateli za pronájem 
budov, kompenzující provozování očkovacího centra v budově KD Máj a Radou města poskytnuté 
slevy z úhrad podnájemníkům zasaženým uzavřením jejich provozoven, skončila rozpočtové 
období roku 2021 mírným přebytkem v hospodaření. 
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Výnosy 
 
Úroveň vlastních výnosů organizace za období roku 2021 nedosáhla rozpočtového 

předpokladu a zaznamenala další meziroční propad v celkovém vyjádření o 10 %. Největší pokles 
byl zaznamenán u pronájmů, jak krátkodobých tak i dlouhodobých s poklesem meziročně o 50 %. 
V případě příjmů z prodeje vstupenek na kulturní pořady jakožto hlavní položky vlastních příjmů 
tento pokles činil 10 %. Pouze u příjmů z turistického ruchu došlo k meziročnímu navýšení výnosů a 
to o 30 %. 
Do plnění kapitol rozpočtových příjmů v roce 2021, zejména příjmů z hlavních činností organizace 
zasahovaly již druhým rokem opatření výrazně omezující nebo znemožňující uskutečnění 
kulturních a společenských akcí. V kulturním domě Máj se neuskutečnil jediný ples, návštěvnost 
divadelních a filmových představení narušovala různě se měnící karanténní a omezující opatření, 
nejistota ohledně podmínek návštěvy, nutnost použití respirátorů i prokazování bezinfekčnosti při 
vstupu do sálů a další komplikace.  

Příjmy z prodeje poskytovaných služeb, znamenající hlavní položku vlastních příjmů se 
podařilo naplnit na 70 % hodnoty rozpočtového předpokladu, což lze vzhledem k reálné situaci 
považovat za úspěch. Výsledku bylo dosaženo maximálním nasazením a současně s přispěním 
vydařené letní turistické sezony, kdy se během letních měsíců podařilo realizovat navýšené příjmy 
z provozovaných expozic a z turistického ruchu. Zlepšená propagace Pelhřimova jako turistické 
destinace ve spojení s větším počtem rodin, trávících svou letní dovolenou v tuzemsku, znamenaly 
zvýšenou návštěvnost turistických cílů v Pelhřimově a zde realizovaných tržeb.   

Prostory kulturních zařízení jsou formou dlouhodobých i krátkodobých podnájmů nabízeny 
k využití jiným subjektům ke konání společenských akcí. Následkem nejistoty byly veškeré 
pronájmy velkého sálu ke konání společenských akcí v druhé polovině roku objednateli zrušeny.  
V prvním pololetí nebylo možné pronájmy ani nabízet, vzhledem k zřízení velkokapacitního 
očkovacího centra v sále a přilehlých místnostech. U dlouhodobých pronájmů pak byly projednány 
a poskytnuty slevy ze smluvních úhrad. Dalším faktorem ovlivňujícím výši příjmů z pronájmu pak 
byla probíhající rekonstrukce prostor budovy KD Máj. Místnosti, které zde byly v předcházejících 
obdobích nabízeny k pronájmům a úhrady za jejich užívání byly příjmy rozpočtu se staly 
staveništěm případně přechodným skladem pro uložení mobiliáře a techniky z vystěhovaných 
rekonstruovaných prostor. 

V souladu se schváleným rozpočtem byly vlastní příjmy organizace doplňovány čerpáním 
příspěvku zřizovatele a příjmy účelově určených prostředků na podporu schválených programů. 
Příspěvek zřizovatele byl realizován ve shodné výši s předcházejícím obdobím, tedy 24.386 tis. Kč a 
umožnil stabilizovat ekonomiku i v tomto nelehkém období. V případě transferů ze státního a 
krajského rozpočtu došlo k 11 % meziročnímu nárůstu. Důvodem je získání finančních částek z 
podpory turistického ruchu a podpory kinematografie z vypsaných programů, ze kterých právní 
forma žadatele jako příspěvkové organizace nebyla předem vyloučena. Nadále také pokračovala 
spolupráce s úřadem práce při vytváření krátkodobých pracovních příležitostí pro těžko 
umístitelné uchazeče o zaměstnání a na tyto pracovní místa byla ze státního rozpočtu získána 
podpora v meziročně navýšené úrovni 1.078 tis. Kč. 
Vzhledem k nepříznivé situaci při plnění vlastních rozpočtových příjmů a současné 
potřeběfinančního pokrytí nákladů došlo k užití prostředků Fondu rezervního a to ve výši 523 tis. 
Kč se souvztažným zaúčtováním shodné položky rozpočtových výnosů. 
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Skutečnost plnění výnosových kapitol rozpočtu KZMP a meziroční srovnání: 
 

 
Výnosy 

 
předpoklad 

rozpočtu 2021 Kč 

 
skutečnost       

rok 2021 Kč 

 
skutečnost     

rok 2020 Kč 

    

poskytnutí služeb 7.718.000 6.288.532 6.830.355 

pronájem 1.600.000 754.152 1.455.301 

prodej zboží 200.000 279.947 355.793 

jiné výnosy 40.000 100.325 134.648 

čerpání fondů 0 527.151 15.620 

příspěvek zřizovatele 24.386.000 24.386.000 24.386.000 

granty a účelové prostředky 800.000 1.362.591 1.286.018 

transfery celkem 25.186.000 25.748.591 25.672.018 

celkem 34.744.000 33.698.698 34.463.735 

 
 
Náklady 
 
 Čerpání nákladových druhů bylo znovu výrazně ovlivněno nestandardním průběhem 
rozpočtového období. Jednak přímo dopady covidové situace s rušením kulturních a 
společenských akcí z důvodu vládních opatření, dále nepřímo vlivem dlouhodobého provozování 
očkovacího centra zřízeného v KD Máj a v závěru období pak nutností řešení potřeby financování 
rozsáhlých oprav majetku zřizovatele v budově KD Máj. 
Nastalá situace byla projednávána s vedením města a uvolněné rozpočtové prostředky byly 
směrovány ve prospěch finančního zajištění aktuálních potřeb. 
 

Čerpání materiálových nákladů probíhalo rovnoměrně a podle předpokladu, s mírným 
překročením celkové rozpočtované částky. Tato položka zahrnuje kromě běžného spotřebního 
materiálu zejména pořízení knih a periodik v městské knihovně a jejich nákup probíhal podle 
předpokladu. 

Zúčtované částky za spotřeby energií dosáhly 98 % předpokladu rozpočtu. Vliv omezení 
provozu a uzavření kulturních zařízení byl vykompenzován zvýšením nákladů na energie v KD Máj, 
zapříčiněným provozem očkovacího centra v budově a položka je vykazována prakticky v 
rozpočtované výši. 

Kapitola oprav a obnovy majetku doznala největší odchylky od rozpočtového předpokladu 
a 306 % čerpání hodnoty předpokladu znamenalo překročení rozpočtované částky o 1.026 tis. Kč. 
Důvodem tak rozsáhlé odchylky byla aktuální situace při rekonstrukci prostor v kulturním domě.  
Postup prací přinesl potřebu financování navazujících a souvisejících víceprací, které nebyly 
zapracovány v projektové přípravě a nebyly finančně zajištěny investorem stavby. Jejich provedení 
však bylo nezbytné pro úspěšné dokončení rekonstrukce a proto se zřizovatelem jako majitelem 
budovy bylo projednáno a za jeho souhlasu uskutečněno financování těchto oprav z prostředků 
rozpočtu KZMP. Takovéto řešení umožňoval přebytek nespotřebovaných prostředků v kapitole 
nákupu služeb. Zde nedošlo k vyčerpání všech rozpočtovaných zdrojů vlivem odpuštění části 
nájemného placeného zřizovateli.  Rada města Pelhřimova rozhodla o poskytnutí slevy v částce 
1.500 tis. Kč a to jako kompenzaci nahrazující ztráty z provozování očkovacího centra a dále slev 
poskytnutých podnájemníkům v souvislosti s následky pandemie. 
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Dalším faktorem, proč kapitola nákupu služeb nedosáhla rozpočtového předpokladu bylo omezení 
kulturních akcí, znamenající nižší výdaje za honoráře umělců, půjčovné distributorům filmů, 
autorské poplatky a související platby. 
 

Vynaložené náklady na platy a ostatní osobní náklady byly vykázány v hodnotě 101 % 
rozpočtového předpokladu. Podrobné analýze a též odůvodnění mírného překročení čerpání se 
podrobněji věnují další kapitoly dokumentu.  
Zákonné platby sociálního a zdravotního pojištění se vyvíjely podle předpokladu rozpočtu.  
K vyššímu čerpání došlo v případě čerpání sociálních nákladů. To bylo zapříčiněno změnou 
v poskytování finanční podpory stravování zaměstnanců. Na základě změny legislativy bylo 
zavedeno poskytování podpory stravování zaměstnanců přímou finanční formou v podobě výplaty 
stravenkového paušálu.  
Zde je i spojitost s vyčerpáním pouze jedné třetiny rozpočtované částky, určené na cestovní 
náhrady.  Výrazné omezení služebních cest zaměstnanců znamenalo úsporu v kapitole cestovné, 
nicméně náklady se projevily jinde, právě vyplacením stravenkového paušálu těm pracovníkům, 
kteří by v případě uskutečnění pracovní cesty neměli na takovou výplatu nárok.  
 

Odpisy dlouhodobého majetku byly zúčtovány podle odpisového plánu, oproti 
schválenému rozpočtu byla zúčtována nižší částka a to z důvodu opoždění rekonstrukce prostor a 
s tím spojeného časového odkladu nákupů a zařazení nového majetku do užívání. 

Výrazně navýšené čerpání bylo vykázáno u kapitoly ostatní náklady, zahrnující především 
neuplatněnou část odpočtu DPH u přijatých zdanitelných plnění. Zde měla vliv opět vysoká 
hodnota provedených oprav KD Máj. Jelikož u stavebních dodávek odvod DPH zajišťuje příjemce, 
který ovšem v našem případě nemůže uplatnit stejnou hodnotu DPH jako odpočet, rozdíl musel 
být profinancován právě z této rozpočtové kapitoly. 
 
 
Skutečnost plnění nákladových kapitol a meziroční srovnání: 
 

 
Náklady 

předpoklad 
rozpočtu 2021 Kč 

skutečnost 
rok 2021 Kč 

skutečnost 
rok 2020 Kč 

    

spotřeba materiálu 1.672.000 1.840.725 1.952.395 

spotřeba energií 1.820.000 1.785.826 1.282.894 

ochranné pomůcky 20.000 27.950 32.935 

nákup zboží 250.000 295.686 224.823 

opravy a obnova 498.000 1.524.391 1.105.474 

cestovné 48.000 18.189 5.429 

reprezentace 22.000 21.928 21.999 

nákup služeb 8.256.000 5.427.164 6.789.887 

platy a OON 15.108.000 15.198.403 14.900.990 

zákonné pojistné 4.650.000 4.592.572 3.485.048 

zákonné sociální náklady 655.000 802.416 667.710 

odpisy DM 509.000 489.952 454.953 

náklady z DDM 400.000 420.117 749.656 

ostatní náklady 836.000 1.250.968 917.616 

celkem 34.744.000 33.696.938 32.591.809 
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Personální oblast a platy 
 
 
 Kulturní zařízení města Pelhřimova p.o. zajišťovala svůj provoz v roce 2021 zaměstnáváním 
37,5 zaměstnanců v průměrném evidenčním počtu. Průměrný přepočtený počet pracovníků činil 
vlivem pěti částečných pracovních úvazků za sledované období 35 přepočtených pracovních 
úvazků. Počet zaměstnanců organizace také během období roku kolísal, a to v závislosti na 
potřebách zajištění sezonních prací, ale i vlivem obměny pracovního kolektivu a taktéž vlivem 
zaměstnávání nestejného počtu pracovníků na pozicích veřejně prospěšných prací u organizace. 
V návaznosti na provozní potřeby byly vybrané pracovní náplně vykonávány formou uzavírání 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výhody takového postupu se naplno projevily 
zejména v době uzavření provozu kulturních zařízení pro veřejnost, kdy zaměstnavatel mohl plně 
využít větší operativnost i nákladovou výhodnost takového postupu. 
Odměňování pracovníků organizace vycházelo z platných právních předpisů, především zák. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
v platném znění, s použitím vnitroorganizační platové směrnice, která stanovuje pravidla pro 
odměňování pracovníků v závislosti na jejich pracovním nasazení v podmínkách kultury a 
cestovního ruchu, s ohledem na výkon práce v pozdní denní či v noční hodinu, ve dnech 
pracovního klidu, nebo o svátcích.  
 

Skutečný objem všech zúčtovaných platových prostředků a odměn z dohod činil ve 
sledovaném období celkem částku 15.198.403 Kč a zaznamenal mírný 1,9 % meziroční nárůst. Ten 
pramení zejména z meziročního 1,8 % nárůstu počtu pracovních úvazků, z 34,5 na 35 
přepočtených pracovních úvazků. Za sledované období k výrazným změnám v odměňování 
nedošlo. 
Všichni zaměstnanci organizace byli odměňováni podle platné základní tabulky, přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění. 
V souladu s ním a s platným zněním zákoníku práce jim byly přiznány ve smyslu §123 ZP platové 
tarify v celkové hodnotě 8.397.990 Kč, průměrné vypočtené zařazení pracovníka KZMP bylo v 7. 
platové třídě.  
Podle §124 ZP, §131 ZP a podle §126 ZP v závislosti na plnění přidělených pracovních úkolů byly 
zúčtovány pracovníkům individuální osobní příplatky v celkové hodnotě 1.524.725 Kč.  
Podle §134 ZP byly vyplaceny zaměstnancům odměny v celkové hodnotě 1.536.450 Kč, 
zohledňující kromě úspěšného splnění pracovních úkolů také zejména nárazovou práci, práci 
přesčas ve smyslu §127 ZP, úpravu pracovní doby v mimořádné situaci a nepravidelné rozvržení 
směn v závislosti na potřebě zajištění provozu a služeb.   
Jako náhrady platu za dovolenou a krátkodobou pracovní neschopnost a nově též za nařízenou 
karanténu byly zaměstnancům zúčtovány prostředky v objemu 1.404.318 Kč.  
Za výkon prací konaných na základě dohod mimo pracovní poměr byly podle §138 ZP vyplaceny 
odměny z dohod v celkové výši 2.334.920 Kč.  

Průměrný vypočtený měsíční hrubý příjem průměrného zaměstnance činil částku 30.611 
Kč, přepočteno na jeden plný průměrný pracovní úvazek a z meziročního srovnání vyplývá, že 
došlo v organizaci k meziročnímu poklesu průměrného měsíčního příjmu o 156 Kč. 
 

Již druhým rozpočtovým obdobím musela organizace při personálním zajištění provozu čelit 
důsledkům pandemie Covid 19, neustálé změny podmínek, omezení a nařízení kladly mimořádně 
vysoké nároky na vedoucí pracovníky při organizaci práce. Periodicky se opakující vlny 
krátkodobých pracovních neschopností, karantén i rozsáhlého čerpání ošetřování nezletilého člena 
rodiny z důvodu uzavření školských zařízení mimořádně zatěžovaly oblast zpracování mzdové a 
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personální agendy a výkaznictví.  Situace vyžadovala také zcela nové formy komunikace jak 
s veřejností, tak i uvnitř organizace. 
 

Všichni zaměstnanci organizace byli podle požadavků platné legislativy seznamováni a 
proškolováni ve znalosti bezpečnostních předpisů a postupů, jejich pracovní schopnost a dispozice 
byla periodicky posuzována smluvním lékařem pracovně lékařské péče a jejich pracoviště jakožto i 
veřejnosti přístupné prostory byly podrobovány kontrole odborně způsobilou osobou. 
Za sledované období nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz zaměstnance. 
 
 
Přehled o počtu zaměstnanců KZMP a struktuře odměňování za rok 2021 
 

 

Průmě
rný 
eviden
ční 
počet 
pracov
níků 

Průmě
rný 
přepoč
tený 
počet 
pracov
níků 

Plato
vé 
třídy 

Tarifní 
platy v Kč 

Náhrady 
platu v Kč 

Příplatky  
v Kč 

Odměny    
v Kč 

Průměr
ný 
měsíční 
příjem 
v Kč 

                  

Městská 
knihovna 13,3 12,2 1-11 2 766 181 424 310 309 457 354 500 26 328 
Kulturní dům 
Máj 3 2,8 2-5 607 417 79 221 39 517 107 500 24 811 
Divadlo L. 
Lipského 2 2 8-9 520 664 80 211 115 961 104 000 34 202 
Kino  
Vesmír 2 1,5 2-8 393 074 50 004 89 511 60 500 32 949 
Galerie  
M 1 1 7 221 676 25 891 12 582 29 000 24 096 
Cestovní  
ruch 3 3 9-10 779 061 133 530 151 769 174 150 34 403 
Kulturní 
zařízení 10,2 9,5 1-11 2 463 065 459 517 751 795 495 800 36 581 
RF  
knihoven 3 3 9-10 646 852 144 631 54 133 211 000 29 350 
 
Celkem 37,5    35   8 397 990 1 404 318  1 524 725 1 536 450 30 611 

                  

OON 343     2 334 920         

                

Platy a OON 
celkem       

15 198 403 
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Stanovené závazné ukazatele hospodaření 
 
 

Pro rozpočtové období roku 2021 byly zřizovatelem stanoveny závazné ukazatele: 

 

Ukazatel Rozpis rozpočtu Skutečnost Plnění 

Neinvestiční transfer PO 24.386 tis. Kč 24.386 tis. Kč 100 % 

Limit mzdových prostředků 15.108 tis. Kč 15.198 tis. Kč 101 % 

Limit nákladů na reprezentaci 22 tis. Kč 22 tis. Kč 100 % 

Limit počtu přepočtených pracovníků 38 35 92 % 

 
Komentář k plnění závazných ukazatelů: 
 
 Objem čerpání neinvestičního transferu od zřizovatele byl dodržen a prostředky byly 
poskytnuty a vykázány ve schválené výši 24.386 tis. Kč. 
  
 Objem mzdových prostředků, zúčtovaných v organizaci za sledované období na platy, 
náhrady platů, odměny, náhrady za krátkodobé pracovní neschopnosti a ostatní osobní náklady 
činil celkem 15.198.403 Kč, tedy dosáhl úrovně 100,6 % stanoveného ukazatele limitu mzdových 
prostředků. 
Finanční výkazy organizace zahrnují veškeré skutečné vynaložení mzdových prostředků, tedy i o 
vyplacení jiných mzdových prostředků než schváleného limitu. Organizace kromě schválených 
prostředků do výše stanoveného limitu vykazuje v účetnictví též vynaložení účelových prostředků 
na platy a osobní náklady v rámci dotačních programů a mzdové náklady v souvislosti 
s komerčními pronájmy prostor a techniky. Externím objednatelům služeb a pronájmů jsou 
účtovány a také odděleně sledovány personální náklady s těmito pronájmy přímo spojené. Tyto 
částky se navrací do rozpočtu v úhradách od objednatelů a jejich spotřeba je součástí vykazované 
hodnoty sledovaného ukazatele.  
 
Stanovený závazný ukazatel byl ve finančním vyjádření překročen celkem o 91.603 Kč.  
         
Organizace přijala za rozpočtové období roku 2021: 
účelové mzdové prostředky MPSV ČR ve výši          1.077.816 Kč       
účelové mzdové prostředky MK ČR ve výši                45.000 Kč 
vyúčtovala mzdové náklady přímo spojené s pronájmy ve výši            65.857 Kč  
                         
celkem tedy v souhrnu           1.188.673 Kč 
                           
Z porovnání přijatých částek a částky vyplacené nad hodnotu stanoveného ukazatele vyplývá 
zdůvodnění překročení a také způsob finančního pokrytí zvýšených nákladů.   
Ve vykazované částce je ovšem dále zahrnuto i vyplacení platů, příplatků a odměn pracovníků, 
jejichž zaměstnávání je dotováno úřadem práce a to v celkové roční úhrnné hodnotě 1.077.816 Kč. 
Dále je ve vykazované částce obsaženo i vyplacení náhrad za krátkodobé pracovní neschopnosti a 
nařízené karantény v celkové roční a dlužno uvést že i rekordní částce 114.375 Kč. 
Při vyhodnocení lze tedy shrnout, že stanovený finanční ukazatel po očištění o vyjmenované vlivy 
byl nejen dodržen, ale naopak lze konstatovat, že v roce 2021 z důvodu omezení a přerušení 
provozu kulturních zařízení a rušení tradičních akcí nebyly v plné výši vyčerpány ani všechny 
alokované mzdové prostředky. Organizace tudíž mohla tyto nevyčerpané zdroje v přibližném 
rozsahu 1.097 tis. Kč užít ve prospěch financování oprav a nákupů majetku. 
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Závazný ukazatel nákladů na reprezentaci byl stanoven souhrnnou částkou 22.000 Kč, ve 

složení 21.000 Kč pro reprezentaci ředitele KZMP a 1.000 Kč pro reprezentaci vedoucí regionálního 
oddělení městské knihovny. V tomto limitu jsou zahrnuty též nákupy přípitku poskytovaného pro 
všechny hosty slavnostního večera při příležitosti předávání Cen města Pelhřimova.   
Skutečné čerpání činilo částku 21.928 Kč a stanovený závazný ukazatel byl dodržen. 
 

Stanovený limit počtu přepočtených pracovníků pro rok 2021 byl stanoven rozpisem 
závazných ukazatelů na 38 přepočtených pracovních úvazků a tato výše byla skutečným plněním 
35 přepočtených pracovních úvazků dodržena. 
 
Finanční majetek, fondy 
Stav finančních prostředků KZMP k 31. 12. 2021: 
 
bankovní účty:  
běžné účty                 3.037.040,67 Kč 
běžný účet prostředků FKSP                 341.477,64 Kč 
bankovní účty: spořící účty         3.509.181,37 Kč 
pokladní hotovost                                 61.563,92 Kč 
pokladny cenin                               0,00 Kč 
 
finanční prostředky a ceniny celkem       6.949.263,50 Kč 
 
Stav zůstatků finančních fondů KZMP k 31. 12. 2021: 
 
Fond reprodukce majetku          1.104.827,28 Kč 
Fond rezervní           1.526.347,49 Kč 
Fond odměn                     785.486,00 Kč 
Fond kulturních a sociálních potřeb               364.040,64 Kč 
 
fondy celkem                  3.780.701,41 Kč 
  
Analýza tvorby a čerpání peněžních fondů KZMP 
 
Na podkladě rozhodnutí o vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1.871.926 Kč za 
předcházející rozpočtové období byl proveden nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 
1.500.000 Kč. Zbývající hodnota vykazovaného zisku pak byla zúčtována podle rozhodnutí 
zřizovatele ve prospěch Fondu rezervního ve výši 269.085 Kč a Fondu odměn ve výši 102.841 Kč. 
 
Během rozpočtového období došlo ve smyslu schváleného plánu užití peněžních fondů k užití 
prostředků Fondu investičního ve výši 877.280 Kč na financování realizovaných investic, nákupu 
licence knihovního systému, pořízení osvětlovacího pultu a ozvučovacího systému. Dále došlo k 
užití prostředků Fondu rezervního v částce 523.150 Kč Kč a to za účelem finančního pokrytí 
pořízení nábytku pro prostory Malé scény a provedených výměn dveří a zárubní v navazujících 
prostorech.   

Ve prospěch Fondu investičního byla zúčtována investiční dotace poskytnutá ve výši 
322.000 Kč. Dále byl fond naplněn přídělem ze zúčtovaných odpisů majetku částkou 456.173 Kč. 
Oproti celkem vykazovaným účetním odpisům je nižší částka způsobena účtováním části odpisů 
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jako poskytnutí služeb regionálnímu odd. městské knihovny a účtováním výnosů z investičního 
transferu, kdy organizace tvoří fond pouze ve výši vlastního finančního podílu na celkové investici. 

Na podkladě sestaveného rozpočtu FKSP bylo čerpáno z Fondu kulturních a sociálních 
potřeb ve prospěch zaměstnanců 178.003 Kč. Jednalo se o 17.402 Kč jako příspěvek na stravování, 
65.126 Kč jako příspěvek na rekreaci a rehabilitaci, 46.974 Kč jako příspěvek na penzijní 
připojištění a 48.501 jako příspěvky na optické pomůcky a další vyhláškou upravená plnění ve 
prospěch zaměstnanců. 
Ve prospěch fondu byly zúčtovány prostředky ve vazbě na vyplacené platy a náhrady za 
krátkodobé pracovní neschopnosti ve výši 257.270 Kč.  Zůstatek fondu činil ke konci období 
364.040 Kč. Nesoulad stavu běžného účtu prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb a 
účetním stavem ke dni 31. 12. 2021 ve výši 22.563 Kč je způsoben časovým nesouladem zúčtování 
fondu a provedení bankovních převodů peněžních prostředků v závěru účetního období.  

 
K užití prostředků Fondu odměn nedošlo. 

 
Finanční fondy KZMP jsou zcela dostatečně finančně kryty prostředky v hotovosti a prostředky na 
bankovních účtech organizace. 
 
Pohledávky a závazky 
 
 Ke dni 31. 12. 2021 evidovala KZMP pohledávky za odběrateli celkem za 65.624 Kč, jedná se 
o běžné pohledávky z obchodních vztahů, se splatností počátkem r. 2022. 
Další evidované pohledávky tvoří pohledávky za pronájem prostor pro podnikání, konkrétně jde o 
částku 257.126 Kč, přičemž hlavní položkou je částka 250.332 Kč za pronájem Restaurace Máj. 
Přestože v meziročním srovnání výše pohledávky z tohoto titulu poklesla na polovinu, z důvodu 
trvající mimořádné situace v souvislosti s epidemií požádal její původce o další odklad splatnosti a 
její předpokládané vyrovnání se posunulo do dalšího rozpočtového období. 
KZMP evidovala k rozvahovému dni ještě pohledávky za úřadem práce z neproplacených dotací 
v závěru období, v úhrnné hodnotě 78.140 Kč, dále pohledávku na finanční plnění z nároku na 
provize ve výši 10.907 Kč a jednu nevyrovnanou pohledávku v hodnotě 18.530 Kč z nevyřízené 
reklamace nákupu. Tyto pohledávky byly vyrovnány počátkem roku 2022.  
Evidované závazky vůči dodavatelům KZMP činily k 31. 12. 2021 částku celkem 1.733.422 Kč, 
zvýšený objem v meziročním srovnání je způsoben nevyrovnanými závazky se zhotoviteli 
stavebních prací, hrazených z rozpočtu KZMP a se splatností v lednu 2022. 
Splatné závazky vůči zaměstnancům ve výši 1.160.250 Kč byly vyrovnány do výplatního termínu 
v lednu 2022. Závazky vůči finančnímu úřadu v celkové výši 396.695 Kč a ze sociálního a 
zdravotního pojištění v celkové výši 500.819 Kč byly vyrovnány v lednu 2022 v návaznosti na 
zúčtování odvodů a daní organizací. 
Dodavatelům energií byly k 31. 12. 2021 poskytnuty nevyúčtované zálohové platby v úhrnu za 
423.200 Kč.  Dále jsou evidovány dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 26.800 Kč, z toho 4.000 Kč 
jako jistina pro zasílání spěšnin a 22.800 jako provozní hotovosti pokladních míst. 
Na účtech časového rozlišení nákladů a výnosů jsou evidovány zůstatky a tyto budou 
bezprostředně vypořádány v navazujícím účetním období. 
 
Přijaté transfery 
 
 Kulturní zařízení města Pelhřimova jakožto příspěvková organizace používá k pokrytí části 
nákladů své hlavní činnosti prostředky od zřizovatele. 
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Pro rok 2021 byla schválena a skutečně poskytnuta dotace, schválený příspěvek zřizovatele ve výši 
24.386 tis. Kč.  
Další prostředky ve výši 1.078 tis. Kč přijala KZMP ze státního rozpočtu ČR na projekty podpory 
vytvoření dočasných pracovních míst veřejně prospěšných prací zřízených v organizaci.   
Na podporu a zachování kinematografie byly přijaty prostředky získaného grantu Státního fondu 
kinematografie ve výši 180 tis. Kč.  
Dotace ve výši 69 tis. Kč pak přijala organizace na podporu schválených grantových projektů 
v městské knihovně. Prostřednictvím zřizovatele přijala organizace dále investiční dotaci 
Ministerstva kultury ČR ve výši 322 tis. Kč na pořízení knihovního systému. Vlivem způsobu 
účtování s časovým rozlišením výnosů byla zúčtována za rok 2021 ve výnosech z transferů její část, 
a to ve výši 36 tis. Kč.  
Grantové prostředky z Fondu Vysočiny nebyly za období roku 2021 poskytnuty, nicméně 
z rozpočtu Kraje Vysočina z projektu podpory cestovního ruchu byla přijata částka ve výši 88 tis. Kč. 
Ta byla však poskytnuta darovací smlouvou a byla proto zpracována a vykázána ne jako transfer 
ale jakožto finanční dar. 
 
Přehled o zúčtovaných transferech, dotacích pro KZMP  
 

poskytovatel předpoklad skutečnost        
r. 2021 

skutečnost           
r. 2020 

Město Pelhřimov 24.386.000 24.386.000 24.386.000 

Kraj Vysočina 80.000 0 253.919 

Ministerstvo kultury ČR 60.000 104.775 42.750 

Min. práce a sociálních věcí ČR 660.000 1.077.816 899.349 

Státní fond kinematografie  180.000 90.000 

celkem 25.186.000 25.748.591 25.672.018 

 
Majetek a inventarizace 
 
 Kulturní zařízení města Pelhřimova evidovala k 31.12.2021 dlouhodobý nehmotný majetek 
v hodnotě 1.545.024 Kč a dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 21.400.235 Kč.  
Dále k rozvahovému dni evidovala nedokončený rozpracovaný dlouhodobý majetek ve výši 
348.589 Kč. Stav evidence drobného majetku byl ve výši 3.785.519 Kč.  
Organizace dále využívala ke své činnosti na základě nájemní smlouvy a jiných právních podkladů 
také dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví zřizovatele v celkové pořizovací hodnotě 
119.588.103 Kč a majetek ve výpůjčce v hodnotě 8.600 Kč.  
Stav zásob zboží k 31. 12. 2021 byl vyčíslen a ověřen inventarizací v hodnotě 728.667,95 Kč. 

Podle pokynů zřizovatele a směrnice ředitele KZMP byla ke dni 31. 12. 2021 provedena 
řádná roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků Kulturních zařízení města Pelhřimova.  
V průběhu fyzické a dokladové inventury nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly. V rámci 
inventarizace byla provedena revize stavu a upotřebitelnosti evidovaného majetku a zásob. O 
provedené inventarizaci byla sepsána a ověřena inventarizační zpráva. 
 
Investice 
 
 V průběhu roku 2021 byl pořízen nový nehmotný majetek v ceně 381.562 Kč bez DPH a 
nový hmotný majetek v ceně 495.719 Kč bez DPH.  Z toho byl zařazen do užívání majetek v ceně 
147.130 Kč a zbylá část bude kompletována a zařazena v souvislosti s postupující rekonstrukcí v KD 
Máj. 
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Jmenovitě se jednalo o pořízení licence Knihovního systému Tritius v ceně 381.561,60, 
financované z 84 % prostřednictvím investiční dotace MKČR, poskytnuté ve výši 322.000 Kč. 
Dále byl zakoupen a uveden do provozu nový digitální osvětlovací pult Avolites v ceně 147.130 Kč a 
zakoupen nový aktivní ozvučovací systém pro Malou scénu KD Máj v ceně 348.589 Kč.      
Ve prospěch modernizace, obnovy opotřebeného vybavení a zajištění budoucího provozu 
rozšířených prostor došlo k nákupům nového drobného majetku v hodnotě 420.117 Kč. Byl 
pořízen především nábytek pro rekonstruované prostory, komponenty zvukové a osvětlovací 
techniky a hygienická zařízení. Z ekonomických důvodů byla v této souvislosti dočasně 
pozastavena obnova výpočetní a kancelářské techniky. 
Mimořádně velké prostředky z rozpočtu organizace byly směrovány také do oprav majetku 
zřizovatele. V přímé návaznosti na probíhající stavební práce byly financované opravy budovy a 
technologií v KD Máj v celkové hodnotě 1.396.922 Kč. Jednalo se o nutné stavební, 
elektroinstalační a zámečnické práce, nezahrnuté v projektové dokumentaci hlavní stavební 
zakázky a přímo navazující na probíhající stavební práce, obojí zcela nezbytně nutné pro fungování 
a podmiňující kolaudaci rekonstruovaných prostor. 
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5. Oddělení kino 
 

Měsíční a roční statistika 

 

měsíc                představení                             návštěvnost                                  tržba 

 

1                               -                                                 -                                               - 

2                               -                                                 -                                               - 

3                               -                                                 -                                               - 

4                               -                                                 -                                               -  

5                               9                                              38                                          4.510,- 

6                             27                                             701                                       75.425,- 

7                             43                                             884                                     116.230,- 

8                             43                                          2.632                                     341.085,-   

9                             35                                          1.266                                     161.870,- 

10                           33                                          2.752                                     358.240,- 

11                           29                                          1.270                                     132.390,- 

12                           25                                             735                                       92.970,-                                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem                241 (+ 16 neúčast)                 10.278                                1.312.720,-                                                                               

 

Srovnání s rokem 2020 

Celkem                 217  (+ 31 neúčast)                  9.381                                 1.082.345,- 

 

Průměry :  diváků -  42,5 (vloni 43), tržba na 1 př. -  5.447 (4.988), předs.v týdnu  - 8 (7,2)          

  

Výsledky a návštěvnost za rok 2021  

 

Tento rok, stejně jako ten loňský ovlivnila epidemie COVID – 19.Vzhledem k pandemii  se celkem 

pět měsíců nepromítalo – kina uzavřena! A další čtyři měsíce platily zesílené protiepidemiologické 

restrikce.  

 

Programová skladba 

 

V rámci programu byla zařazena 4 představení FClubu (filmy pro náročné diváky), celkem 

44 představení pro děti. 19 představení bylo vyprodáno a projekce ve 3D se uskutečnila 11x .   

Vzhledem k již výše uvedeným skutečnostem se nekonala žádná školní představení. 

  

Další  akce kina 

 

- již podruhé byl zrušen tradiční Festival dokumentárních filmů o lidských právech "Jeden svět".     

- začátkem července proběhl již 22. ročník „Přehlídky českých filmů“.   

- mimo dramaturgický plán se uskutečnila 4 speciální představení pro školské subjekty. Soukromý 

producent uvedl film o Nicholasi Wintonovi.    

- ve spolupráci s amatérským filmařem p. Novotným byly pro širokou veřejnost promítnuty jeho 

dokumenty „Křemešník“ a „Řeky vysočiny“. 

 

Celkem akcí mimo běžný program bylo 5. 

 

 

 

 



 17 

Provozní náklady  

 

Vodné a stočné -  6.926,- Kč.    

Elektřina -  spotřeba za rok 151.573,- Kč.      

Topení -  spotřeba za rok  198.581,-Kč.     

Mzdové náklady -   Tyto náklady činí i se všemi odvody (soc., poj. atd.)  -  1.116.711,- Kč.    

Opravy a údržba -  30.545,- Kč .   

Telefon a náklady spojů -  telefony + poštovné a odesílání filmových kopií 3.259,- Kč. 

Půjčovné - 798.262,- Kč. Je to odvod za pronájem filmových kopií celkem 50% z tržeb ze 

vstupného - 1,0 % - odvod fondu kinematografie - 0,9 % odvod OSA - (ze zbytku tržeb ještě  

odvod 21% DPH)  

 

Ostatní příjmy  

Nájmy + reklama  -   89.891,- Kč ( byt, kavárna Agáta, ostatní pronájmy sálu a  prostor).  

Příjmy šatna  -  7.590,- Kč -  V zimním období bylo kino převážně zavřené.  

 

Grant Ministerstva kultury ČR - podařilo se získat již druhý grant z mimořádné výzvy 

Státního fondu kinematografie na provoz kin tentokrát v celkové výši  180.000,- Kč 

 

 

Hospodaření kina  

 

     Uzavření kina v prvních pěti měsících roku se projevilo na celkových výsledcích kina.  Roční 

propad, oproti normálnímu stavu (bez pandemie) z roku 2019, tak činí až 60% a to jak v tržbách, 

tak i v návštěvnosti.  
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6. Oddělení kultury  
    

Rok 2021 byl opět z důvodu koronavirové krize a vydaných vládních opatření pro pořádání 

kulturních akcí velice nepříznivý. Od ledna do května bylo pořádání kulturních akcí zakázáno. 

Znamenalo to tedy, že akce, které jsme překládali z roku 2020 na jaro 2021 musely být opět 

překládány, a to na podzim 2021 (např. Kryštof, Jiří Stivín, Nezmaři, Yolo kvartet, Nalevo od 

výtahu, Shirley Valentine, Chvála bláznovství, Scény z manželského života, talk show s I. 

Šmoldasem a V. Koptou, cest. pořad R. Jaroše atd.), bohužel některá byla úplně zrušena (Pekař a 

Děkan, Městský ples, tančírny atd.). Kulturní život, a nejen on, byl stále od roku 2020 pozastaven.  

Z velkého sálu kulturního domu se na několik měsíců stalo očkovací centrum a začala rekonstrukce 

malé scény a venkovních prostor před kulturním domem.    

Kulturní dění začalo tedy probíhat od 18. ledna online pod názvem „Pelhřimák online“. 

Jednotlivé pořady byly vysílány na fb profilu Pelhřimák a některé záznamy jsou uloženy na youtube 

kanálu Pelhřimák. Pondělky patřily „Rozhovoru na tento týden“, kam jsme zvali zajímavé 

osobnosti, které přiblížily zajímavosti ze svého oboru a i života např. Martin Ecler, Max Kašparů, 

Magda Vaňková, Martin Skořepa, Michal Roučka, Marie Steinhauserová, Ladislav Med a další. 

Tyto příspěvky byly natáčeny v divadle a moderoval je Martin Dufek. Středy patřily „Pohádkám 

z knihovny“, které pak pokračovaly „Pověstmi z Pelhřimovska“. Pohádky a pověsti četla MgA. 

Lenka Čurdová a natáčely jsme je v knihovně a poté v prostorách u L. Dedery. Pátky patřily 

„Tančírně v obýváku“, která probíhala v režii V. Žoudlíka a T. Fanty z DanceArtu. Pořad byl 

skutečně vysílán z obývacího pokoje T. Fanty. Pořad byl koncipován tak, aby si lidé mohli doma 

zatančit, oprášit to, co už znají a třeba se naučit něco nového. Byla prostřídaná spousta tanců od 

chachy, salsy, jivu až po waltz či polku a valčík. Soboty patřily streamovaným přenosům 

multižánrových koncertů z malé scény KD Máj. Bohužel ty jsme odvysílali jen čtyři, protože nám 

to pak vládní opatření neumožňovala. Zahrál nám Martin Vaverka s kapelou, kapela Vědomí, Pavel 

Čadek, Voxel a Raf s Taksíkem. Neděle patřily „Zajímavostem z Pelhřimova“, kde nám PhDr. M. 

Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov vyprávěla o věcech, které jsou lidem možná už trochu 

povědomé, ale které si rozhodně zaslouží větší pozornost a bližší seznámení. Vyprávěla o domečku 

F. B. Vaňka v Děkanské zahradě, Rynárecké bráně, o kašnách, pelhřimovských hodinách atd. 

Pravidelné online vysílání bylo ukončeno zhruba po čtyřech měsících, bylo uskutečněno 15 

rozhovorů, přečteno 15 pohádek a pověstí, vyslechli jsme 14 zajímavostí o Pelhřimovu, naučili jsme 

se 10 tanců a byly streamovány 4 koncerty. Vzhledem k tomu, že nemohl být uspořádán Masopust, 

byl též natočen „pouze“ spot a také jsme natočili krátký spot k „svátku čarodějnic“. Léto a část 

podzimu bylo nakloněna k pořádání kulturních akcí, které mohly probíhat za mírnějších vládních 

opatření. Bohužel ke konci roku byla opatření opět zpřísněna a rušily se či přesunovaly na rok 2022 

hlavně plesy, výroční schůze a společenské akce. Rozsvícení vánočního stromu jsme tedy musely 

opět vysílat online. Akce Zlatá neděle na radnici byla nahrazena akcí Zlatá neděle nad Pelhřimovem 

a byla vysílána také online na fb Pelhřimák. Sledovanost dosahovala od několika stovek, až po 

tisíce shlédnutí 

Z tohoto důvodu uspořádalo oddělení kultury v Pelhřimově opět méně akcí než před 

koronavirovou krizí (cca 67) - divadelní představení, představení pro děti, koncerty, zábavné pořady 

a další. A bylo odvysíláno 64 online vysílání.  

             V roce 2021 jsme upořádali 4 divadelních představení.  

Pro dospělé s dětmi jsme uvedli 9 divadelních představení. Pro děti z mateřských škol a I. 

stupně základních škol jsme uspořádali pouze 3 představení. 

  Bylo uspořádáno 26 koncertů různých žánrů (2 koncerty byly zcela vyprodány J. Nohavica 

a Kryštof) – pop, rock, vážná hudba, folk, dechovka, 1 taneční zábava.  Loňský letní „projekt“ pod 

názvem Léto u Máje, byl přesunut z důvodu rekonstrukce prostor kulturního domu na Masarykovo 

nám. Vystoupil zde Tomáš Klus s kapelou a Pokáč. Velikou oblibu si stále drží promenádní 

koncerty na Masarykově nám. a prázdninové pohádky. 
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            Z dalších akcí nesmíme určitě zapomenout na Slavnostní večer předávání Cen města 

Pelhřimova, který tentokrát proběhl v divadle, Pelhřimovskou pouť s taneční zábavou, Den dětí či 

Čertí rojení. 

 

Přehled akcí od 1. 1. do 31. 12. 2021 

 

    Online 

                                                           Datum       Den 

       

Místo           Počet   

Rozhovor na tento týden leden-duben pondělí Fb Pelhřimák 15 

Pohádky z knihovny a Pověsti z 

Pelhřimovska leden-duben středa Fb Pelhřimák 15 

Tančírna z obýváku leden-duben pátek Fb Pelhřimák 12 

Koncert – stram z Máje leden-únor sobota Fb Pelhřimák 4 

Zajímavosti z Pelhřimova leden-duben neděle Fb Pelhřimák 14 

Masopust 25.2.  Fb Pelhřimák 1 

Čarodějnice 30.4.  Fb Pelhřimák 1 

Slavnostní rozsvícení ván.stromu 28.11.  Fb Pelhřimák 1 

Zlatá neděle nad Pelhřimovem  19.12  Fb Pelhřimák 1 

Celkem    64 

      

 
    Divadelní představení  

                                                           Datum       Místo 

      

Návštěvnost      Vstupné   

Nalevo od výtahu 14.9. DLL 180 470,490 

Chvála bláznovství 14.10. DLL 318 450,490 

Svatba bez obřadu 21.10. DLL 178 450,490 

Shirley Valentine 10.11. DLL 324 420,450 

Celkem   1.000  

      

   Akce pro děti i dospělé  
 

Den dětí – Lollipopz, Kája a 

Bambuláček 1.6. 

Masaryk.nám. 

pod sochou sv. 

Václava 900-1.000 zdarma 

Ferda Mravenec 19.6. DLL. 69 100,130 

Léto v Pel. – Kouzelné malování s 

čarováním  13.7. 

prostor na 

hřišti Kalvárie cca 100 dobrovolné 

Léto v Pel. – O chytré kmotře lišce 27.7. 

prostor na 

hřišti Kalvárie cca 50 dobrovolné 

Léto v Pel. – O statečném Jankovi 10.8.. 

Prostor na 

hřišti Kalvárie cca 150 dobrovolné 

Léto v pel. – Vodnická pohádka 7.7. 

Kino – špatné 

počasí cca 150 dobrovolné 

O křišťálovém srdci 9.10. DLL 62 100,130 

Strašidla v Čechách  13.11. DLL 127 100,130 

Pohádky na Vánoce 18.12. DLL 101 100,130 

Celkem   cca 1.809  
  
   

   Koncerty  
 

Pavel Šporcl – Pocta Paganinimu  7.6. - 17:00 DLL 60 299, 350 

Pavel Šporcl – Pocta Paganinimu 7.6. – 19:00 DLL 98 299,350 

Léto v Pel. – Tomáš Klus s kapelou 
10.7. 

Masaryk.nám. 

pod sochou sv. 
429 468,500 
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Václava 

Léto v Pel. - Pokáč 23.7. 

Masaryk.nám. 

pod sochou sv. 

Václava 655 406,450 

Léto v Pel.   – Venkovská kapela 4.7. Masaryk.nám cca 150 0 

 -                 - Radovanka z Jiřic 11.7. Masaryk.nám cca 180 0 

                    - Malá muzika 18.7. Masaryk.nám cca 150 0 

                    - Old Steamboat Jazzband 25.7. Masaryk.nám cca 150 0 

                    - Černovická dechovka 1.8. Masaryk.nám cca 150 0 

                    - Kapela Legenda 8.8. Masaryk.nám cca 150 0 

                    - Bohemia 15.8. Masaryk.nám cca 190 0 

                    - Humpolecký dixieland 22.8. Masaryk.nám cca 180 0 

Pavel Šporcl - Paganiniana 7.10. DLL 123 450,500 

Yolo kvartet – Půl století slávy s Queen 20.10 kostel sv.Víta 148 250,350,380 

ŠlágrParta 31.10. DLL 73 280,330 

Jakub Smolík s kapelou 1.11. DLL 231 399,450 

Kryštof 5.11. DLL 332 990 

Rocksession 6.11. KD Máj 331 

zdarma  19:30-

20:00 a pak  99 

Jarek Nohavica 9.11. KD Máj 500 500,650 

Štefan Margita, Michal Kindl - Intimity 11.11. DLL 157 450,490 

Dymytry 13.11. KD Máj 350 490,550 

Nezmaři 18.11. DLL 167 250,300 

Trautenberk 19.11. KD Máj 525 360,420,500 

Aneta Langerová – Dvě slunce 22.11. DLL 204 550,590 

Josef Vágner + sbor ZUŠ – Vánoční 

koncert 24.11. DLL 184 230,280 

Jiří Stivín – Barokní hudba jako 

inspirace 29.11. Kostel sv. Víta 71 190,240 

Celkem   cca 5938  
 

  

    Akce pro MŠ, ZŠ, SŠ  
 

O Balynce, dobrém štěněti 19.10. DLL 273 30 

Křoupat zdravě, dá se hravě 3.11. DLL 141 50 

Vánoční skřítek 10.12. DLL 180 50 

Celkem   594  

 

   Zábavné poř., ples, ostatní  
 

Adéla Elbel - „První poločas rozpadu“ 17.6. DLL 58 200,250 

Ceny města Pelhřimova 24.6. DLL cca 130 pro zvané 

Pelhřimovská pouť 28.-29.8 Solní ul. cca 3.000 0 

Pouťová taneční zábava  Masaryk.nám. cca 1.000 0 

Václav Kopta + Ivo Šmoldas – 

Zábavná talkshow 7.9. DLL 304 250,300 

Radek Jaroš – K2 – Poslední klenot mé 

koruny Himáláje 22.9. DLL 144 200,230 

Klubový večer + vernisáž fotogr. 

výstavy 1.10. DLL 35 50 

Pelhřimovské vinohraní 8.10. KD Máj 65 150,200 

Jiří Kolbaba – Norsko 26.10. KD Máj 138 200,250 

Kam po ZŠ aneb Mozaika SŠ 2.11. KD Máj cca 800 zdarma 

Čertí rojení  5.12. Pel.peklo 171 5,10 

Celkem   cca 5.845  
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   Spolupořadatelství 

 

Letní Pelhřimovská tančírna 24.7. za KD Máj cca 200 0 

Letní Pelhřimovská tančírna 7.8. za KD Máj cca 200 0 

U Stromečku – Jazz Pilgrim  2.7. Masaryk.nám. cca 300 0 

U Stromečku – Tři tečky 9.7.  Cca 200 0 

U Stromečku – Lazareth 16.7.  cca 300 0 

U Stromečku – Jarda band 30.7. Masaryk.nám. cca 250 0 

U Stromečku – Dan Vertígo  6.8. Masaryk.nám. cca 100 0 

U Stromečku – O. Kříž, J. Řapek a 

Pedram Dilmaghami 13.8. Masaryk.nám. cca 200 0 

Festival na vlastní duši 10.9. Městské sady cca 500 0 

Rozhýbejme Pelhřimov aneb volný čas 

není nuda 11.9. Městské sady cca 600 0 

Koncert kapely Keks 17.9. u zim. stadionu cca 300  

Celkem   cca 3.150  
  

   

Poskytnutí nebytových prostor 2021 

 

          KzmP také poskytují krátkodobě nebytové prostory v KD Máj, divadle, kostele sv. Víta a 

kapli sv. Kříže Kalvárie. Překládání a rušení akcí se tedy týkalo nejen námi pořádaných kulturních a 

společenských akcí, ale i pronájmů, byly zrušeny všechny plesy i většina konferencí, školních 

akademií, výročních schůzí, seminářů atd. Od ledna 2021 bylo v KD Máj jen 8 různých 

krátkodobých poskytnutí nebytových prostor (koncert, školení v salonku, prodej).  V KD Máj byl 

dokončen kurz tance a společenské výchovy Taneční školy Trend manželů Černých z roku 2020 a 

byl otevřen nový kurz tance a společenské výchovy DanceArt pod vedením V. Žoudlíka. Bohužel 

z důvodu koronavirové krize a vládních nařízení zbývají dokončit dvě lekce. V divadle byla 3 

krátkodobá poskytnutí nebytových prostor – předávání vysvědčení a dvě divadelní představení a 

v kostele sv. Víta bylo tento rok 1 předávání vysvědčení, 2 svatby a 1 křtiny. V kapli sv. Kříže – 

Kalvárii se uskutečnilo 28 krátkodobých poskytnutí nebytových prostor, zde se jedná zejména o 

svatební obřady (24). Při těchto akcích KzmP zajišťuje nejen prostory a technické zázemí, ale 

pomáhá také organizačně. V součtu je to o 2 pronájmy méně než v roce 2020. 

        

 

Prostory KD Máj DLL 

Kostel sv. 

Víta Kalvárie 

(rok 2020 je uveden v závorce) 8 (21) 3 (3) 4 (1) 28 (20) 

Celkem                                     43 (45)     
 

 

           Výstavy v Galerii M 2021 

 

V Galerii M bylo uspořádáno 8 výstav. Největší úspěch v návštěvnosti zaznamenala prodejní 

výstava Marty Svárovské „U šípkového keře“. Průměrná měsíční návštěvnost galerie je 69 platících 

osob. 

        

 

Lada Zítová  květen Galerie M 24 10; 15 

Jana Plačková a Iva Forštová – 

„Malujeme pro radost“ - obrazy 
červen Galerie M 50 10; 15 

Marta Svárovská – „U šípkového keře“ 

- obrazy červenec Galerie M 169 10; 15 

Poznamenaní XIV. – sklo, keramika, 

grafika, obrazy srpen Galerie M 69 10,15 

Petr Lichtenberg - obrazy září Galerie M 38 10,15  
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Jolana Čechová – „Barevné pohlazení“ 

- obrazy  říjen Galerie M 78 10; 15 

Petr Adamec a Růžena Kručanicová a 

Rychnovská dílnička – obrazy, svíčky, 

vánoční zboží, šperky 

listopad Galerie M 71 10; 15 

Josef Bouchal - obrazy prosinec Galerie M 54 10; 15 

Celkem 
  553  

  

 

 

Ostatní výstavy 

 

KzmP i v roce 2021 vyhlásila „Fotosoutěž“, kde mohli prezentovat svou tvorbu amatérští 

fotografové nejen z Pelhřimova a blízkého okolí. V divadle L. Lipského byl uspořádán jeden 

„Klubový večer s vernisáží výstavy“. Bylo zde vystaveno 17 fotografií ve fyzické podobě a 75 

fotografií bylo promítáno „ve smyčce“ během akce. Fotosoutěže se zúčastnilo 28 amatérských 

fotografů. Na vernisáži se hlasuje o nejhezčí fotografii a autor pak získává cenu z Fotoateliéru 

Štěrba. 

 

 

 

Další informace  

 

Oddělení kultury zajišťuje propagaci kulturních akcí, kde vytváří plakáty na jednotlivé 

kulturní akce, zajišťuje podklady pro souhrnný plakát akcí v Pelhřimově, propagační materiál 

k cestovnímu ruchu – letáčky, pozvánky, programy... Dále se zabývá jejich namnožením, lepením i 

distribucí. Vydává také stolní kalendář – Pelhřimov. Dále rozesílá informace o kulturním dění do 

novin, rádií, různých organizací a do různých kulturních přehledů. Aktualizuje webové stránky 

www.pelhrimak.cz, zadává akce např. na www.akce.cz, www.kudyznudy.cz, www.atlasceska.cz, 

www.kamnavysocine.cz, www.kr-vysocina.cz, www.akcevcr.cz, www.nepropasni.cz , 

http://ks.denik.cz, atd.. 

       

   V roce 2021 KzmP podala žádost na Fond Vysočiny – Regionální kultura 2021 s projektem 

Kulturní léto v Pelhřimově 2021. Bohužel žádost nebyla schválena. 

             

Na podzim roku 2015 byl spuštěn facebookový profil Pelhřimák - 

https://www.facebook.com/pelhrimak a od této doby si tento profil získal přízeň cca 5.130 

sledujících.  Facebookový profil má také divadlo L. Lipského a KD Máj.   

            Velice dobře také funguje online prodej na www.pelhrimak.cz (kulturape.cz), přes systém 

Ticketware. Bylo prodáno 8.084 (rok 2020 – 9.630 ks) vstupenek na pokladnách (TIC, kino, 

divadlo, KD Máj, kostel sv. Víta a 8.590 (rok - 2020 5.927 ks) vstupenek přes internet (online, také 

včetně vstupenek do kina), celkem tedy 16.674 ks (rok 2020 - 15.557 ks)  –  o 1.117 ks více než 

v roce 2020. 

 

 

 

 

 

 

Výstava fotografií 

červen-září 

pokračování 

z roku 2020  

 DLL 
otevř. při kul. 

akcích 
0  

 

říjen – leden 

2022 
DLL 

Otevřeno při 

kul. akcích 
0 

http://www.pelhrimak.cz/
http://www.akce.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.atlasceska.cz/
http://www.kamnavysocine.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.akcevcr.cz/
http://www.nepropasni.cz/
http://ks.denik.cz/
https://www.facebook.com/pelhrimak
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7. Oddělení cestovního ruchu 

         Oddělení cestovního ruchu zajišťuje oblast cestovního ruchu města Pelhřimova. Kromě 

provozování chodu vlastních turistických cílů (vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, výstavní 

síně kostela sv. Víta, Muzea strašidel, MÚZYa Lipských, Pelhřimovského pekla, kaple sv. Kříže – 

Kalvárie a Turistického informačního centra) byla vedena propagační kampaň města a okolí a byly 

zajišťovány další činnosti spojené se zajištěním turistického ruchu města i okolí. 

    

          Turistické informační centrum poskytuje informace jak pelhřimovským občanům, tak i 

turistům, kteří k nám do města zavítají. V sezóně je otevřeno 7 dní v týdnu, 6 dní do 17 hodin a 1 

den do 18 hodin. Mimo sezónu je otevřeno 6 dnů v týdnu. TIC poskytlo informace více jak 25.000 

osobám. Informace pro turisty se nejvíce týkají ubytování, stravování, přírodních zajímavostí, 

památek, sportovního vyžití, tipů na výlety po okolí atd. TIC se také zabývá prodejem propagačního 

materiálu a vstupenek na různé kulturní akce, vč. předprodeje kina. Vyřizují se zde dotazy, přímé, 

telefonické, doručené poštou i e-mailové, jak z ČR, tak i ze zahraničí. Neustále je snaha rozšiřovat 

nabídku nových propagačních materiálů. TIC provádí co nejlepší možnou propagaci města 

Pelhřimova v cestovním ruchu – rozesílání propagačních materiálů do ostatních informačních 

center i jiných institucí. Informace se podávají i ve dvou světových jazycích.  

           ATIC ČR vyhlásil internetovou anketu na www.kampocesku.cz  „Oblíbené informační 

centrum roku 2021“. Pelhřimovské TIC se v Kraji Vysočina umístilo na 1. místě a v Trutnově byla 

dne 21. 10. 2021 převzata cena. V tomto roce byl potřetí vyhlášen Den turistických center. Na TIC 

Pelhřimov proběhl dne 29.10. 2021 a návštěvníkům byla osobně představena regionální desková 

hra: Jak dobře to u nás znáš. Návštěvníci se mohli s hrou seznámit zblízka. V tento den bylo 

MÚZYum Lipských zpřístupněno zdarma školákům základních škol. Děti měly možnost zahrát si 

v tento den po městě vědomostní kvíz. 

 

Dotace z Kraje Vysočina 

- TIC získalo v roce 2021 dar za soutěžní příspěvek v soutěži Prožij dovolenou na Vysočině. 

(produkty CR propojující několik subjektů v území). TIC obdrželo finanční dar na projekt ve 

výši 88 000,-. 

- Tradiční dotace na INFORMAČNÍ CENTRA nebyla v roce 2021 vyhlášena. 

 

Založení Destinační společnosti VYSOČINA WEST z.s. 

- Navázání na změnu politiky Ministerstva pro místní rozvoj, Czech turismu a kraje Vysočina 

v oblasti cestovního ruchu. Směřování komunikace přes oblastní DMO. Reakcí na tuto 

skutečnost bylo založení destinační společnosti Vysočina West z. s. v listopadu 2021. 

- Zahájení spolupráce mezi městy Pelhřimov – Humpolec – Pacov – Kamenic n. Lipou a Lipnice 

nad Sázavou a partnery na poli cestovního ruchu. Úkolem je jednotná komunikace, koordinace 

a propagace aktivit oblasti Vysočina West směrem k veřejnosti a všem návštěvníkům turistické 

oblasti Vysočina West. 

 

PROPAGACE MĚSTA PELHŘIMOVA PROBĚHLA V TIŠTĚNÝCH I ONLINE 

MÉDIÍCH: 

Tištěná média: časopis moje Země – červen 2021 (PR článek s fotografiemi) 

Tištěná média: MF Dnes Léto na Vysočině – červen až září 2022 (v kombinaci s ONLINE) 

Tištěná média: časopis KAM po Česku září-říjen 2021 (v kombinaci s ONLINE) 

Citylight plakáty byly prezentovány ve vagónech pražského metra na trase C (červen – červenec 

2021)  

Citylight plakáty byly rovněž rozmístěny při příjezdu do Pelhřimova.  

Venkovní outdoorové plachty byly rozmístěny na smluvených turisticky navštěvovaných místech 

od dubna 2021: Křemešník, hrad Kámen, Koupaliště Malvíny Třešť, Hrad Roštejn, Restaurace Na 

Kocandě Želiv 

http://www.kampocesku.cz/
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 Byly zhotoveny další nové propagační materiály s motivem kampaně S hlavou v PEJRU – 

Rozšíření o tipy na výlety na Pelhřimovsku a Cyklovýlety na Pelhřimovsku. Byl aktualizován 

turistický plánek města s tipy na návštěvu zajímavých míst ve městě. Byly uskutečněny 

facebookové kampaně cílené na výletníky z okolních měst/krajů a na „dovolenkáře“ ze 

vzdálenějších krajů. Voucher na vstupenky do pelhřimovských expozic byl distribuován na všechny 

ubytovatele v oblasti a také do okrajových částí Telčska, Jihlavska, Jindřichohradecka atd. Princip 

vstupného 1+1 zdarma. Na turistické cíle v okolí, které cílí na děti byla distribuována Pelhřimovská 

razítkovací hra.  

 
Turistický portál 

- webové stránky www.pelhrimovsko.cz prochází postupným rozšiřováním po obsahové a 

obrazové stránce tak, aby co nejvíce reflektovaly současné potřeby turistů 

- v sekci aktuální hry najdou návštěvníci nejnovější hry po městě, které jsou doplňkem 

k poznávání města zábavnou formou 

 
Sociální sítě / aplikace/sdílené kampaně 

Facebooková skupina Pelhřimov – „Ať víš do čeho jdeš …“ dosáhla navýšení sledovanosti. 

Aktuálně má 1856 sledujících. FB stránka aktuálně vyzývá k výletům, přináší tipy na výlety, 

vyhlašuje výzvy a soutěže, zviditelňuje provozovatele všech turistických cílů ve městě a okolí, 

provozovatele ubytovacích a gastronomických zařízení a dále regionální producenty. 

Ve sféře sociálních sítí probíhá aktivní spolupráce této facebookové skupiny s Vysočina Tourism, 

Vysočina s dětmi a se všemi skupinami destinačních společností na Vysočině. 

Pelhřimov jako turistická destinace je součástí APLIKACE NA KOLE I PĚŠKY. 

 

SPOLUPRÁCE NA PRODUKTECH CR 

 

SPOLUPRÁCE S ČT D 

TIC se v měsících červenec a srpen 2021 účastnilo spolupráce na projektu ČT D: ZASTAV 

NEČAS. Správa dvou kešek na Pelhřimovsku (Tichý mlýn + lanový park Křemešník, výdej 

pracovních listů a soutěžních kódů) 

 

HRAČKOBRANÍ 

Účast promo stánku Pelhřimovsko.cz na turistické akci: HRAČKOBRANÍ v Kamenici nad Lipou 

dne 16.7. 2021 

 

SPOLUPRÁCE S ÚZKOLEJKOU – TÉMATICKÉ JÍZDY 

Aktivní spolupráce na akcích, pomoc se zajištěním programu, účast v programu, vzájemná 

propagace. 

REKORDNÍ JÍZDA NA VYSOČINU dne: 29.5. 2021 

POHÁDKOÁV JÍZDA NA VYSOČINU dne: 1.7. 2021 

ÍGRÁČKOVA JÍZDA NA VYSOČINU dne: 4. 9. 2021 

 

Účast v kampani VYSOČINA DĚTEM – LÉTO S IGRÁČKEM 

V rámci akce proběhl dne 26. 6. 2021 den oživlých bytostí v pelhřimovských expozicích a dne 28.8. 

2021 závěrečný Igráčkův festival v Březové na Třebíčsku – Outdoorový resort Březová. Opět 

aktivní promo prezentace Pelhřimovska v rámci festivalu. 

• Oživlé bytosti v Pelhřimovském pekle (dva čerti váží hříšníky na vahách a hrají s dětmi 

kostky) 

• V Muzeum strašidel čarodějnice hraje s dětmi deskovou hru a vyhodnocuje strašidelný kvíz 

• Po městě byl rozmístěn strašidelný kvíz – hledání bytostí a přiřazování správných jmen 

http://www.pelhrimovsko.cz/
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• Okolo věže a na věži se pohyboval POUTNÍK A  z věže hrál hlásný na trumpetu. 

• Zahrada obřích exponátů - u mamuta se mohly děti fotit s obřími komiksovými bublinami 

• Ve věži rekordů probíhala soutěž o postavení nejvyšší věže za 1 minutu 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB A ROZVOJ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA 

POŘÁDÁNÍ MINI JARMARKŮ 

Na podzim roku 2021 začalo TIC pořádat farmářsko-řemeslné mini jarmarky.  Součástí mini 

jarmarků byl také krátký doprovodný program – hudební doprovod a tvořivá dílnička pro děti. 

Zacílení na všechny generace. Mini jarmarky se uskutečnily v termínech: První mini jarmark dne 

9.10. 2021, dále Svatomartinský mini jarmark dne 13.11. 2021. Plánovaný vánoční mini jarmark 

dne 11.12. 2021 musel být z důvodu vládních nařízení (COVID 19) zrušen. Důvody k pořádání 

farmářsko-řemeslných mini jarmarků vyplývají z trendů v cestovním ruchu a z potřeby rozvoje 

služeb TIC: 

1. Rozšíření služeb Turistického informačního centra mimo hlavní sezónu (říjen - květen) 

2. Navázání spolupráce s farmáři a řemeslníky jako partnery v cestovním ruchu 

3. Vytvoření nové aktivity na náměstí 

4. Navázání na atraktivní téma doby – návrat k tradicím 

5. Vytvoření pravidelné akce – formování produktu cestovního ruchu 

6. Navázání na hlavní téma Vysočiny 2022–2025: Ochutnej Vysočinu / Daruj Vysočinu 

POZNÁVACÍ HRY – PRÁCE S INFORMACEMI 

TIC zorganizovalo v měsíci dubnu poznávací hru s osvětou informací s názvem: STEZKOU 

TAJEMNÝCH BUDOV.  

- Po městě byly rozmístěny cedulky s hádankami a QR kódy. Podle zodpovězených hádanek 

se soutěžící posouval k dalším stanovištím. V hádankách byly skryté městské budovy, na 

nichž byly další hádanky s písmenky, které bylo nutné vyplnit do tajenky a poskládat 

výsledný citát. 

- Smyslem bylo získání vědomostí o městských budovách a práce s informacemi / QR kódy 

atd. 

- Z odevzdaných správně vyplněných tajenek byly vylosováni 3 výherci, kteří obdrželi 

výletnické balíčky pro radost 

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ HRY PRO MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 

POMOZ VÍLE ZVONĚNCE A KDO UTEKL Z PODZEMÍ? 

E-SHOP 

V prosinci roku 2020 byl spuštěn vlastní E-SHOP s názvem: www.pelhrimakshop.cz 

Cílem bylo uvést zboží TIC a knižní publikace města do online prostředí a umožnit prohlédnutí a 

nákup zboží kdykoliv z pohodlí domova. Aktuálně disponuje e-shop nabídkou 17 produktů. 

V roce 2021 činil obrat přes E-SHOP: 50 317 Kč 

 

PRVNÍ ROK SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ZÁSILKOVNA 

 

Koncem roku 2020 byla závazně sjednána spolupráce se společností ZÁSILKOVNA. Důvodem 

bylo rozšíření služeb TIC mimo turistickou sezónu, zvýšení povědomí o službách TIC a zvýšení 

oblíbenosti také mezi místními, pro něž plní TIC službu především informační. 
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Turistické informační centrum se stalo od 18.1. 2021 výdejním a podacím místem ZÁSILKOVNY. 

V roce 2021 činil příjem TIC za odvedené služby Zásilkovně 51 320 Kč 

 

 

Příjmy TIC za služby pro ZÁSILKOVNU 2021 
 

měsíc částka v Kč pozn.  

leden 680,00 spuštění služby od 18.1. 2021 
 

únor 3 169,00  
 

březen 3 399,00  
 

duben 3 605,00  
 

květen 3 590,07  
 

červen 3 473,91  
 

červenec 3 970,01  
 

srpen 3 638,47  
 

září 3 973,64  
 

říjen 3 973,64  
 

listopad 6 940,56 začátek vánoční špičky od 20.11. 2021 
 

prosinec 10 906,94  
 

Celkem v Kč 51 320,24  
 

 

            

Návštěvnost TIC 2021 

  všední dny víkend + svátek z toho cizinci celkem 

leden 0 0 0 0 

únor 0 0 0 0 

březen 0 0 0 0 

duben 0 0 0 0 

květen 916 76 0 992 

červen 2210 980 0 3190 

červenec 3620 1909 15 5544 

srpen 4256 2118 30 6404 

září 2191 736 4 2931 

říjen 2641 150 2 2793 

listopad 2151 221 8 2380 

prosinec 1612 387 3     1702 

součet      62 25.936 

 

 

Vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje navštívilo 7074 platících osob /viz tabulka + srovnání 

návštěvnosti v letech 2002–2021.  Na ochoz věže vede 135 schodů a s plyšovými kozami Rózou a 

Rézou, které byly, do současné doby návštěvníky věže vyneseny již do výšky 417.960 m.n.m (tj. 13 
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932 osob). V tomto roce vyneslo na ochoz jednu z koz 327 osob. Pro srovnání uvádíme tabulku za 

jednotlivé roky od otevření věže. 
  

Rok 

…      

počet lidí, kteří úspěšně zdolali výstup 

s kozou rekordmankou na věž 

2001 307 

2002 107 

2003 642 

2004 934 

2005 771 

2006 708 

2007 829 

2008 1.155 

2009 1.059 

2010 761 

2011 835 

2012 907 

2013 846 

2014 776 

2015 734 

2016 454 

2017 307 

2018 505 

2019 546 

2020 422 

2021 327 

 

 

Rok 2021 

Vstupné 20 Kč 30 Kč Celkem 

Počet návštěvníků 

leden 0 0 0 

únor 0 0 0 

březen 0 0 0 

duben 0 0 0 

květen 30 94 124 

červen 281 388 669 

červenec 1243 1455 2698 

srpen 1252 1461 2713 

září 299 456 755 

říjen 65 50 115 

listopad 0 0 0 

prosinec 0 0 0 

Celkem 3170 3.904  

Celkem 7074 
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Celková návštěvnost vyhlídkové věže v letech 2002 – 2021 

  10 Kč 20 Kč Celkem 

2002 3.178 4.547 7.725 

2003 3.820 4.713 8.533 

2004 3.617 4.541 8.158 

2005 3.691 5.942 9.633 

2006 3.324 4.808 8.132 

2007 4.125 5.258 9.383 

2008 3.756 5.298 9.054 

2009 3.927 5.175 9.102 

2010 3.492 4.568 8.060 

2011 3.659 5.285 8.944 

2012 3.227 4.603 7.830 

2013 3.241 3.879 7.120 

2014 3.001 4.117 7.118 

2015 2.472 3.722 6.194 

2016 3.095 4.019 7.114 

2017 2.760 3.755 6.515 

2018 2.681 4.106 6.787 

2019 2.309 3.103 5.412 

    

2020 2.563 3.675 6.238 

 20 Kč 30 Kč  

2021 3170 3904 7074 

Celkem 65108 88.018 153126 
 

 

 

Velký úspěch, pokud jde o návštěvnost a spokojenost lidí má Muzeum strašidel, které navštívilo 

od ledna do prosince 2021 celkem 7003 platících osob /viz tabulka + srovnání návštěvnosti v letech 

2003 – 2020, 

 

Rok 2021 

Vstupné 20Kč 30Kč Celkem Měsíc 

Počet návštěvníků 

0 0 0 leden 

0 0 0 únor 

0 0 0 březen 

0 0 0 duben 

74 100 174 květen 

269 219 488 červen 

1450 1184 2634 červenec 

1480 1378 2858 srpen 

158 226 384 září 

129 129 258 říjen 

55 58 113 listopad 
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55 39 94 prosinec 

Celkem 3670 3333 7003  

 

 

Celková návštěvnost Muzea strašidel v letech 2003 – 2021 

 15 Kč 25 Kč Celkem 

2003 8.845 6.314 15.159 

2004 6.853 5.262 12.115 

2005 6.626 6.532 13.158 

2006 8.154 6.027 14.181 

2007 8.673 6.938 15.611 

2008 7.683 6.848 14.531 

2009 7.507 6.949 14.456 

2010 7.192 6.765 13.957 

2011 7.799 6.976 14.775 

2012 6.239 5.234 11.473 

2013 5.575 4.438 10.013 

2014 5.203 4.971 10.174 

2015 4.498 3.712 8.210 

 20 Kč 30 Kč  

2016 5.313 4.014 9.327 

2017 5.312 4.143 9.455 

2018 4.213 3.893 8.106 

2019 4.038 3.335 7.373 

2020 3640 3435 7075 

2021 3670 3333 7003 

Celkem 117.033 99.119 216.152 

 
 

MÚZYum Lipských navštívilo 1014 platících osob /viz tabulka + srovnání návštěvnosti v letech 

2003 – 2021.  

V tomto roce proběhlo v prostorech muzea natáčení krátké reportáže pro Českou televizi. 

 

Rok 2021 

Vstupné Měsíc 20 Kč 30 Kč Celkem 

Počet návštěvníků 

leden 0 0 0 

únor 0 0 0 

březen 0 0 0 

duben 0 0 0 

květen 1 12 13 

červen 13 36 49 
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červenec 155 223 378 

srpen 201 242 443 

září 44 45 89 

říjen 8 7 15 

listopad 6 6 12 

prosinec 1 14 15 

Celkem 429 585 1014 

 

Celková návštěvnost v Síni Lipských – MÚZYum Lipských… v letech 2005 – 2021 

  15Kč 25 Kč Celkem 

2005 555 353 908 

2006 260 232 492 

2007 530 496 1.026 

2008 475 466 941 

2009 677 591 1.268 

2010 1.202 1.013 2.215 

2011 703 735 1.438 

2012 529 543 1.072 

2013 663 470 1.133 

2014 389 432 821 

2015 460 338 798 

2016 389 399 788 

2017 269 318 587 

2018 415 610 1.025 

2019 586 737 1.323 

2020 623 870 1.493 

2021 429 585 1014 

Celkem 9154 9188 18342 

 

Pelhřimovské peklo je interaktivní expozice v podzemí domu čp. 10. Návštěvníci se zde mohou 

stát na chvíli čerty (nebo mohou zůstat obyčejnými hříšníky). Expozice je velmi navštěvovaným 

turistickým cílem (viz. tabulka). Za 10 let od otevření navštívilo tuto expozici 81 915 platících 

návštěvníků. 

Tento rok došlo k navrácení tradice Čertího rojení a osobního setkání dětí s čerty a Luciferem 

v prostorách Pelhřimovského pekla. V médiích proběhla reportáž – pozvánka na tento tematický 

večer. Reportáž z Pelhřimovského pekla proběhla ve vysílání TV PRIMA NEWS a ČT1. 

 

Rok 2021 

Vstupné 20 Kč 30Kč Celkem 

Počet 

návštěvníků 

leden 0 0 0 

únor 0 0 0 

březen 0 0 0 

duben 0 0 0 

květen 35 53 88 

červen 150 235 385 
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červenec 1296 1396 2692 

srpen 1402 1603 3005 

září 121 227 348 

říjen 79 86 165 

listopad 27 39 66 

prosinec 15 31 46 

Celkem 3.125 3670 6795 

 

    
Celková návštěvnost Pelhřimovského pekla v letech 2012 – 2021 

  20 Kč 30 Kč Celkem 

2012 4.900 5.300 10.200 

2013 4.577 4.401 8.978 

2014 4.579 4.446 9.025 

2015 4.447 4.246 8.693 

2016 4.093 4.684 8.777 

2017 3.835 4.126 7.961 

2018 3.170 3.797 6.967 

2019 3.321 3.432 6.753 

2020 3.372 4.394 7.766 

2021 3125 3670 6795 

Celkem 39419 42496 81915 

 

Všechny tyto objekty navštěvuje rovněž mnoho různých delegací a návštěv města a návštěvníků 

různých akcí, kteří neplatí vstupné (např. Muzejní noc, EHD a další). A v neposlední řadě musíme 

zmínit, že děti do čtyř let věku v našich objektech vstupné neplatí. 

 
Muzejní noc – se v Pelhřimově  

 vyhl. věž   
 v roce 2021 neuskutečnila   Muzeum str.   
    MÚZYum Lipských   

  Pelhř. peklo   
Večerní prohlídka  15.7. Muzeum str. 53 20, 30 

  Pel. peklo 59 10, 20 

  Vyhl. věž 122 10, 20 

Večerní prohlídka 12.8. Muzeum str. 20 20, 30 

  Pel. peklo 31 10, 20 

  Vyhl. věž 92 10, 20 

Dny evropského dědictví 12.9. vyhl. věž 233 0 

    Galerie M 96 0 

    Muz. straš. 180 0 

    kost.sv. Víta 215 0 

    sklep čp. 3 138 0 

    MÚZYum Lipských 111 0 

    kaple P.Marie 127 0 

  Pelhř.peklo 195 0 

  Kalvárie 131 0 

 Prohlídka s průvodcem   Pelhřimov cca 50 0 
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Průběžně se plnilo: 

- aktivní propagace – facebook, další sociální sítě, výzvy a soutěže, rozesílání letáků, mailing 

využití médií (tisková konference, televize, informační brožury, …) 

- návaznost na aktivitami Vysočina Tourism – Vysočina s dětmi, Ochutnej Vysočinu, 

Venkovské památky, Stěžejní památky 

- spolupráce s TIC v okolí i celé ČR – výměna informací a propagačních materiálů  

- spolupráce s ubytovateli na Pelhřimovsku 

 

 

Promoakce, veletrhy a fóra, vzdělávací semináře 2021 

 

Název Místo konání datum 

Kategorizace DMO – Czech Tourism Online prezentace / školení 26.2. 2021 

Diskusní odborné online setkání NA 

SLOVÍČKO s VSPJ 

Online setkání 3.3. 2021 

Schůzka s Vysočina tourism – téma Léto 

s igráčkem – Vysočina dětem 

Online porada 11.5. 2021 

Seminář – Muzeum a cestovní ruch Linz, Steyer - Rakousko 27.9. – 1.10. 2021 

Školení marketingový mix v cestovním 

ruchu 

Vysočina Tourism 

Školení - Jihlava 16. 11. 2021 

Diskusní odborné online setkání NA 

SLOVÍČKO s VSPJ 

Online setkání 29. 11. 2021 

Vzdělávací seminář moderní marketing 

v turbulentní době 

Online školení 14.12. 2021 

Setkání partnerů DMO s Vysočina Tourism Online setkání 16.12. 2021 

   

 

  

Vydavatelská činnost 
V roce 2021 KzmP vydalo nové propagační materiály: Prožij Pelhřimov, Prožij Křemešník, Tipy na 

výlety na Pelhřimovsku, Cyklovýlety na Pelhřimovsku a aktualizovaný plánek města Pelhřimova 

s tipy, co nevynechat…. 
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8. Oddělení městská knihovna  
 

Úvod 
 

V roce 2021 bylo uskutečněno: 

 

- na realizaci projektu Celoživotní vzdělávání v Městské knihovně Pelhřimov v rámci 

dotačního programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR získala pelhřimovská knihovna 

finanční částku 15 000 Kč, která byla použita na zaplacení honorářů lektorů přednášek, pořadů, 

dílen či besed pořádaných v rámci tohoto projektu. Příspěvek na honoráře od KzmP činil 16 630 

Kč. Plánované akce na 1. polovinu roku 2021 se neuskutečnily z důvodu vládních 

protiepidemických opatření. Některé plánované přednášky se uskutečnily podle záměru projektu, 

ale přednášející nechtěli za své přednášky honoráře. Z důvodů výše uvedených vládních opatření se 

v omezené době podařilo uspořádat 16 pořadů - 9 přednášek, 4 cestopisné pořady a 3 tvůrčí dílny 

pořady v projektu Celoživotní vzdělávání v Městské knihovně Pelhřimov. Pořady navštívilo celkem 

409 posluchačů. Díky získaným finančních prostředkům se podařilo i v omezeném časovém úseku 

naplnit záměr projektu, který měl dát šanci učit se a vzdělávat všem, kteří si pořádané přednášky a 

pořady přišli poslechnout. 

- Městská knihovna v Pelhřimově získala z programu Knihovna 21. století MK ČR na 

realizaci projektu Podpora čtenářství u dětí a mládeže finanční částku 12 000 Kč, která byla použita 

na zaplacení honorářů spisovatelů, ilustrátorů a lektorů pořadů pořádaných v rámci tohoto projektu. 

Ve stejné výši 12 000 Kč byl příspěvek na honoráře od zřizovatele. Plánované akce se mohly 

realizovat až ve 2. pololetí, v omezené době se podařilo uspořádat 12 pořadů - 11 besed s autorským 

čtením a 1 literární seminář v projektu Podpora čtenářství dětí a mládeže. Pořady navštívilo celkem 

439 žáků a studentů. Díky získaným finančních prostředkům se podařilo i v omezeném časovém 

rozsahu naplnit záměr projektu a uspořádat programy se zajímavým obsahem pro různé věkové 

skupiny dětí s cílem motivovat je k většímu zájmu o knihy a čtení prostřednictvím těchto 

pořádaných aktivit a setkání.   

- z dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 3 získala pelhřimovská knihovna 

dotaci 322 000 Kč na projekt Přechod na knihovní systém Tritius, příspěvek z rozpočtu KzmP byl 

ve výši 138 000 Kč. Přechod díky přípravě převodu dat, odbornému zaškolení a nastavení dle 

požadavků i potřeb knihovny proběhl bezproblémově v srpnu. Nový knihovní systém přinesl 

následující vylepšení: 

• Podstatné zvýšení bezpečnosti ukládaných dat a výkonu databáze na principu SQL. 

• Nové služby pro čtenáře díky modernímu webovému katalogu včetně půjčování 

elektronických knih. 

• Dostupnost všech základních elektronických služeb knihovny na mobilních zařízeních.  

• Nové možnosti systému při pořádání akcí knihovny s větší mobilitou služeb knihovny. 

• Rozšiřitelnost nového systému – možnost připojit fondy dalších knihoven.  

• Systém pracuje v zabezpečeném protokolu https a splňuje požadavky nařízení EU (GDPR). 

• Systém dodržuje všechny mezinárodní formáty, pravidla a normy. Samozřejmá je podpora 

formátu MARC21 a katalogizačních pravidel RDA. 

Společně s pelhřimovskou knihovnou přešlo na knihovní systém Tritius REKS i 60 

neprofesionálních knihoven pelhřimovském regionu, které dosud používaly knihovní systém 

Clavius REKS. 

- Městská knihovna v Pelhřimově si podala do programu VISK 9 (podprogram Rozvoj 

souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit) projekt Kooperativní tvorba a využívání 

souborů národních autorit na opravy a harmonizaci databáze klíčových slov a s tím spojené převody 

klíčových slov na autoritní předmětová hesla. Z programu VISK 9 knihovna získala dotaci ve výši 

42 000 Kč. Z poskytnuté dotace 42 000 Kč byly uhrazeny náklady na 300 hodin při hodinové sazbě 

140 Kč na Dohodu o provedení práce pro externího pracovníka, který po zaškolení prováděl 
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pročišťování a harmonizaci databáze klíčových slov. Z finančních prostředků KzmP ve výši 18 000 

Kč byly uhrazeny náklady na 130 hodin pro externího pracovníka, který pracoval na převodech 

klíčových slov na předmětová hesla.  

Slovník klíčových slov obsahoval 11 965 termínů, před přechodem na nový knihovní systém Tritius 

zůstalo ve slovníku 9 730 termínů, podařilo se splnit zadání projektu a prověřeno bylo 2 235 

klíčových slov. Z tohoto počtu bylo převedeno na autoritní předmětová hesla 1490 záznamů, 

aktualizováno či opraveno 386 záznamů, vymazáno 271 záznamů bez použití, sloučeno 88 

duplicitních záznamů. Díky získaným finančním prostředkům z dotačního programu VISK 9 se 

výrazně snížil počet záznamů v databázi klíčových slov. Došlo tak k naplnění cíle projektu, jímž je 

postupné sjednocení bývalého a současného věcného zpracování, které by mělo být přínosem nejen 

pro uživatele naší knihovny, ale i uživatele využívajících služeb portálu Knihovny.cz. Oprava 

databáze klíčových slov napomohla k zajištění pohodlného a efektivního vyhledávání informací o 

našem knihovním fondu. 

- v projektu Česká knihovna 2021, který je věnován na podporu nákupu nekomerčních titulů 

uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných knihoven, obdržela 

pelhřimovská knihovna 5 906 Kč. 

Celkem pelhřimovská knihovna získala v roce z různých dotačních programů 396 906 Kč. 

 

V první polovině roku z důvodu vládních protiepidemických opatření mohly akce pro 

veřejnost probíhat pouze on-line formou. Nově jsme proto připravili pro zájemce 58 on-line 

programů, které zaznamenaly 14 127 zhlédnutí. Od června do konce roku se pak uskutečnilo 161 

kulturních akcí (besed, autorských čtení, dílen, výstav, knihovnicko-informačních lekcí) a 137 

vzdělávacích akcí (přednášek, kurzů, školení, workshopů). Z větších propagačních a vzdělávacích 

akcí se podařilo uspořádat Pasování prvňáčků, kurz videotréninků paměti Mozek v karanténě? Ne!, 

školení Jak si stáhnout e-knihu, Jak na tablet a chytrý telefon, Jak na on-line katalog a čtenářské 

konto. V důsledku pandemických opatření se částečně realizovaly některé přednášky v rámci 

projektu Celoživotní vzdělávání v knihovně a kurzu Dějiny umění. Konaly se programy pro děti 

během letních prázdnin, které navštěvovalo velké množství dětí. I přes omezení počtu pořádaných 

besed, zajímavých přednášek, autorských čtení, cestovatelských pořadů, seminářů, workshopů i 

různých tvůrčích dílen jsme na pořádané akce zaznamenali pozitivní ohlasy veřejnosti doprovázené 

vysokou návštěvností. Uzavření knihovny přineslo nárůst výpůjček elektronických knih. 

V knihovně mohli senioři pátým rokem pokračovat ve studiu Virtuální univerzity třetího 

věku (VU3V), které připravila Česká zemědělská univerzita v Praze a pelhřimovská knihovna se 

stala jedním z jejích konzultačních středisek. V jarním semestru si účastníci vybrali kurzy Hudební 

nástroje a Čínská medicína v naší zahrádce, pro podzimní semestr si zvolili kurz Mistři evropského 

barokního malířství 17. století. V první polovině roku probíhala výuka on-line v domácím prostředí, 

ve druhé polovině roku se už přednášky promítaly v knihovně.  

Třetím rokem pelhřimovská knihovna spolupracovala na projektu Klimatické univerzity 

Pelhřimov. Přednášky o souvislostech změny klimatu a možnostech řešení se konaly vždy třetí 

pátek v měsíci v knihovně. Projekt iniciovali pelhřimovští Parents for future, kteří vznikli v průběhu 

jara 2019 jako skupina rodičů a sympatizantů, která se rozhodla podporovat stávky za klima a akce, 

jež organizovali studentky a studenti pelhřimovských škol.  

Knihovna pokračovala v celostátní kampani Bookstart – S knížkou do života. Projekt má 

obrátit pozornost knihoven k práci s nejmenšími dětmi v předčtenářském období a s jejich rodiči, je 

zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti u nejmenších dětí, na podporu čtenářství, rozvoj 

verbálních schopností dětí, podporu jejich představivosti a vytváření pozitivního vztahu ke knize. 

Při vítání občánků zástupci knihovny věnují rodičům dětí dárkové sady s pozváním do knihovny. 

Bookstart má pozitivní ohlasy, jak ze strany uživatelů knihovny a rodičů dětí, tak i od představitelů 

města Pelhřimov. Projekt doplnila pravidelná Batolecí dopoledne věnovaná předčítání, pohybovým 

hrám a dalším aktivitám, aby malí účastníci získávali ke knížkám a knihovně kladný vztah už od 

nejútlejšího dětství.  
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Pokračování měl i cyklus besed s významnými osobnostmi Pelhřimovska nazvaný Milá 

setkávání, kdy knihovna ve spolupráci s dobrovolnicí oslovuje významné osobnosti regionu, které 

se při moderované besedě blíže rozpovídají o svém životě, zálibách, ale třeba i studiu, oblíbených 

knihách a posluchačům tak poodhalí svůj profesní a osobní životní příběh. S konceptem pořadu, 

přišla čtenářka knihovny Iva Brothánková, která se na vzniku nového projektu podílela a jako 

dobrovolnice besedy s osobnostmi připravuje a moderuje. Osobností, která přijala pozvání do 

pořadu, byl katolický farář a novinář Karol Lovaš. 

Z důvodu pandemie COVID-19 se nepodařilo zrealizovat pořady Živá knihovna (v roli knih 

vystupují lidé se svými životními příběhy a zkušenostmi), Noc literatury, kdy na různých místech 

čtou během jednoho večera známé osobnosti úryvky ze současných knih evropských autorů, 

oblíbené nocování v knihovně Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu aj. 

Pokračovala spolupráce s Nemocnicí Pelhřimov, kam jsme podle potřeby dodávali knihy do 

volně přístupné knihovničky pro pacienty v prostorách nemocnice. Jedná se o odepsané knihy nebo 

knihy, které knihovně věnovali dárci a knihovna je už má ve fondu v dostatečném množství výtisků, 

a tak by byly nevyužité. Knihy jsou volně přístupné a zájemci si je mohou odnášet i domů. 

Knihovnička označovaná jako stánek duševního zdraví nabízí různé literární žánry, české i 

zahraniční autory, nechybí ani díla klasiků. 

Knihovna pravidelně doplňovala knihami a časopisy knihovničku na pelhřimovském 

vlakovém nádraží, která je součástí celorepublikového projektu knihoven Kniha do vlaku, cestující 

v Pelhřimově tak mají možnost vzít si na cestu do vlaku knihu nebo časopis a vrátit ji do knihoven 

na jiných nádražích nebo si ji mohou ponechat. Cílem projektu je podpora čtenářství, zvýšení 

kultury cestování a zpříjemnění cesty ve vlacích. 

Pelhřimovská knihovna pokračovala ve službě Kniha do kempu. Po domluvě s 

provozovateli kempů v regionu jsme rozváželi knihy pro jejich návštěvníky. Vybrat si mohli jak z 

dětských knih, tak i z knih pro dospělé. Službu využili v kempu Vyskytná. Knihy se nemusely 

vracet, návštěvníci si je mohli odvézt s sebou. Jednalo se o vyřazené knihy z fondu knihovny nebo 

nevyužité darované knihy, které knihovna už ve svých fondech má. 

Přes složitou celospolečenskou situaci probíhala spolupráce knihovny s neziskovými 

organizacemi – Klimatickou univerzitou Pelhřimov, Českým svazem ochránců přírody Pelhřimov 

ZO 17/01 – střediskem ekologické výchovy Mravenec, Klubem přátel historického Pelhřimova, 

Dobrovolnickým centrem Fokus Pelhřimov, Centrem pro zdravotně postižené v Pelhřimově, 

Hodinou H, Oblastní odbočkou Pelhřimov Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Spolkem pro ochranu přírody Pelhřimovska i Astronomickým klubem Pelhřimov. S knihovnou 

spolupracovala na některých aktivitách Oblastní charita Pelhřimov a Nadační fond pro 

Pelhřimovsko.  

     

 

Základní ukazatele roku 2021: 
 

Čtenáři celkem:          2 982 

                  z toho mládež do 15 let           953 

 

Výpůjčky celkem:                 111 833 

                   z toho literatura naučná pro dospělé                              20 775 

                   krásná literatura pro dospělé                                          48 517 

                   naučná literatura pro mládež                                            2 424 

                   krásná literatura pro mládež                                           10 528 

                   AV media                                                                       15 955 

                   elektronické dokumenty a jiné                                            115 

                   periodika                                                                         10 816 

                   hry                                                                                     2 703  

                   e-výpůjčky e-dokumentů (nepřičítáme k výpůjčkám)      1 084 
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Návštěvnost celkem (půjčovny, internet, akce, on-line služby):       77 664 

                  z toho návštěvnost půjčoven, internetu, akcí               57 898 

                  návštěvnost půjčoven                                                       46 494 

                  návštěvnost internetu                                                            315   

                  návštěvnost akcí                                                               11 089 

                  návštěvy on-line služeb                                                    19 766     

 

Výpůjčky MVS (meziknihovní výpůjční služba): 

Obdržené požadavky z jiných knihoven 

počet požadavků celkem         1 220 

kladně vyřízených                     1 203 

Zaslané požadavky jiným knihovnám 

počet požadavků                                                                                     423 

kladně vyřízených                                                                                   424 

 

Kulturní akce, besedy, tvůrčí dílny, výstavy:                                          161 

Návštěvnost na akcích:                                                                         7 867 

Kurzy, školení, semináře, přednášky:                                                      137 

Návštěvnost na akcích:                                                                         3 222 

 

 

I. Péče o knihovní fondy 

 

Stav knihovního fondu: K 31.12.2021 má MěK Pelhřimov ve svých fondech celkem 171 337 

knihovních jednotek. 

                                                     

Přírůstky: Celkem bylo v roce 2021 získáno a zpracováno 4 903 knihovních jednotek, z toho pro 

MěK 4 151 dokumentů za 838 997 Kč, pro oddělení regionálních služeb 752 dokumentů za 167 935 

Kč. Knihovna pro čtenáře nakoupila 3 559 knih v hodnotě 753 116 Kč, 396 AV médií, 179 

zvukových knih a 23 her v hodnotě 85 881 Kč.                                           

 

Úbytky: V roce 2021 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 744 dokumentů oddělení regionálních 

služeb odepsalo z celkového množství odpisů 22 dokumentů. 

 

Databáze: Knihovna pravidelně doplňovala záznamy do všech databází. Články z regionálních 

novin Pelhřimovský deník, Týden na Pelhřimovsku, regionálních příloh celostátních deníků a 

z regionálních periodik jsou zpracovávány v modulu Analytický popis článků. Katalogizační 

záznamy všech nově zakoupených knih jsou pravidelně přebírány do Souborného katalogu České 

republiky – CASLIN. 

 

 

II. Služby čtenářům 

 

Čtenáři: Počet registrovaných čtenářů celkem 2982, z toho 953 čtenářů do 15 let  

 

Výpůjčky, návštěvnost: Počet výpůjček celkem za rok 2021 byl 111 833 a počet návštěvníků 

půjčoven a studovny 46 494 

 

Evidovaný počet návštěvníků on-line služeb (virtuální návštěvy): 19 766  

 

Návštěvy webové stránky knihovny: 32 267 
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Meziknihovní výpůjční služba: Prostřednictvím MVS bylo jiným knihovnám půjčeno 1 203 svazků, 

našim čtenářům z jiných knihoven 424 svazků. 

 

Internet: Tato služba byla využita při 315 návštěvách. 

 

Počet odebíraných periodik a novin: 146 

 

Další služby: 

 

 V průběhu roku čtenáři využívali možnosti vyhledávání svých požadavků v on-line katalogu 

i nabídky zarezervovat si půjčené dokumenty, rezervací bylo 8 322, vyřízených rezervací jsme 

evidovali 3151. Nová služba na odložení dokumentu z fondu zaznamenala 413 objednávek.  

 Čtenářům bylo na požádání poskytováno zaškolení ohledně vyhledávání na internetu, 

obsluhování čtenářského konta, vyhledávání a rezervace dokumentů aj. Uživatelé měli možnost 

využívat kopírovací služby, nechat si naskenovat fotografie, texty, obrázky či využít nabídku 

zpracování rešerší na zadané téma. 

 

Výchovné a vzdělávací akce: 

 

Plánované akce na první polovinu roku 2021 se neuskutečnily z důvodu vládních 

protiepidemických opatření. Abychom nabídli uživatelům alternativu dostupnou v době pandemie, 

připravili jsme pro ně 58 on-line programů, které mohli zájemci sledovat na facebookové stránce 

knihovny nebo přes službu YouTube, u těchto pořadů jsme zaznamenali 14 127 zhlédnutí. Z tohoto 

počtu bylo 18 videopřednášek zaměřených na historická výročí s výkladem Ing. Miloslavy 

Stehnové, které si poslechlo 3 456 zájemců a 6 videí s načtenými příspěvky z vyhlášené literární 

soutěže, které zhlédlo 2 820 uživatelů. Ostatní programy budou zmíněny u příslušných oddělení. 

V další části roku jsme uspořádali 161 kulturních akcí, autorských čtení, besed a výstav, které 

navštívilo 7 867 účastníků a 137 odborných přednášek, cestovatelských pořadů a kurzů 

s návštěvností 3 222 účastníků. 

Od dubna do června se uskutečnilo 8 on-line lekcí kurzu trénování paměti Mozek v 

karanténě? Ne! aneb chvilky pro hbitý mozek s trenérkou paměti Janou Vejsadovou. Kurz vznikl za 

přispění Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze proběhl on-line formou jarní semestr Virtuální univerzity třetího věku, 

účastnice si vybraly kurzy Hudební nástroje a Čínská medicína v naší zahrádce. V červenci jsme 

pro výtvarně nadané uchazeče uspořádali kurz olejomalby metodou Bob Ross vedený Pavlem 

Michalicou. V září jsme zájemcům o celoživotní vzdělávání nabídli vlastivědný pořad Česko 

pěšinami srdce s Michalem Poulíčkem, přednášky Svatá Ludmila s přednášející Ing. Miloslavou 

Stehnovou, Cestování s handicapem v podání Jakuba Greschla, Dobrovolnictví s Pavlou 

Hrdouškovou a Wimhofovo dýchání s Irenou Veroňkovou. Klimatická univerzita pokračovala 

přednáškou O biouhlu s Martinem Pospíšilem. Velký úspěch měla přednáška Děti s ADHD 

v podání speciálního pedagoga PaedDr. Zdeňka Martínka. V říjnu se uskutečnily přednášky 

Extrémní Island po vlastní ose s Ing. Tomášem Kůdelou, Václav II. s Ing. Miloslavou Stehnovou, 

Horácko a Žďársko v obrazech českých malířů s Mgr. Jaroslavem Staňkem. Ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze byl zahájen podzimní semestr Virtuální univerzity třetího věku 

kurzem Mistři evropského barokního malířství 17. století. Návštěvníci si nenechali ujít zajímavou a 

přínosnou přednášku Choroby současné rodiny s uznávaným psychiatrem Doc. ThDr. MUDr. Mgr. 

Maxem Kašparů. Ve spolupráci s Klubem přátel historického Pelhřimova proběhla přednáška Okolí 

Pelhřimova z výšky s promítáním filmu Josefa Novotného. Úspěšná byla říjnová beseda Cesty 

okolo duše a těla spisovatele Josefa Formánka pořádaná ve spolupráci s Oblastní charitou 

Pelhřimov, která měla rekordní návštěvnost 82 posluchačů. Klimatická univerzita nabídla 

přednášku Ladislava Olšbauera věnovanou cirkulární ekonomice v nábytkářské praxi. Pro tvořivé 

zájemce se konala Halloweenská dílna vedená Růženou Kručanicovou. Množství spokojených 
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účastníků měla procházka Pelhřimovem s výkladem Mgr. Jaromíry Jirků. V listopadu si návštěvníci 

přišli poslechnout přednášky Po stopách Čechů ve světě s PhDr. Martinem Nekolou, Dotek 

hypnózy se Šimonem Pečenkou, Petr Vok z Rožmberka s Ing. Miloslavou Stehnovou, 

Pelhřimovsko a Humpolecko v obrazech českých malířů s Mgr. Jaroslavem Staňkem. Velmi dobře 

hodnocená byla beseda s farářem Karolem Lovašem z cyklu Milá setkávání. Klimatická univerzita 

připravila přednášku Textilní a oděvní průmysl věnovanou trvalé udržitelnosti v oblékání s MgA. 

Lenkou Vlachovou. Příznivce cestování přilákal pořad Krásy Mexika Denisy Zmeškalové a 

Karolíny Kilhofové. Množství spokojených návštěvníků měl pořad Tour de zápisník s Michaelou 

Maškovou. Prosincovou dílnu Netradiční vánoční dekorace a vazby vedenou Bc. Lindou Reisovou 

si nenechali ujít všichni, kdo rádi tvoří. Konaly se přednášky Bali - ostrov bohů a démonů s Mgr. 

Josefem Šindelářem, Nástup Habsburků na český trůn s Ing. Miloslavou Stehnovou. Ve spolupráci 

s Klubem přátel historického Pelhřimova se uskutečnila přednáška Živá voda v historické krajině 

Pelhřimovska s Mgr. Lenkou Martínkovou, Ph.D. Vydařila se další procházka Pelhřimovem 

s vánočně zaměřeným výkladem Mgr. Jaromíry Jirků. Proběhla druhá tvůrčí dílna s Růženou 

Kručanicovou tentokrát věnovaná Vánocům.  

 

V prostorách knihovny bylo po znovuotevření knihovny pro veřejnost uspořádáno množství 

výstav. Velký počet návštěvníků přilákaly červnové výstavy fotografií Vysočinou od jara do zimy 

od PaedDr. Jana Říhy a Po stopách fantazie Miroslavy Truskové. Zájem byl o výstavku Síla 

krystalů ze šperků z cínu a mědi od Lenky Přesličkové i výstavu z výtvarných prací žáků ZUŠ 

v dětském oddělení. Prázdninové výstavy Svět zvířat a Svět kolem nás z fotografií Martina Zemana 

i výstava Co dokážeme aneb Každý z nás je umělec z prací žáků Základní školy Pelhřimov, 

Komenského 1326 byly vyhledávané stálými návštěvníky i prázdninovými turisty. V září si zájemci 

nenechali ujít výstavu fotografií Dolomity z fotografií Karla Pípala i výstavu obrazů britského 

slabozrakého malíře Jonathana Huxleye, kterou pořádala Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Pelhřimov. V říjnu si návštěvníci mohli prohlédnout 

výstavu Energetické enkaustické obrazy z tvorby Elišky Beránkové st. Listopadovou výstavu 

obrazů Knihy, ilustrace a pravěk z tvorby Jiřího Svobody i výstavku Svíčky, přáníčka, léčivé sirupy 

z dílny Růženy Kručanicové si našlo množství spokojených zájemců. Během prosince si 

návštěvníci prohlédli výstavu fotografií Kouzla přírody od Jany Chalupové, prodejní výstavky 

Perníčky od Dany Tržilové a Patchwork z výrobků Karly Bláhové. Inspirativní byly prosincové 

výstavky Malé papírové dárečky pro děti i dospělé z výrobků Ivany Buksové a Přívěsky pro doma i 

ven z dílny Josefa Kubíka. Dětské oddělení pozvalo na výstavu Co dokážeme aneb Každý z nás je 

umělec z výtvarných prací žáků Speciální školy Pelhřimov, Komenského 1326 a výstavku Veselé 

Vánoce z výrobků Růženy Kručanicové.  

  

V první polovině roku se kvůli vládním protiepidemickým opatřením nekonaly žádné akce 

pro děti. Pro děti jsme natáčeli on-line tvůrčí dílny, které bylo možno sledovat prostřednictvím 

služby YouTube nebo na facebookové stránce knihovny. Celkem jsme připravili 19 on-line tvůrčích 

dílen, které měly 5 619 zhlédnutí. Od června do prosince dětské oddělení pelhřimovské knihovny 

uspořádalo cekem 74 kulturních a vzdělávacích akcí za účasti 1 762 dětí.  

V červnu se podařilo uspořádat opožděné Pasování prvňáčků za účasti představitelů města 

Pelhřimov a sponzorů knihovny, kterého se zúčastnily děti ze 3 základních pelhřimovských škol. 

Pokračoval projekt Bookstart aneb S knížkou do života, kdy jsme rodičům narozených dětí při 

vítání občánků předali 66 dárkových setů. Během prázdnin probíhaly tvůrčí dílny, které byly hojně 

navštěvovány dětmi a jejich doprovodem. V září se uskutečnilo Pasování prvňáčků pro děti ze ZŠ 

Komenského. Proběhla prezentace aktivit a tvůrčí dílny na celoměstské akci Volný čas není nuda 

aneb Rozhýbejme Pelhřimov. Konaly se pořady Hororová čítanka, Už se nebojím tmy, Útěk 

Kryšpína N. Velmi vydařené bylo zářijové batolecí dopoledne pro nejmenší návštěvníky. V říjnu 

přijela na besedu s dětmi spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, která pro děti uspořádala i 

tvořivý workshop. Během říjnového vítání občánků jsme předali rodičům narozených dětí 70 

dárkových setů v rámci projektu Bookstart aneb S knížkou do života. Konaly se tvůrčí dílny a 
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programy Lentilka pro dědu Edu. V listopadu jsme uspořádali 2 besedy pro žáky základních škol se 

spisovatelem Michalem Vlkem, který představil zábavnou i napínavou formou svou knihu 

Tajemství Querburů. Knihovna pozvala spisovatelku a ilustrátorku Terezu Říčanovou, která 

besedovala se žáky základních škol nejprve o své nejnovější knize pro děti nazvané Kráva Říčanová 

a druhá beseda, určená starším školákům, byla o její naučné knize To je Istanbul. Konalo se další 

Batolecí dopoledne a programy Hororová čítanka, Útěk Kryšpína N., Už se nebojím tmy, Lentilka 

pro dědu Edu. V rámci programu Bookstart jsme při vítání občánků rozdali další dárkové sety. Na 

prosinec jsme pro děti ze ZŠ připravili 2 besedy se spisovatelkou Michaelou Veteškou, která 

představila své knihy Jak maminka vylezla na strom a Jak maminka vyprávěla o 20. století. Pro děti 

z MŠ si připravil besedu s autorským čtením a hudebním doprovodem Marek Šolmes Srazil, který 

dětem vyprávěl o své knize Pohádky do postýlky. Pro studenty pelhřimovského gymnázia si 2 

besedy, doplněné autorským čtením z jeho Příběhostroje a lekcí tvůrčího psaní, připravil spisovatel 

René Nekuda. Pro studenty SŠ si připravil besedu s autorským čtením z právě vyšlé básnické sbírky 

Cesta od Eurydiké básník Tomáš Pavlík. Literární seminář Básníci Vysočiny s přednášejícím Mgr. 

Jaroslavem Staňkem doplnil středoškolským studentům znalosti o životě a tvorbě významných 

českých básníků - O. Březiny, A. Sovy, B. Reynka. V omezeném časovém úseku se podařilo 

uspořádat 74 akcí, kterých se zúčastnilo 1 762 účastníků. Z tohoto počtu bylo 12 programů 

uspořádaných v rámci projektu Podpora čtenářství u dětí a mládeže, které si vyslechlo 439 

účastníků.  

 

Oddělení beletrie a naučné oddělení pořádalo ve druhé polovině roku pravidelné 

knihovnicko-informační lekce pro studenty všech SŠ v Pelhřimově. Celkem se uskutečnilo 15 lekcí 

pro 330 studentů. Pro studenty pelhřimovského gymnázia připravilo naučné oddělení 2 semináře 

Práce s informacemi v postfaktické době s lektorem PhDr. Bedřich Musilem.  

 

Hudební oddělení rovněž kvůli vládním protiepidemickým opatřením nemohlo v prvním 

pololetí pořádat akce pro děti. Pro všechny zájemce jsme natáčeli on-line návody na hraní nově 

zakoupených her, které bylo možno sledovat prostřednictvím služby YouTube nebo na facebookové 

stránce knihovny. Celkem jsme připravili 7 on-line herních návodů, které měly 2 064 zhlédnutí. 

V průběhu roku hudební oddělení připravilo celkem 65 akcí pro děti z MŠ, žáky ZŠ i studenty SŠ, 

tyto pořady si poslechlo 1 167 návštěvníků.  

Dětem se líbily pořady Hudební nástroje, Nový domek pro myšku, Hudební výchova, 

Sametová revoluce, Léto s písničkou, Hrady, zámky, strašidla, U rybníka, u moře, na pláži, Podzim 

s písničkou, Vesmír a let na Mars, Jak se žije nevidomým, Vánoce a zima s písničkou. Pravidelně 

docházeli žáci Speciální ZŠ v Pelhřimově na program Kdo si hraje, nezlobí, kde si vyzkoušeli hraní 

deskových a společenských her. Zájmu malých i velkých návštěvníků se těšily prázdninové 

puzzliády, pexesiády i turnaje hraní her. Vydavatelství Piatnik uspořádalo celodenní prezentaci 

svých nejnovějších her, všichni návštěvníci měli možnost nákupu her za zvýhodněné ceny. Ve 

spolupráci s oblastní odbočkou SONS Pelhřimov byla uspořádána prodejní výstava kompenzačních 

pomůcek pro osoby se zrakovým postižením, kterou zajišťovala firma Tyflopomůcky Praha. 

Hudební oddělení pokračovalo ve spolupráci s Domovem pro seniory v Pelhřimově, Domem 

seniorů – Domovem důchodců v Pacově, Domovem důchodců v Proseči – Obořišti a Domovem 

důchodců v Proseči u Pošné, které mají i nadále rostoucí zájem o půjčování zvukových knih. 

Probíhala spolupráce s neziskovými organizacemi, se ZUŠ, DDM. Zvýšený zájem návštěvníků a 

nárůst výpůjček zaznamenalo půjčování audioknih a deskových a společenských her. Velký počet 

dospívajících navštěvoval odpolední kluby deskových her. 

 

Studovna připravila pro zájemce 2 bezplatná školení Jak na on-line katalog a čtenářské 

konto v novém programu Tritius a 2 školení Jak si stáhnout e-knihu. Ve spolupráci s neziskovou 

organizací Moudrá Sovička proběhlo školení Jak na tablet a chytrý telefon, kterého se zúčastnilo 13 

posluchačů. 
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Oddělení regionálních funkcí zajišťovalo služby pro 93 knihoven v okrese. Z tohoto počtu 

bylo 8 knihoven profesionálních, 84 neprofesionálních a 1 pobočka. V rámci regionálních funkcí 

připravily knihovnice tohoto oddělení 276 souborů, které obsahovaly 13 734 svazků knih 

(průměrný počet svazků v jednom souboru je 50 knih) 78 neprofesionálním knihovnám.  Bylo 

provedeno 5 revizí a zrevidováno bylo 11 597 svazků v těchto knihovnách: MK Včelnička, MK 

Mezná, MK Krasoňov, MK Obrataň, MK Božejov. V tomto roce provedly pracovnice oddělení 

regionálních funkcí v knihovnách 220 metodických návštěv v 93 knihovnách a poskytly 331 

konzultací. Všechny knihovny byly pravidelně informovány jak telefonicky, tak e-mailem o 

aktuální situaci ohledně COVID-19, aktuálně platných protiepidemických opatřeních a jejich 

dopadu na režim půjčování.  

V roce 2021 došlo k přechodu pelhřimovské knihovny na knihovní systém Tritius. Tím 

přešly na knihovní systém Tritius REKS i všechny knihovny zapojené do Regionálního knihovního 

systému. V souvislosti s tímto přechodem uspořádalo oddělení pro knihovníky regionu 3 školení 

zaměřená na práci v knihovním systému Tritius. Následně knihovnice poskytly řadu individuálních 

školení a konzultací ohledně práce s novým systémem. Pro dobrovolné knihovníky regionu 

proběhly 3 porady v Pelhřimově, v Humpolci a v Pacově. Pracovnice regionálních funkcí se 

podílely na stěhování Místní knihovny v Senožatech, která se stěhovala do nově rekonstruované 

budovy. A podílely se i na dalších činnostech spojených s tímto jejím přesunem.  

 

III. Různé 

 

Vydavatelská činnost: 

 

− Přehledy nových knih 

− Podklady pro plakáty k besedám a ostatním akcím 

− Bibliografie 

 

Nové služby pro čtenáře a návštěvníky knihovny 

 

− Natáčení on-line programů, které lze sledovat na facebookové stránce knihovny nebo 

prostřednictvím služby YouTube 

− Bezkontaktní půjčování objednaných dokumentů 

− Odložení dokumentu z fondu  

− Prodej respirátorů a antigenních testů pro čtenáře a návštěvníky akcí  

 

Zkvalitnění počítačové techniky a ostatního vybavení: 

 

Největší investicí roku 2021 byl nákup nového plně webového knihovního systému Tritius, 

na který jsme získali dotaci 322 000 Kč z programu VISK9 Ministerstva kultury ČR. Pro větší a 

kvalitnější dosah stávající wi-fi sítě jsme pořídili zařízení Sophos AP. Za účelem zkvalitnění 

poskytovaných služeb našim čtenářům jsme zakoupili do oddělení beletrie novou termotiskárnu, 

která tiskne adresně všechny vyřízené rezervace čtenářů. Pro obsluhu dětského oddělení a studovny 

byly zakoupeny nové skenery pro načítání výpůjček. Pro potřeby zálohování jsme koupili externí 

disk a čtečku paměťových karet. 

 

Vzdělávání pracovníků knihovny:    

V průběhu roku, jak to dovolovala pandemická situace, se knihovnice a knihovníci 

zúčastnili odborných seminářů, školení, workshopů zaměřených na poskytované služby jejich 

oddělení a pravidelných literárních seminářů pořádaných Krajskou knihovnou Vysočiny 

v Havlíčkově Brodě, některé z nich byly prezentovány v on-line formě. Pracovník oddělení pro děti 

a mládež absolvoval seminář Tvorba a udržování online služeb pro vzdělávání a zábavu. Knihovník 

naučného oddělení získal nové poznatky na seminářích Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, 
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gravírování a herna, Virtuální realita pro knihovny v KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

Knihovnice oddělení knihoven se účastnily dvoudenního workshopu pro metodiky v Městské 

knihovně Písek, on-line semináře Spolupráce a podpora rozvoje venkovských knihoven místními 

akčními skupinami v novém programovém období 2021-2027, celostátní konference Regionální 

funkce knihoven 2021 v Pardubicích, seminářů, školení a porad v Krajské knihovně Vysočiny 

v Havlíčkově.  

Vedoucí knihovny se zúčastnila celostátní konference Regionální funkce knihoven 2021 

v Pardubicích, seminářů Moderní technologie v knihovnách: 3D tisk, gravírování a herna, Virtuální 

realita pro knihovny, zábavné i vzdělávací programy a porad v Krajské knihovně Vysočiny 

v Havlíčkově Brodě. Byla členkou poroty pro vyhodnocení přihlášených knih do soutěže o 

nejkrásnější knihu 31. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a s tím související 

soutěže.   
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9. Oddělení provozně – technické 
 

V budovách užívaných KzmP byly prováděny pravidelné revize elektro, hromosvodů, 

hasicích přístrojů a hydrantů, požárních klapek, výměny filtrů ve vzduchotechnikách, čtrnáctidenní 

běžné prohlídky a dvouměsíční odborné prohlídky výtahu, revize zabezpečovacího zařízení, 

protipožární signalizace, kontroly funkce protipožárních uzávěrů a dveří s panikovým kováním, 

revize a kontroly tlakových nádob, zkoušky pojistných ventilů, revize plynového zařízení, revize 

plynového hořáku, kontrola těsnosti chladících okruhů, odborné prohlídky z hlediska požární 

ochrany, revize, pravidelné kontroly a údržba jevištních tahů, periodické půlroční prohlídky budov 

z hlediska požární prevence, revize kouřovodu, revize záchytného systému na střeše KD Máj, 

průběžné kontroly automatického přepínání nouzového osvětlení a měření kapacity akumulátorů 

nouzového osvětlení. Kontroly, prohlídky a revize veškerých přípojných elektrospotřebičů, 

elektrického nářadí a prodlužovacích kabelů podle ČSN 33 16 10 a ČSN 33 16 00. Bylo provedeno 

školení požárních hlídek, požárních preventistů, bezpečnosti práce a elektrikářského minima. 

Technicky se zabezpečovaly pořádané akce (obsluha a kontrola technologických zařízení, 

ozvučení, osvětlování, požární dozor, obsluha EPS ... ),  úklid v budovách a kolem nich, odhrnování 

sněhu, praní a žehlení ručníků, ubrusů a ostatních textilií. Prováděla se běžná údržba spravovaných 

budov, opravy drobného či většího rozsahu, malování některých prostorů, odstraňovaly se závady 

zjištěné při revizích a prohlídkách. Ve všech budovách se pravidelně zapisovaly spotřeby elektřiny, 

plynu, topné vody, pitné vody, aj.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny počty a druhy pořádaných akcí v jednotlivých 

budovách.  Podle typu akce zabezpečujeme ozvučení, osvětlování, požární dozor, obsluhu EPS, 

VZT, vytápění a další technické požadavky podle potřeby. Součástí zabezpečení jednotlivých akcí 

je i příprava prostor, nastěhování potřebné techniky na ozvučení, osvětlení, rozestavění stolů a židlí. 

Přemístění zvukové a světelné techniky na jednotlivé typy pořádaných akcí, celkové propojení a 

oživení, vyžaduje mnoho hodin odborné práce.  

Z důvodu vládních nařízení došlo i v roce 2021 ke zrušení mnoha naplánovaných kulturních 

akcí. V kulturním domě Máj bylo za naší spolupráce vybudované a od února do konce srpna 

provozované očkovací centrum.  

Počty akcí jsou uvedeny v závorkách. 

 

Divadlo  

2021 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 Celkem  

Představení       3   3 5 2 5 18 

Koncerty       2    2 6  10 

Zkoušky       5   5 7 6 9 32 

Předávání 

vysvědčení 

     1       1 

Celkem             61 

 

 

Kostel sv. 

Víta, kaple 

sv. Kříže  

2020  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 Celkem  

Koncerty           1 2 1 4 

Svat. obřady, 

křtiny 

  1 1 1 3 7 4 5 3  1 26 

Ostatní       4 1   2  1 8 

Vysvědčení      1       1 

Celkem             39 
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KD Máj 

2020 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 Celkem  

Tančírny sál          1   1 

Taneční 

kursy  

        5 11 3  19 

Ostatní 

pořady 

         2   2 

Rocksession           1  1 

Venkovní 

akce - zvuk, 

světla, sety, 

stany  

      5 3 9  1 4 22 

Koncerty          1  3  4 

Mozaika 

škol  

          1  1 

Prodej           1   1 

Salonek          1 1   2 

Celkem              53 

 

 

Další technicky zabezpečované akce nebo akce, které jsme spolupořádali, případně 

vypomáhali s technickým zabezpečením v roce 2021: 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci, byly v zimních a jarních měsících pořádané koncerty 

na Malé scéně KD Máj přenášeny online. Dále byly zajišťovány přenosy rozhovorů některých 

osobností, seriál vyprávění pracovnice Muzea Vysočiny paní Kvášové o zajímavostech z našeho 

města, čtení pohádek, aj.  

Na náměstí vedle TIC se o prázdninách už uskutečnily některé velké koncerty, promenádní 

koncerty, večerní prohlídky turistických cílů, Pelhřimovská pouť, v září Dny evropského dědictví a 

koncert skupiny Keks u zimního stadionu.  

Koncem roku potom v omezeném rozsahu slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, Čertí rojení a 

Zlatá neděle na radnici. 

Zvuková a světelná technika KzmP byla taky použitá na turnaji mladých basketbalových nadějí, 

který se konal ve sportovní hale v Pelhřimově od 16. do 19. prosince při slavnostním otevírání 

Národního basketbalového muzea.  

Během roku jsme dále zabezpečovali ozvučení různých besed, přednášek, volby v kině Vesmír, 

přednášky a besedy v městské knihovně (ozvučení a přeprava některých vystupujících), výstavy 

v Galerii M, v knihovně, v Divadle Lubomíra Lipského, stavby a demontáže mobilního podia, 

zvukových a světelných systémů, stanů, setů aj.  

 

V KD Máj bylo v lednu a začátkem února vybudované očkovací centrum se zázemím pro 

lékaře, zdravotní sestry a pomocný personál. Technici KzmP zajišťovali od února do konce srpna 

jeho provoz a následně i jeho demontáž a uvedení prostorů do původního stavu, aby od září velký 

sál zase sloužil jeho původnímu účelu, tedy pořádání kulturních akcí.  

Během provozu očkovacího centra bylo naočkováno 62.070 vakcín a technici KzmP tam 

odpracovali 510 hodin. 

V březnu byla zahájena kompletní rekonstrukce interiéru Malé scény s novým 

technologickým vybavením, včetně vzduchotechniky s rekuperací, vybudováním venkovního pódia, 

zvětšením a předlážděním chodníků a plochy před budovou.  

Pro instalaci světelné techniky jsme dokoupili 2 metrové díly příhradové konstrukce, čtyři 

světla Vizi Wash Z19, šest světel FHR 1000W, osvětlovací pult Avolite Quartz, stmívací jednotky 

pro ovládání osvětlení sálu a scénického osvětlení Malé scény, byla namontována nová pojezdová 
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dráha hlavní opony a zdvih výkrytu pro loutkové divadlo, nakoupeno sanitární a další vybavení do 

rekonstruované části KD Máj. 

V prostorách kolem velkého sálu byla podle projektové dokumentace zahájena rekonstrukce 

požární signalizace s výměnou některých dveří, které splňují požadovanou požární odolnost a před 

provozními dveřmi ze sálu byly odstraněny dřevěné žaluzie, aby dveře mohly sloužit jako další 

únikové východy ze sálu a mohla se tak navýšit jeho kapacita při pořádáním některých akcí.  
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10. Oddělení redakce Pelhřimovských novin 

 
V roce 2021 vycházely Pelhřimovské noviny v počtu 22 vydání za rok, náklad jednoho vydání 

činil 6930 ks. Noviny jsou zdarma distribuovány občanům Pelhřimova, jeho místních částí a také 

do partnerského slovenského města Dolný Kubín. Prostřednictvím povinných výtisků jsou 

Pelhřimovské noviny dále distribuovány do větších měst ČR – Českých Budějovic, Olomouce, 

Plzně, Ústí nad Labem, Brna, Prahy a dalších měst. Několik výtisků také pravidelně dodáváme 

institucím, s kterými blíže spolupracujeme, jako jsou Státní okresní archiv, Nemocnice Pelhřimov, 

Oblastní charita Pelhřimov atd.   

Roznášku Pelhřimovských novin zajišťuje Česká pošta, s. p. Distribuce probíhá bez větších 

problémů. Ojedinělé případy, kdy redakce obdržela upozornění od občanů na nedodání (nebo 

zpožděné dodání) novin, byly prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace s pracovníky ČP 

neodkladně řešeny.  

Příjmy za inzerci a reklamu představovaly v roce 2021 částku 33 220 korun. Cena inzerce byla 

stanovena na 20 Kč/cm2, přičemž platí, že v každém vydání může být zveřejněna komerční inzerce 

maximálně o rozměru 21,4 x 10,4 cm, a to na str. 11.  

Pelhřimovské noviny jsou k dispozici v elektronické podobě (ve formátu PDF) na webových 

stránkách městského úřadu Pelhřimov (www.mupe.cz), a to jak aktuální vydání, tak i archiv vydání 

několika posledních ročníků. Oddělení Pelhřimovských novin rovněž přispívá do sekce aktualit na 

tomto webu (www.mupe.cz).  

Zhotovitelem tisku novin byla Tiskárna a vydavatelství 999, s. r. o. v Pelhřimově a od 1. listopadu 

Nová tiskárna Pelhřimov spol. s. r. o.  

 

Pelhřimovské noviny řídí redakční rada ve složení: Ladislav Med (starosta města), Ing. Josef Koch 

(místostarosta), Zdeněk Jaroš (místostarosta), Bc. Andrea Unterfrancová (Odbor informačních a 

komunikačních technologií MěÚ), Kamil Vaněk (šéfredaktor Pelhřimovských novin) – od 1. 12. 

2021, Mgr. Martin Ecler (ředitel KzmP), JUDr. Josef Doubek (člen rady města) a Mgr. Ivana 

Kociánová (členka rady města). Tato rada zasedá vždy po uzávěrce materiálů a před konečnou 

kompletací každého vydání novin, společně jej projednává a rozhoduje o jeho podobě. V rámci 

redakční rady se také projednávají případné připomínky nebo dotazy týkající se novin a stanovují 

témata pro příští vydání. 

 

V roce 2021 vycházely Pelhřimovské noviny opět stabilně celobarevné, formát B4 (250 x 353 mm), 

rozsah 12 stran. Počet vydání je 22 vydání za rok, periodicita 2 x měsíc, v červenci a srpnu 1 x 

měsíčně. Obsahová náplň vychází z dlouhodobého zaměření novin jako zpravodaje Městského 

úřadu, Kulturních zařízení a Technických služeb města Pelhřimova. Základem jsou tedy informace 

týkající se těchto institucí. Velký prostor je dále věnován příspěvkovým organizacím města, 

spolkům, podnikatelské sféře, zajímavým osobnostem a dalším stránkám života města. Konkrétní 

zaměření jednotlivých stran je následující (s tím, že vzhledem k aktuálním potřebám během roku 

dochází k jeho dílčím úpravám): 

 

Strany 1, 2, 3: Důležité události ve městě, informace z městského úřadu, z jednání rady města, 

tématika partnerských měst, „Okénko zastupitele“ (pravidelná rubrika, ve které dostávají postupně 

všichni zastupitelé stejný prostor pro vyjádření svých názorů), informace z Technických služeb, 

rubrika „Policie informuje“ 

Strany 4,5: kulturní akce, program kina, informace z městské knihovny 

Strana 6: kultura, zájmové organizace, spolky 

Strana 7: sociální tématika (vítání občánků, rubrika „Narodili se“, informace z oblasti života 

seniorů, zdravotně znevýhodněných lidí atd.)   

Strana 8: informace ze života škol, Domu dětí a mládeže, mládežnických sdružení a spolků 

http://www.mupe.cz/
http://www.mupe.cz/
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Strana 9: celostránkové rozhovory, představující zajímavé osobnosti se vztahem k Pelhřimovu, 

významné místní podnikatele a firmy (tyto rozhovory pro noviny zpracovávají externí 

spolupracovníci, témata stanovuje redakční rada Pelhřimovských novin) 

Strana 10: „Z historie města“ – tradiční seriály článků z minulosti Pelhřimova a historické 

fotografie 

Strana 11: Sportovní tématika, inzerce. 

Strana 12: Informační servis (služby lékáren, stomatologů, veterinární služba, provozní doba 

plaveckého bazénu, multifunkčního hřiště, hodiny bruslení pro veřejnost). 

 

Život města v roce 2021 byl v mnoha ohledech ovlivněn pandemií koronaviru a souvisejícími 

opatřeními, která přinesla výrazná omezení nebo zrušení mnoha aktivit. To vše se samozřejmě 

odrazilo i obsahové náplni Pelhřimovských novin. Řada pravidelných významných kulturních a 

společenských akcí a kampaní, kterým jsme vždy věnovali prostor, se nekonala vůbec, jiné se 

uskutečnily v omezené nebo pozměněné podobě. Velký prostor jsme věnovali důležitým 

informacím pro občany ohledně chodu městských institucí (otvírací doby městského úřadu, 

fungování škol atd.), dále informacím o pomoci ohroženým skupinám obyvatel, v neposlední řadě 

jsme informovali o očkování proti koronaviru, zejména pak centru, které bylo zřízeno v KD Máj. 

Velkou pozornost jsme na stránkách novin poskytli dokončovaným investičním akcím města. Tou 

největší byla přestavba Malé scény v KD Máj, dále pak rekonstrukce vodovodu, kanalizace a 

veřejného osvětlení v ulicích Na Houfech, Fibichova a Do Polí či rekonstrukce inženýrských sítí 

v ulici Lidická. Z článků o investicích v místních částech je třeba zmínit předání nového automobilu 

Ford Tranzit SDH Starý Pelhřimov, opravu vodní nádrže Chobot v Pejškově, či vybudování 

cyklostezky mezi Rybníčkem a Žirovem. 

 

S potěšením jsme informovali (podobně jako v minulých letech) o tom, že Pelhřimov opět obsadil 

jedno z předních míst v soutěži Město pro byznys. I přes omezení v oblasti kultury se podařilo 

zorganizovat Pelhřimovské kulturní léto a Léto v Pelhřimově, seriál „open air“ koncertů na 

Masarykově náměstí, který měl velmi příznivý ohlas. S pozitivními reakcemi se setkaly i nové 

formy tradičních kulturních pořadů, které vznikly v reakci na protiepidemická opatření. 

 

Také v roce 2021 jsme pokračovali v rubrice „Z historie města“, kterou tvořily zápisy z městských 

kronik, doplněné historickými fotografiemi. Tyto materiály jsou podle zaznamenaných ohlasů u 

čtenářů velmi oblíbené. 

 

Sportovní zpravodajství v posledních vydáních roku prošlo výraznou proměnou. Více jsme začali 

zařazovat rozhovory s úspěšnými jednotlivci, v dalších materiálech jsme kladli důraz na 

zpravodajství z nejmasovějších sportů – fotbalu, hokeje, basketbalu a florbalu. 

 

Pelhřimovské noviny vycházejí dalším rokem v rozšířené podobě. Podle reakcí čtenářů se ukazuje, 

že tato podoba se osvědčila a noviny jsou většinou hodnoceny pozitivně, pokud jde o barevnost, 

vzhled a šíři informací, které nabízejí. Samozřejmě zaznamenáváme také různé připomínky ke 

vzhledu i obsahu novin, kterými se zabýváme v rámci redakční rady, a podle možností jsou pak 

zohledněny v novinách. Díky současnému rozsahu novin se hodně uplatňují příspěvky 

dopisovatelů. Dobrou spolupráci v tomto směru ale tradičně máme dlouhodobě například 

se Muzeem Vysočiny, Charitou Pelhřimov, Nemocnicí Pelhřimov, DDM Pelhřimov či základními 

školami. Celkově lze konstatovat, že Pelhřimovské noviny i v roce 2021 plnily svůj účel přinášet 

seriózní informace ze života města a městských organizací a byly tak pro obyvatele Pelhřimova a 

jeho místních částí přínosem.     

 

Smutná zpráva pro KzmP přišla v březnu 2021, kdy nečekaně zesnul šéfredaktor Pelhřimovských 

novin p. Petr Přibyl. Následně dočasně zajišťoval agendu PeN Mgr. Jan Mazanec a od září pí. Marie 

Steinhauserová. Od prosince 2021 je šéfredaktorem Pelhřimovských novin p. Kamil Vaněk. 
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11. Výroční zpráva o poskytování informací 
 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 
 

§ 18  

 

Výroční zpráva  
 

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  
  

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace                žádné  

b)  počet vydaných rozhodnutí o odmítnut žádosti 

 
               žádné 

c)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí                žádné 

d) 
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace 

               žádné 

e) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 

nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

               žádné 

f) poskytnuté výhradní licence, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 
                žádné 

g) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 
                žádné 

h) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                žádné 

 

  

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 

finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně 

s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva města, prostřednictvím 

webových stránek, ústně osobním kontaktem na provozovnách KzmP a jinými způsoby. 

Výroční zpráva bude zveřejněna jako součást Výroční zprávy KzmP.  
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12. Kontakty 
Sekretariát, spojovatelka  

pro ředitele, odd. ekonomické,  

odd. kultury a cest. ruchu a PeN 565 321 184 

 

Mgr. Martin Ecler - ředitel KZmP 777 012 390, 564 103 301 

 

Ekonomické odd.: 

Ing. Luděk Šauer - ved. , zást. řed. 777 012 493, 564 103 305 

Blanka Linhartová 564 103 304 

 

Oddělení kultury:  

Vlasta Vlčková - ved. 777 012 391, 564 103 307 

Ingrid Petroušková 777 012 339, 564 103 308 

Štěpán Jirsa 564 103 306, 773 792 132 

Michal Strnad 778 767 999 

Galerie M  564 103 312 

 

Oddělení cest. ruchu: 

Bc. Nela Štěpánková - ved. 778 767 990, 564 103 327 

TIC  565 326 924, 777 012 397 

 

Odd. provozně – technické: 

Junek Miloš – vedoucí odd. 777 012 393 

Kubát Petr 777 012 395 

Vojtěch Vlček 777 012 394 

Augusta Michal 777 012 399 

 

Kino Vesmír :   

Zdeněk Zieman –ved. 777 012 392, 564 103 313 

   

Pelhřimovské noviny:   

Kamil Vaněk – šéfred. 777 012 396, 564 103 303 

   

Městská knihovna:   

spojovatelka 565 321 093 

Mgr. Iva Rajdlová – ved. 776 012 355, 564 103 316 

úsek knihoven 564 103 323 

    

Správce počítačů - Bourek Zdeněk 777 579 114 

______________________________________________________________________________ 

V Pelhřimově dne 16. 2. 2022 

 

Zpracoval:   Mgr. Martin Ecler – ředitel KZmP 

Spolupracovali:  Ing. Luděk Šauer – vedoucí odd. ekonomického 

Kamil Vaněk – šéfredaktor PeN 

Zdeněk Zieman – vedoucí odd. kino 

Miloš Junek – vedoucí odd. provozně – technického 

Mgr. Iva Rajdlová – vedoucí odd. městská knihovna 

Vlasta Vlčková – vedoucí odd. kultury  

Bc. Nela Štěpánková – vedoucí odd. cestovního ruchu 


