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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/


 5 

4. Oddělení ekonomické 

Výsledky hospodaření organizace za rozpočtové období roku 2022 
 

Rozpočtové náklady: 
náklady pro rok 2022 – rozpočet        36.620.000 Kč  
skutečné plnění                             40.519.006,68 Kč       
% plnění rozpočtu                                                                     110,6 % 
 
Rozpočtové výnosy: 
vlastní tržby pro rok 2022 – rozpočet                    10.500.000 Kč 
skutečné plnění                                14.110.216,32 Kč 
% plnění předpokladu rozpočtu                          134,4 %                                                                                                                                                                      
 
schválený příspěvek zřizovatele ve výši           25.320.000 Kč 
schválená rozpočtová změna č.  9 ZM               150.000 Kč   
jiné transfery z krajského a státního rozpočtu                  800.000 Kč  
celkem                  26.270.000 Kč 
 

skutečné plnění                  26.408.893,26 Kč  
% plnění rozpočtu                         100 %   
          
Výsledkem hospodaření organizace za rok 2022 je zisk ve výši 103,39 Kč. 
 
 Příspěvková organizace Kulturní zařízení města Pelhřimova, dále KZMP, hospodařila v 
průběhu rozpočtového období roku 2022 na podkladě schváleného rozpočtu v objemu 36.620 tis 
Kč. Tento rozpočet byl sestaven konzervativně s ohledem na stále značné dopady pandemie Covid 
v době jeho sestavení. V průběhu rozpočtového období došlo k postupné normalizaci života ve 
společnosti a tato příznivá situace se pozitivně projevila také v dosažených výsledcích činnosti 
organizace a v plnění rozpočtových kapitol. 
Po dramatickém propadu vlastních výnosů vlivem uzavření kulturních zařízení i vyloučení části 
veřejnosti z možnosti návštěv kulturních a společenských akcí v létech 2020 a 2021 se vlastní 
příjmy organizace opět dostaly k hodnotám realizovaným před pandemií. 
Organizace za rozpočtové období roku 2022 naplnila předpoklad rozpočtových příjmů na 134 %. 
Takové plnění příjmů pak dovolilo organizaci průběžně financovat zvýšené provozní náklady a též 
umožnilo i vyšší míru průběžného financování nákupů majetku a technologií pro Malou scénu a 
venkovní scénu KD Máj. Konečný hospodářský výsledek ve výši 103,39 Kč byl pak dosažen za užití 
prostředků rezervního fondu organizace v hodnotě 299 tis. oproti původně předpokládanému užití 
částky až 1.000 tis. Kč. 
  
Výnosy 
 

Vlastních výnosů dosáhla KZMP za období roku 2022 v hodnotě 14.110 tis. Kč.  
Úroveň vlastních výnosů organizace nejenže převýšila rozpočtový předpoklad ve všech 
podstatných kapitolách, ale během roku 2022 došlo již k navrácení objemu realizovaných vlastních 
příjmů k hodnotám před vypuknutím pandemie. 

Příjmy z prodeje poskytovaných služeb, znamenající hlavní položku vlastních příjmů se 
podařilo naplnit na 11. 045 tis Kč. Zlepšeného výsledku bylo dosaženo s přispěním několika 
faktorů. Za první a rozhodující faktor lze označit navrácení zájmu uživatelů o kulturní nabídku. 
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Dalším významnou skutečností se stalo otevření rekonstruovaných prostor Malé scény KD Máj a 
vybudování letní venkovní scény.  Tímto bylo v rozšířených a upravených prostorách umožněno 
pořádat nové formáty, letní venkovní akce, koncertní, divadelní a filmová představení. Jak prostory 
Malé scény tak i nově otevřená kavárna May umožnily realizaci příjmů z pronájmu a zápůjček. 
Nelze opomenout ani finanční přínos vydařené letní turistické sezony s opětovným navýšením 
objemu příjmů z provozovaných expozic a z turistického ruchu.  

V souladu se schváleným rozpočtem byly vlastní příjmy organizace doplňovány čerpáním 
příspěvku zřizovatele a i příjmy účelově určených prostředků na podporu schválených programů. 
Příspěvek zřizovatele byl realizován ve zvýšené úrovni, oproti předpokladu o 150 tis. Kč, na celkem 
25.470 tis. Kč a to provedením rozpočtové změny č. 9 ZM.  Z důvodu pokrytí mimořádného nárůstu 
nákladů na výrobu Pelhřimovských novin došlo k navýšení transferu od zřizovatele.  

V případě transferů ze státního a krajského rozpočtu došlo k meziročnímu snížení 
realizovaných transferů. Důvodem je nižší objem podpory při vytváření krátkodobých pracovních 
příležitostí pro těžko umístitelné uchazeče o zaměstnání.  Na jejich vytvoření mohou být ze 
státního rozpočtu získány dotace a KZMP této možnosti pravidelně využívá. Vlivem nízké míry 
nezaměstnanosti v Pelhřimově ovšem nebyl dostatek vhodných uchazečů o zaměstnání do 
dotačních programů a realizovaná podpora tak zaznamenala meziročně pokles. Taktéž podpora 
Státního fondu kinematografie, realizována v rámci mimořádných dotačních projektů roků 2020 a 
2021 nebyla pro období roku 2022 vypsána.   

Podobně jako v předcházejícím rozpočtovém období bylo v souladu s Plánem tvorby a užití 
peněžních fondů organizace předpokládáno užití prostředků rezervního fondu pro financování 
mimořádných výdajů a nákupů k dovybavení rekonstruovaných a nově vybudovaných prostor. 
Původní předpoklad užití prostředků rezervního fondu ve výši 1.000 tis. Kč pro finanční pokrytí 
těchto výdajů byl po vyhodnocení relace vývoje vlastních příjmů a rozpočtových nákladů 
přehodnocen. V závěru rozpočtového období tak došlo k doplnění finančních zdrojů potřebných 
k dosažení rozpočtové rovnováhy a užití prostředků rezervního fondu pouze ve výši 295 tis. Kč. 
 
Skutečnost plnění výnosových kapitol rozpočtu KZMP a meziroční srovnání: 
 

 
Výnosy 

 
předpoklad 

rozpočtu 2022 Kč 

 
skutečnost       

rok 2022 Kč 

 
skutečnost     

rok 2021 Kč 

    

poskytnutí služeb 8.380.000            11.044.697 6.288.532 

pronájem 1.743.000              2.360.550                 754.152 

prodej zboží 220.000 288.859 279.947 

jiné výnosy                  157.000 110.950 100.325 

čerpání fondů 0 305.161 527.151 

příspěvek zřizovatele 25.320.000 25.470.000 24.386.000 

granty a účelové prostředky 800.000 938.893 1.362.591 

transfery celkem 26.120.000 26.408.893 25.748.591 

celkem 36.620.000 40.519.110 33.698.698 

 
Náklady 
 
 Čerpání nákladových druhů bylo v průběhu rozpočtového období bylo výrazně ovlivněno 
dvěma mimořádnými faktory.  Jednak šlo o přímé dopady nárůstu cen prakticky všeho materiálu 
prací a služeb. Takovýto výrazný nárůst cen návrh rozpočtu nepředpokládal. 
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Druhým faktorem byla pak nutnost finančního zajištění dokončovacích prací a pořízení zařizovacích 
předmětů pro nově otevíranou venkovní scénu a Malou scénu v KD Máj. Jen zde bylo směrováno 
do nutných nákupů částka v řádu 1.200 tis. Kč z vlastních rozpočtových zdrojů. Především se 
jednalo o financování mobiliáře a technologií nově vzniklé kavárny, dále pak o jevištní techniku 
venkovní scény a pořízení síťových a zabezpečovacích prvků a technologií pro nové prostory, s 
jejichž řešením projekt výstavby vůbec nepočítal, ale pro fungování jsou zcela nezbytné. 
 
Čerpání běžných materiálových nákladů pak probíhalo rovnoměrně, nicméně vlivem cenového 
nárůstu bylo vykázáno taktéž překročení celkové rozpočtované částky.  
Zúčtované částky za spotřeby energií dosáhly 81 % předpokladu rozpočtu. Prostředky z dosažené 
úspory tak mohly být užity právě k financování nákupů materiálu a drobného majetku s vlivem na 
korekci čerpání zdrojů rezervního fondu. 
Kapitola oprav a obnovy majetku je vykazována v hodnotě 93 % předpokladu, tedy s mírnou 
rozpočtovou úsporou. 
Kapitola nákupu služeb s plněním na 127 % předpokladu. Výrazné navýšení oproti předpokladu je 
zapříčiněno zčásti vlivem zvýšení cenové úrovně nakupovaných služeb, ale zejména pak navýšením 
objemů honorářů umělců a úhrad za dopravu a technické zajištění jejich produkcí. 
Vynaložené náklady na platy a ostatní osobní náklady byly vykázány v hodnotě 104 % 
rozpočtového předpokladu. Podrobné analýze a odůvodnění je pak věnována zvláštní kapitola 
v tomto dokumentu.  
Zákonné platby sociálního a zdravotního pojištění se vyvíjely v zásadě podle předpokladu rozpočtu.  
K vyššímu čerpání došlo v případě čerpání sociálních nákladů. Čerpání v úrovni 144 % předpokladu 
bylo zapříčiněno změnou v poskytování finanční podpory stravování zaměstnanců nově formou 
poskytnutí stravenkového paušálu a taktéž přispěla valorizace platových tarifů v průběhu 
rozpočtového období. 
Odpisy dlouhodobého majetku byly zúčtovány podle odpisového plánu, oproti předpokladu 
rozpočtu byla zúčtována mírně nižší částka z důvodu opoždění zařazení nového majetku do 
užívání.  
Navýšené čerpání vykázané v kapitole ostatní náklady souvisí se zvýšeným čerpání ostatních 
nákladových položek. Vysoký objem nákupů jak majetku, tak i služeb znamenal vyšší částku 
neuplatněného odpočtu DPH u přijatých zdanitelných plnění, který se finančně projevil právě 
v kapitole ostatní náklady. 
 
Skutečnost plnění nákladových kapitol a meziroční srovnání: 
 

 
Náklady 

předpoklad 
rozpočtu 2022 Kč 

skutečnost 
rok 2022 Kč 

skutečnost 
rok 2021 Kč 

    

spotřeba materiálu 1.983.000 2.029.421 1.840.725 

spotřeba energií 2.350.000 1.895.609 1.785.826 

ochranné pomůcky 20.000 16.342 27.950 

nákup zboží 250.000 369.020 295.686 

opravy a obnova 473.000 437.983 1.524.391 

cestovné 48.000 25.254 18.189 

reprezentace 23.000 22.994 21.928 

nákup služeb 8.544.000            10.889.412 5.427.164 

platy a OON 15.668.000 16.320.870 15.198.403 

zákonné pojistné 4.658.000 4.542.981 4.592.572 

zákonné sociální náklady 658.000 946.730 802.416 
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odpisy DDM 617.000 599.108 489.952 

náklady z DDM 400.000              1.168.493 420.117 

ostatní náklady 928.000 1.254.789 1.250.968 

celkem 36.620.000 40.519.006 33.696.938 

 
Personální oblast a platy 
 
 Kulturní zařízení města Pelhřimova p.o. zajišťovala služby v oblasti kultury a cestovního 
ruchu v roce 2022 zaměstnáváním 36,1 zaměstnanců v průměrném ročním evidenčním počtu. 
Průměrný přepočtený počet pracovníků činil vlivem šesti částečných pracovních úvazků za 
sledované období 33,5 přepočtených pracovních úvazků. Počet zaměstnanců organizace během 
období mírně kolísal, v rozmezí 34 – 39 pracovníků v evidenčním počtu v závislosti na potřebách 
zajištění sezonních prací i vlivem obměny pracovního kolektivu.  
V návaznosti na provozní potřeby byly vybrané pracovní náplně vykonávány také formou uzavírání 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu § 75 a §75 zákoníku práce. Za období 
roku 2022 bylo uzavřeno celkem 420 dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.  
Odměňování pracovníků organizace vycházelo z platných právních předpisů, především zák. 
262/2006 Sb., Zákoník práce 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. 
V souladu s novelizací Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. bylo v průběhu rozpočtového období 
provedeno navýšení platů o 10 % s platností od 1. září 2022. V této souvislosti byla projednána a 
schválena také změna závazného ukazatele limitu platových prostředků. Finanční náklady vzniklé 
z valorizace pak byly hrazeny z vlastních prostředků, bez navýšení příspěvku zřizovatele. 
 
Skutečný objem všech zúčtovaných platových prostředků a odměn z dohod činil ve sledovaném 
období celkem částku 16.320.870 Kč. V meziročním srovnání došlo 7,3 % meziročnímu nárůstu.  
Všichni zaměstnanci organizace byli odměňováni podle 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 8.932.980 Kč, průměrné vypočtené zařazení pracovníka KZMP bylo v 7. 
platové třídě.  
Podle §124 ZP, §131 ZP a podle §126 ZP v závislosti na vyhodnocení plnění přidělených pracovních 
úkolů byly zúčtovány pracovníkům individuální osobní příplatky a též nárokové příplatky za výkon 
práce ve dnech pracovního klidu v celkové hodnotě 1.652.620 Kč.  
Podle §134 ZP byly vyplaceny zaměstnancům odměny za úspěšné splnění pracovních úkolů 
v celkové hodnotě 1.644.250 Kč, zohledňující také nárazovou práci, práci přesčas ve smyslu §127 
ZP, úpravu pracovní doby i nepravidelné rozvržení směn v závislosti na potřebách zajištění provozu 
a služeb.   
Jako náhrady platu za dovolenou a krátkodobou pracovní neschopnost a za nařízenou karanténu 
byly zaměstnancům zúčtovány prostředky v objemu 1.399.123 Kč.  
Za výkon prací konaných na základě dohod mimo pracovní poměr byly podle §138 ZP vyplaceny 
odměny z dohod v celkové výši 2.691.897 Kč.  
Průměrný vypočtený měsíční hrubý příjem průměrného zaměstnance činí částku 33.903 Kč, částka 
je přepočtena na jeden plný průměrný pracovní úvazek. Z meziročního srovnání vyplývá, že po 
poklesu průměrného měsíčního vypočteného příjmu v roce 2021 došlo za sledované období k 10 % 
navýšení hodnoty vypočteného průměrného příjmu. 
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Organizace vytváří pracovní místa pro osoby se sníženou pracovní schopností a v roce 2022 
zaměstnávala pět poživatelů částečného invalidního důchodu. 
Všichni zaměstnanci organizace byli podle požadavků platné legislativy seznamováni a 
proškolováni v oblasti 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 byl zaznamenán jeden pracovní úraz zaměstnance bez trvalých následků na 
zdraví 
 
Přehled o počtu zaměstnanců KZMP a struktuře odměňování za rok 2022 
 

Nákladové 
středisko 

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 

vypočte
ný 

měsíční 
příjem 

v Kč 

                  

         

Městská 
knihovna 11,1 10,2  2 614 424 401 965 290 716 385 000 30 164 

Kulturní dům 
Máj 3 2,9  646 508 83 546 55 857 150 000 26 894 

Divadlo L. 
Lipského 2 1,8  479 677 110 974 102 080 110 000 37 163 

Kino  
Vesmír 2 1,5  397 257 65 024 111 957 76 500 36 152 

Galerie  
M 1 1  233 693 32 300 16 564 28 500 25 921 

Cestovní  
ruch 3 3  837 476 112 174 169 694 183 000 36 176 

Kulturní 
zařízení 11 10,1  2 940 463 456 607 837 385 580 250 39 725 

RF  
knihoven 3 3  783 482 136 533 68 367 131 000 31 094 

 
Celkem 36,1 33,5  8 932 980 1 399 123 1 652 620 1 644 250 33 903 

                  

OON 420     2 691 897         

                

Platy a OON 
celkem       

16.320.870 

 
Stanovené závazné ukazatele hospodaření 
 

Pro rozpočtové období roku 2022 byly zřizovatelem stanoveny závazné ukazatele: 
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Ukazatel Rozpis rozpočtu Skutečnost Plnění 

Neinvestiční transfer PO 25.470 tis. Kč 25.470 tis. Kč 100 % 

Limit mzdových prostředků 16.086 tis. Kč 16.321 tis. Kč 101 % 

Limit nákladů na reprezentaci 23 tis. Kč 23 tis. Kč 100 % 

Limit počtu přepočtených pracovníků 38 34 92 % 

 
Komentář k plnění závazných ukazatelů: 
 
 Neinvestiční transfer od zřizovatele - ukazatel stanovený na podkladě schváleného návrhu 
rozpočtu ve výši 25.320 tis. Kč byl v průběhu rozpočtového období navýšen o 150 tis. Kč a to 
provedením rozpočtové změny č. 9 ZM. Organizaci tak byly poskytnuty a jsou vykázány prostředky 
od zřizovatele ve výši celkem 25.470 tis.  
  
 Limit mzdových prostředků – stanovená výše limitu mzdových prostředků na podkladě 
schváleného návrhu rozpočtu ve výši 15.668.000 Kč byla usnesením 4. zasedání Rady města 
Pelhřimova zvýšena o částku 418.000 Kč a to z důvodu navýšení platových tarifů od září 2022 na 
celkem 16.086.000 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 16.320.870 Kč, tedy dosáhl úrovně 101,5 % stanoveného ukazatele. 
Finanční výkazy organizace zahrnují zúčtování veškerých mzdových prostředků. 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 současně odděleně sledovány personální náklady s těmito pronájmy přímo spojené a 
jejich spotřeba je součástí vykazované hodnoty mzdových nákladů. Shodné částky se následně 
navrací do rozpočtu ve formě výnosů, úhrad od objednatelů pronájmů a služeb.  
 
Stanovený závazný ukazatel byl ve finančním vyjádření překročen celkem o 234.870 Kč.  
         
Organizace přijala za rozpočtové období roku 2022: 
 
účelové mzdové prostředky MPSV ČR ve výši              682.585 Kč       
účelové mzdové prostředky MK ČR ve výši                42.000 Kč 
a dále 
vyúčtovala mzdové prostředky za služby pro jiné osoby ve výši            53.039 Kč 
vyúčtovala mzdové prostředky za pronájmy pro jiné osoby ve výši         245.030 Kč  
                         
celkem tedy v souhrnu            1.022.654 Kč 
                           
Z porovnání přijatých částek s částkou vykazovanou nad hodnotu stanoveného ukazatele vyplývá 
zdůvodnění překročení a také způsob finančního pokrytí zvýšených nákladů.   
Po vyhodnocení lze tedy shrnout, že stanovený finanční ukazatel po očištění o vyjmenované vlivy 
byl nejen dodržen, ale naopak lze konstatovat, že v roce 2022 nebyly v plné výši vyčerpány všechny 
alokované mzdové prostředky a organizace užila finanční zdroje v hodnotě 787 tis. Kč ve prospěch 
jiných úhrad. 
Z důvodu výše uvedených skutečností nebylo přistoupeno k čerpání Fondu odměn příspěvkové 
organizace, neboť mzdové náklady vykazované nad stanovený limit byly plně rozpočtově pokryty 
z účelových dotací. 
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Závazný ukazatel nákladů na reprezentaci byl stanoven souhrnnou částkou 23.000 Kč, ve 
složení 22.000 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 nákladů činilo částku 22.994 Kč a stanovený závazný ukazatel byl dodržen. 
 

Limit počtu přepočtených pracovníků pro rok 2022 byl stanoven rozpisem závazných 
ukazatelů na 38 přepočtených pracovních úvazků. Skutečným zaměstnáním 33,5 přepočtených 
pracovníků v průměrném počtu za celé rozpočtové období byl stanovený ukazatel dodržen. 
 
Finanční majetek, fondy 
 
Stav finančních prostředků KZMP k 31. 12. 2022: 
 
bankovní účty:  
běžné účty                 1.127.749,24 Kč 
běžný účet prostředků FKSP                 454.842,64 Kč 
bankovní účty: spořící účty         3.555.162,60 Kč 
pokladní hotovost                                 80.253,94 Kč 
pokladny cenin                               0,00 Kč 
 
finanční prostředky celkem          5.218.008,42 Kč 
 
Stav zůstatků finančních fondů KZMP k 31. 12. 2022: 
 
Fond reprodukce majetku             376.773,33 Kč 
Fond rezervní           1.228.946,92 Kč 
Fond odměn                     785.486,00 Kč 
Fond kulturních a sociálních potřeb               478.996,64 Kč 
 
fondy celkem                   2.870.202,89 Kč 
  
Analýza tvorby a čerpání peněžních fondů KZMP za období roku 2022 
 
Na podkladě rozhodnutí o vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1.760.78 Kč za 
předcházející rozpočtové období bylo zúčtováno podle rozhodnutí zřizovatele ve prospěch Fondu 
rezervního 1.760.78 Kč. Ve prospěch Fondu rezervního byla taktéž zúčtována hodnota přijatého 
daru ve výši 6.000 Kč.  
Fond investiční byl naplněn přídělem ze zúčtovaných odpisů majetku částkou 491.775 Kč. Oproti 
celkem vykazovaným účetním odpisům je částka nižší o 107.332 Kč což je způsobeno zúčtováním 
odpisů majetku pořízeného z investičního transferu, kdy organizace tvoří fond pouze ve 
výši vlastního finančního podílu na celkové investici. 
Ve prospěch Fondu kulturních a sociálních potřeb byly zúčtovány prostředky ve vazbě na 
vyplacené platy a náhrady platů ve výši 272.261 Kč. 
 
Během rozpočtového období došlo ve smyslu schváleného plánu užití peněžních fondů k užití 
prostředků Fondu investičního ve výši 1.219.829 Kč k financování realizovaných investic. Jmenovitě 
byly pořízeny stmívací jednotka pro KD Máj, opona pro KD Máj, barový pult a technologie kavárny 
v KD Máj a komplet letního kina pro venkovní scénu KD Máj.  
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Dále došlo k užití prostředků Fondu rezervního v částce 299.208 Kč za účelem finančního pokrytí 
mimořádných nákupů majetku pro prostory Malé scény KD Máj a v částce 5.953 Kč pro financování 
oslav výročí vykoupení města z poddanství. 
 
Na podkladě sestaveného rozpočtu FKSP bylo čerpáno z Fondu kulturních a sociálních potřeb ve 
prospěch zaměstnanců celkem 157.305 Kč. Jednalo se o 83.294 Kč jako příspěvek na rekreaci a 
rehabilitaci, 43.500 Kč jako příspěvek na penzijní připojištění a 30.511 jako příspěvky na optické 
pomůcky a další vyhláškou upravená plnění ve prospěch zaměstnanců. 
Nesoulad stavu běžného účtu prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb a účetním stavem 
ke dni 31. 12. 2022 ve výši 24.154 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 
uloženými na bankovních účtech organizace. 
 
Pohledávky a závazky 
 
 Ke dni 31. 12. 2022 evidovala KZMP pohledávky za odběrateli služeb celkem za 81.713 Kč, 
jedná se o běžné pohledávky z obchodních vztahů, se splatností počátkem r. 2023. Nesplácené 
pohledávky z tohoto titulu organizace neevidovala. 
Další evidované pohledávky tvoří pohledávky za pronájem prostor pro podnikání, konkrétně jde o 
částku 484.960 Kč za pronájem Restaurace Máj. Její původce má zřizovatelem schválený odklad 
plateb faktur do roku 2023.  
KZMP evidovala k rozvahovému dni dále pohledávky za úřadem práce z neproplacených dotací 
v závěru období, v úhrnné hodnotě 47.107 Kč, dále pohledávku na finanční plnění z nároku na 
dotace projektu podpořeného krajem Vysočina ve výši 48.030 Kč a pohledávku z nároku provize za 
zprostředkování ve výši 15.742 Kč. Tyto pohledávky byly vypořádány počátkem roku 2023.  
 
Evidované závazky vůči dodavatelům KZMP činily k 31. 12. 2022 částku celkem 423.841 Kč a byly 
provedeny podle splatnosti faktur v lednu 2023.  
Splatné závazky vůči zaměstnancům ve výši 1.314.379 Kč byly vyrovnány do výplatního termínu 
v lednu 2023. Závazky vůči finančnímu úřadu v celkové výši 184.621 Kč a ze sociálního a 
zdravotního pojištění v celkové výši 532.191 Kč byly vyrovnány v lednu 2022 v návaznosti na 
zúčtování odvodů a daní organizací. 
Dodavatelům energií byly k 31. 12. 2022 poskytnuty nevyúčtované zálohové platby v úhrnu za 
548.000 Kč.  Dále byla ještě evidována zálohová platba na výrobu a dodávku drobného majetku 
v hodnotě 12.459 Kč. Dlouhodobé poskytnuté zálohy jsou evidovány ve výši 26.800 Kč, z toho 
4.000 Kč jako jistina pro zasílání spěšnin a 22.800 jako poskytnuté 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 2022 byla schválena neinvestiční dotace zřizovatele ve výši 25.320 tis. Kč. Tato částka byla 
v průběhu rozpočtového období navýšena provedením rozpočtové změny č. 9 ZM o 150 tis. Kč ve 
prospěch pokrytí mimořádně zvýšených nákladů výroby Pelhřimovských novin. Organizaci byla tak 
poskytnuta neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši celkem 25.470 tis.  
Další prostředky ve výši 682,6 tis. Kč přijala KZMP ze státního rozpočtu ČR na projekty podpory 
vytvoření dočasných pracovních míst veřejně prospěšných prací zřízených v organizaci.   
Dotace ve výši 42 tis. Kč pak přijala organizace na podporu schválených grantových projektů 
v městské knihovně.  
Zúčtováním časového rozlišení přijaté investiční dotace Ministerstva kultury ČR na pořízení 
knihovního systému vykazuje organizace ve výnosech z transferů za rok 2022 její část, a to ve výši 
107 tis. Kč.  
Grantové prostředky z Fondu Vysočiny na podporu projektů S koloběžkou po Pelhřimově a 
Pelhřimovské kulturní léto byly za období roku 2022 přiznány v celkové výši 107 tis. Kč.  
 
Přehled o zúčtovaných transferech, dotacích pro KZMP  
 

poskytovatel předpoklad skutečnost        
r. 2022 

skutečnost           
r. 2021 

Město Pelhřimov 25.320.000 25.470.000 24.386.000 

Kraj Vysočina 110.000 106.976 0 

Ministerstvo kultury ČR 60.000  42.000 104.775 

Min. práce a sociálních věcí ČR 630.000 682.585 1.077.816 

Státní fond kinematografie   180.000 

celkem 25.120.000 26.301.561 25.748.591 

 
Majetek a inventarizace 
 
 Kulturní zařízení města Pelhřimova evidovala k 31.12.2022 dlouhodobý nehmotný majetek 
v hodnotě 1.077.138 Kč a dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 23.829.055 Kč.  
Stav evidence drobného majetku byl ve výši 3.842.407 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 
119.588.209 Kč a majetek ve výpůjčce v hodnotě 8.600 Kč.  
Stav zásob zboží k 31. 12. 2022 byl vyčíslen a ověřen inventarizací v hodnotě 785.725,05 Kč. Stav 
zásob materiálu činil 480 Kč. 
 

Podle pokynů zřizovatele a směrnice ředitele KZMP byla ke dni 31. 12. 2022 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 2022 došlo k pořízení nového hmotný majetek v pořizovací ceně celkem 1.219.829 
Kč bez DPH. 
Jmenovitě se jednalo o nákupy:  
Technologie promítání letního kina v Pelhřimově v ceně 498.958 Kč 
Barový pult v kavárně v KD Máj v ceně 193.846 Kč 
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Nábytková sestava baru v kavárně v KD v ceně Máj 90.600 Kč 
Kávovar v kavárně v KD Máj v ceně 67.050 Kč 
Opona s motorovým posunem v KD Máj v ceně 96.589 Kč 
Stmívací jednotka světelných okruhů v KD Máj v ceně 272.788 Kč 
Na nákupy všech investic bylo vypsáno poptávkové řízení a cenové nabídky byly vyhodnoceny 
podle platných postupů. 
Ve prospěch modernizace, obnovy opotřebeného vybavení a zajištění budoucího provozu 
rozšířených prostor došlo k nákupům nového drobného majetku v hodnotě 1.136.429 Kč. Byl 
pořízen především nábytek a mobiliář pro rekonstruované prostory a komponenty zvukové a 
osvětlovací techniky.  
 

Výsledek hospodaření 
 

Rozpočtové období roku 2022 uzavřela organizace vykázáním mírně zlepšeného 
hospodářského výsledku, zisku ve výši 103,39 Kč. 
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5. Oddělení kino 
 

Měsíční a roční statistika 

 

měsíc                představení                             návštěvnost                                  tržba 

 

1                             32                                              808                                       105.055,- 

2                             34                                           2.213                                       302.875,- 

3                             31                                              876                                       114.210,- 

4                             35                                           2.815                                       377.055,-  

5                             28                                           1.575                                       210.270,- 

6                             29                                              662                                         89.470,- 

7                             22                                           1.293                                       169.280,- 

8                             21                                              786                                       101.075,-   

9                             29                                           1.106                                       141.640,- 

10                           33                                           1.460                                       181.090,- 

11                           30                                           1.701                                       219.885,- 

12                           33                                           2.835                                       384.245,-                                                                                                                 

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

Celkem                357 (+ 18 neúčast)                18.130                                     2.396.150,-                                                                               

 

Srovnání s rokem 2021 

Celkem                 241  (+ 16 neúčast)                 10.278                                    1.312.720,- 

 

Průměry :  diváků -  50,8              tržba na 1 př. -  6.712          předs.v týdnu  - 6,8          

  

Výsledky a návštěvnost za rok 2022  

 

      Tento rok naznačil, že bude dosti obtížné přilákat diváky zpět do kinosálů. Období po covidové 

pandemii vykazuje změnu v jejich chování. Návštěvnost na české filmy je, dá se říci na úrovni let 

minulých, ale ostatní snímky vykazují pokles návštěvnosti. Divák se naučil podstatně více sledovat 

filmy i na ostatních médiích, nejenom v kině. Je třeba se zaměřit na cílenou propagaci a změnit 

dramaturgickou koncepci programu. To se týká hlavně dětského publika a snímků pro náročnějšího 

diváka (tzv. Art filmů). Je nutné zlepšit i spolupráci se školami.  Návštěvnost se oproti letům před 

pandemií pohybuje na cca 80 %.  

 

Programová skladba 

 

       V rámci programu bylo zařazeno 10 představení FClubu (filmy pro náročné diváky), celkem 85 

představení pro děti. 27 představení bylo vyprodáno a projekce ve 3D se uskutečnila 13x .  

V tomto roce se podařilo zahájit provoz „Letního kina“, což se setkalo s velice kladným ohlasem 

všech občanů města. Bylo uskutečněno 7 představení s celkovou návštěvností 572 diváků.   

 

Celovečerní filmy    

 

Šťastný Nový rok  2, Kingsman, Vřískot 5, Krotitelé duchů, Spider Man 3, Srdce na dlani, Zlato, 

Ulička zázraků, Mimořádná událost, Moonfall, Vem si mě, Uncharted, Smrt na Nilu, V létě ti řeknu 

jak se mám, Super blb, Zpráva o zmizení mrtvého, Batman, Betlémské světlo, Haute Couture, 

Ambulance, Ztracené město, Známí neznámí, Morbius, Fantastická zvířata : Brumbálova tajemství,  

Stínohra, Test, Vyšehrad, Po čem muži touží 2, Seveřan, Poslední závod, Doctor Strange, Ženy a 

život, Pražský Výběr, Promlčeno, Láska hory přenáší, Tři tygři, Top Gun, Pánský klub, Chinaski, 

Jurský svět, Žhářka, Andílci za školou, Kdyby radši hořelo, Když prší slzy, Prezidentka, 
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Prvok,Šampon,Tečka a Karel, Řekni to psem, Hádkovi, Thor: Láska jako hrom, Černý telefon, 

Velká premiéra, Jak obšťastnit ženu, Střídavka,  

Jan Koller : Příběh obyčejného kluka, Buillet Train, After-Pouto, Arvéd, Nene, Planeta Praha, 

Krásky z Dubaje, Pozvánka do pekla, Jan Žižka, Moonage DayDream, Vstupenka do ráje, Indián, 

Banger, Buko, Spolu, Úsměv, Avatar, Světlonoc, Zaměstnanec měsíce, 3000 let touhy, Halloween, 

Civilizace, Cirkus Maximum, Válečnice, Za vším hledej ženu, Il Boemo, Black Adam, Ďáblova 

kořist, Kde zpívají raci, Zoufalky, Michael Kocáb – Rocker versus politik, Hranice lásky, Grand 

Prix,  Menu, Vánoční příběh, Febelmanovi, Když promluvila,  

A pak přišla láska, Hranice lásky, Šílená noc, Bandité pro baladu,  Avatar : The Way of Water. 

 

 

Filmy pro děti -   

 

Tři přání pro Popelku, Velký červený pes Clifford, Moje krásná příšerka, Tajemství staré bambitky 

2, Haftaňan a tři Mušteriéři, Proměna, Příšerákovi 2, Ježek Sonic 2, Ušák Chicky,  

Zakletá jeskyně, Náměsíčníci, Rakeťák, Mimoni 2 : Padouch přichází, DC Liga supermazlíčků, 

Cesta do Tvojzemí, Princezna  rebelka, Websterovi, Princ Mamánek,  

Šoumen krokodýl, Princezna zakletá v čase 2, Divnosvět, Největší dar, Mikulášovi patálie,  

Kocour v botách : Poslední přání.  

 

Další  akce kina 

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

Jeho další pokračování je prozatím ve stádiu jednání.   

- začátkem července proběhl již 23. ročník „Přehlídky českých filmů“.   

- mimo dramaturgický plán se uskutečnila 2 speciální představení pro školské subjekty. Soukromý 

producent uvedl film o Nicholasi Wintonovi.    

- ve spolupráci s agenturou „Pohodáři“ se uskutečnila 2 představení cestopisného charakteru.   

- na konci června se již tradičně slavnostně předávalo vysvědčení žákům devátých tříd ZŠ 

Komenského. 
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6. Oddělení kultury  
    

Rok 2022 byl naštěstí již bez koronavirové krize a vydaných vládních opatření pro pořádání 

kulturních akcí. I když tu byly stále znát dopady této doby, návštěvníci si ještě stále hledali cestu 

zpět k návštěvě kulturních akcí a některé akce se ještě neuskutečnily např. Městský ples a ostatní 

plesy se v první polovině roku také různě překládaly nebo rušily.  

Kulturní dění začalo tedy v podstatě probíhat od začátku roku v režimu jako před 

koronavirovou krizí. V roce 2022 uspořádalo oddělení kultury v Pelhřimově více jak stovku 

kulturních a společenských akcí – divadelní představení, představení pro děti, koncerty – folkové, 

rockové, vážné hudby, rapové, pop a ostatních žánrů, zábavné pořady a další. Také se mnoha akcí 

v Pelhřimově zúčastňujeme jako spolupořadatelé – se ZUŠ a DDM Pelhřimov, s DanceArt 

Pelhřimov, Úřadem práce v Pelhřimově, s pořadateli akcí U Stromečku a dalšími.  

V květnu tohoto roku byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná malá scéna a venkovní 

scéna KD Máj. V prostorech malé scény byla také otevřena kavárna Kafe May, kterou mohou lidé 

navštívit nejen při kulturních akcích.  

            V roce 2022 jsme upořádali 11 divadelních představení, průměrná návštěvnost na 

představení byla 255 diváků.  

Pro dospělé s dětmi jsme uvedli 22 divadelních představení a průměrná návštěvnost byla 

168 diváků. Pro děti z mateřských škol a I. stupně základních škol jsme uspořádali 9 představení a 

průměrná návštěvnost zde byla 204 diváků. 

 Dále bylo uspořádáno 43 koncertů různých žánrů (největší návštěvnost měl koncert 

Olympicu při otevření venkovní scény KD Máj, dále koncert skupiny Harlej a koncert rapera 

Calina) – pop, rock, vážná hudba, folk, dechovka, taneční zábava. Po otevření venkovní scény KD 

Máj bylo několik koncertů uspořádáno v létě tam – Olympic, Kapitán Demo, Ivan Mládek Banjo 

Band, Anna K s kapelou. Také zde byly pořádány dětské diskotéky, pohádky, letní Pelhřimovské 

tančírny a Malý letní rockový festival v rámci projektu Pelhřimovské kulturní léto 2022. Promítaly 

se tu také filmy (letní kino) a proběhla zde FanZona k mistrovství Evropy v basketbalu. 

Na venkovní scéně byly uspořádány také tři zcela nové akce, a to Street Food Festival a Den 

vína, tyto akce se setkaly s velice kladnou odezvou a vysokou návštěvností a částečně tu proběhl 1. 

jógový festival, ale ten probíhal i uvnitř budovy a počet účastníků byl omezen.  

            Velikou oblibu si stále drží promenádní koncerty na Masarykově nám. Z dalších akcí 

nesmíme určitě zapomenout na tradiční Slavnostní večer předávání Cen města Pelhřimova, 

Masopust, Den dětí, Pelhřimovskou pouť s taneční zábavou, Pelhřimovské dožínky, Kam po ZŠ 

aneb mozaika středních škol, či Čertovskou melu (dříve Čertí rojení), Zlatou neděli na radnici atd. 

             

Přehled akcí od 1. 1. do 31. 12. 2022 

 
    Divadelní představení  

                                                           Datum       Místo 

      

Návštěvnost      Vstupné   

Na útěku 3.2. DLL 248 350,400 

Chlap na zabití 21.2. DLL 236 450,490 

Scény z manželského života 6.4. DLL 239 450,480 

Kaktusový květ 12.4. DLL 308 450,490 

Když se zhasne 10.5. DLL 258 390,430 

Caveman 21.7. KD Máj-ve.sc. 288 350 

Ani za milion 15.8. KD Máj-ve.sc. 130 300,400 

Milionový údržbář 14.9. DLL 296 460,490 

Můj nejlepší kamarád 5.10. DLL 230 460,490 

Na Zlatém jezeře 8.11. DLL 332 480,520 

Liga proti nevěře 14.12. DLL 248 440,470 

Celkem   2.813  
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   Akce pro děti i dospělé  
 

Maxipes Fík 8.1. DLL 244 100,130 

Velká dobrodružství malého brouka 5.2. DLL. 237 100,130 

Princezna Koloběžka  26.2. DLL 279 100,130 

Pirátská pohádka 12.3. DLL 244 100,130 

Karneval s Inkou 20.3. KD Máj 275 90,120 

Míša Růžičková – Pohád. království 27.3. KD Máj 170 250 

Jak víla Modrovláska … 2.4. DLL 246 100,130 

Veselá pouť 14.5. DLL 141 120,150 

Prázdninová diskotéka 30.6. KD Máj-ve.sc. cca 200 0 

Treperenda 14.7. KD Máj-ve.sc. cca 160 dobrovolné 

Zlatovláska 28.7. KD Máj-ve.sc. cca 170 dobrovolné 

O rybniční panně 11.8. KD Máj-ve.sc. cca 160 dobrovolné 

O Palečkovi 25.8. KD Máj-ve.sc. cca 150 dobrovolné 

Dětská diskotéka 1.9. KD Máj-ve.sc. cca 150 0 

Plaváček 17.9. KD Máj-m.sc. 36 70 

O víle Květince  24.9. DLL 164 120,150 

Zvířátka a loupežníci 8.10. KD Máj-m.sc. 45 70 

Krkonošské pohádky 22.10 DLL 332 120,150 

Aladinova kouzelná lampa 5.11. KD Máj-m.sc. 56 70 

Terezka a kouzelné autíčko 26.11. DLL 135 120,150 

Janek a čert (Rolnička) 10.12. KD Máj-m.sc. 66 70 

Hlídali jsme Ježíška 17.12. DLL 162 120,150 

Celkem   cca 3.672  
  
   

   Koncerty  
 

Novoroční koncert s Vysočinkou  2.1. KD Máj 268 230,290 

Slavnostní novoroční koncert 5.1. kostel sv. Víta 68 250,300 

Yolo kvartet - Beatles 8.3. kostel sv. Víta 131 350,400 

Petra Janů – 50 let na scéně 16.3. KD Máj 271 390,440 

4tet – Verze V 31.3. KD Máj 387 690 

Žalman a spol. 7.4. DLL 188 330,380 

MIG 21 14.4. KD Máj 333 420 

Harlej 23.4. KD Máj 641 490,600 

Lucie Bílá - recitál 11.5. KD Máj 420 990 

Olympic 14.5. KD Máj-ve.sc. 787 390,500 

Jamsession - JazzPilgrim 20.5. KD Máj–m.sc 68 50 

Žlutý pes  26.5. KD Máj 313 290,350 

Steven Santoro Quartet 28.5. KD Máj–m.sc. 15 290.350 

Ivan Herák s kapelou 2.6. KD Máj-m-sc. 46 290,350 

Folkování nad Lucernou 9.6. KD Máj-m.sc. 70 150,190 

Černovická dechovka 3.7. Masaryk.nám cca 160 0 

Venkovská kapela 10.7. Masaryk.nám cca 180 0 

Malý letní rockový festival 16.7. KD Máj-ve.sc. cca 250 0 

Nová Lesanka 17.7. Masaryk.nám cca 170 0 

Old Steamboat Jazzband 24.7. Masaryk.nám cca 140 0 

Anna K. s kapelou 30.7. KD Máj-ve.sc. 240 450 

Humpolecký dixieland 31.7. Masaryk.nám cca 150 0 

Kapela Legenda 7.8. Masaryk.nám cca 180 0 

Ivan Mládek Banjo Band + A. Svahilec 12.8. KD Máj-ve.sc. 188 390,500 

Radovánka z Jiřic 14.8. Masaryk.nám cca 190 0 

Kapitán Demo 19.8. KD Máj-ve.sc. 191 390,500  
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Malá muzika 21.8. Masaryk.nám cca 180 0 

Calin – Popstar tour 30.9. KD Máj 696 400,500 

Punk na scéně 7.10. KD Máj-m.sc. 96 100,150 

Beata Hlavenková 21.10. KD Máj-m.sc. 20 290,350 

Lenka Filipová + hosté 3.11. DLL 260 450,500 

Rocksession 22´ 5.11. KD Máj 297 50,150 

Anna Kolchina Quartet 10.11. KD Máj-m.sc. 36 290,350 

Salome – pásmo písní K. Kryla 17.11. DLL 166 300,350 

Do Bezvědomí tour 18.11 KD Máj-m.sc. 25 200 

Jaroslav Svěcený + Jitka Navrátilová 22.11. kostel sv. Víta 99 400,450 

Janek Ledecký – Vánoční koncert 30.11. KD Máj 390 590 

UDG 3.12. KD Máj-m.sc. 250 354,450 

Folkování nad Lucernou 8.12. KD Máj-m.sc. 74 150,190 

EČ + Space detour + Marjari 16.12. KD Máj-m.sc. 54 200 

Kateřina Englichová + Martina 

Kociánová – Ave Maria 19.12. kostel sv. Víta 142 250,350,400 

Vánoční koncert s Jazz Pilgrim + hosté 29.12. KD Máj-m.sc. 140 250 

Vánoční koncert s Jazz Pilgrim + hosté 30.12. KD Máj-m.sc. 156 250 

Celkem   cca 8.956  
 

  

    Akce pro MŠ, ZŠ, SŠ  
 

Čert a Káča 18.1. DLL 152 50 

O chytrém Honzovi a krásné Madlence 24.2. DLL 268 50 

Hurá, jaro je tady 21.3. DLL 219 50 

Stvoření světa 21.4. DLL 322 50 

O zvědavém slůněti 25.5. DLL 363 30 

Kouzla skřítků 12.10 DLL 127 50 

Rákosníček a jeho rybník 15.11. DLL 268 50 

Legenda o hvězdě 12.12. DLL 121 50 

Celkem   1.841  

 

   Zábavné poř., ples, ostatní  
 

Ceny města Pelhřimova 29.1. KD Máj cca 180 pro zvané 

Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku 1.2. – 16:30 DLL 129 180,230,280 

Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku 1.2. – 19:30 DLL 273 180,230,280 

Klubový večer + vernisáž fotografické 

výstavy 4.2. DLL 42 50 

Den otevřených dveří malé a venkovní 

scény 12.5. KD Máj cca 200 0 

Den vína 6.8. KD Máj-ve.sc. 450 100 

Pelhřimovská pouť 27.-28.8 Solní ul. cca 3.000 0 

Pouťová taneční zábava 27.8. Masaryk.nám. cca 1.000 0 

Klubový večer + vernisáž fotografické 

výstavy 16.9. DLL 25 70 

Miroslav Donutil – Na kus řeči 12.10. DLL 332 450 

Jiří Kolbaba – To je Havaj 24.10. KD Máj 151 220,270 

Miroslav Račan - Aljaška 4.11 KD Máj-m.sc. 73 150 

Kam po ZŠ aneb Mozaika SŠ 2.11. KD Máj cca 750 0 

Sirény na cestách 21.11. DLL 236 330,380 

Slavnostní rozsvícení ván. stromu 27.11. Masaryk.nám. cca 4.500 0 

Miroslav Račan – Viva Mexiko 2.12. KD Máj-m.sc. 41 150 

Čertí mela s mikulášskou nadílkou 4.12. Pel.peklo 205 

70 osoba,  

250 rodina  
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Celkem   11.587  

 

   Spolupořadatelství 
 

Tříkrálový pochod na Křemešník 9.1. Křemešník cca 200 0 

Masopust 1.3. Masaryk.nám. cca 2.000 0 

Pelhřimovská tančírna 12.3. KD Máj 133 130,180 

Benefiční koncert pro Ukrajinu - 

Božejáci 3.4. KD Máj cca 130 dobrovolné 

Den Země 21.4.   0 

Benefice pro Šáren 7.5. KD Máj cca 300 dobrovolné 

Muzejní noc 20.5. Masaryk.nám. cca 500 0 

Májová Pelhřimovská tančírna 28.5. KD Máj 44 130,180 

Den dětí 1.6. KD Máj+okolí cca 1.800 0 

1. jógový festival 25.6. KD Máj cca 90 590,690 

Letní Pelhřimovská tančírna 9.7. KD Máj-ve.sc. cca 200 0 

U Stromečku – M. Vaverka & Friends 9.7. Masaryk.nám. cca 250 0 

Street food festival 23.7. KD Máj-ve.sc. cca 2.500 0 

U Stromečku – Jarda band 29.7. Masaryk.nám. cca 250 0 

Letní Pelhřimovská tančírna 5.8. KD Máj-ve.sc. cca 190 0 

U Stromečku – Lazareth 5.8. Masaryk.nám. cca 250 0 

U Stromečku – Jazz Pilgrim  26.8. Masaryk.nám. cca 300 0 

Pelhřimovské dožínky 3.9. Masaryk.nám. cca 1.600 0 

Halloweenská Pelhřimovská tančírna 15.10. KD Máj 199 140,200 

Svatomartinská Pelhřimovská tančírna 12.11. KD Máj 114 140,200 

Legendy diskoték 19.11. KD Máj 550 200,280 

Dny města Pelhřimova – 450 let od 

vykoupení z poddanství 23.-24.11. Muzeum Vys. 300 0 

U Stromečku – Jazz Pilgrim  25.11. Masaryk.nám. cca 300 0 

U Stromečku – Lazareth 2.12. Masaryk.nám. cca 250 0 

U Stromečku – Čáro Gipsy 9.12. Masaryk.nám. cca 100 0 

U Stromečku – M. Vaverka a M. 

Bednářová 11.12. Masaryk.nám. cca 300 0 

U Stromečku – Božský Karel cover 16.12. Masaryk.nám. cca 200 0 

Zlatá neděle na radnici 18.12. Masaryk.nám. cca 3.000 0 

Celkem   cca 15.850  
  

   

Poskytnutí nebytových prostor 2022 

 

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

kapli sv. Kříže Kalvárie na pořádání školních akademií, výročních schůzí, seminářů atd. Od ledna 

2022 bylo v KD Máj 48 různých krátkodobých poskytnutí nebytových prostor (plesy, koncerty, 

školení, konference, výroční schůze atd.).  V KD Máj opět probíhal Kurz tance a společenské 

výchovy pod vedením V. Žoudlíka již v klasickém režimu. V divadle bylo 12 krátkodobých 

poskytnutí nebytových prostor – předávání vysvědčení, školní akademie, div. představení a 

v kostele sv. Víta bylo 9 pronájmů, a to předávání vysvědčení, koncerty pěveckého sboru Záboj, 

vítání občánků atd. V kapli sv. Kříže – Kalvárii se uskutečnilo 33 krátkodobých poskytnutí 

nebytových prostor, zde se jedná zejména o svatební obřady. Při těchto akcích KzmP zajišťuje 

nejen prostory a technické zázemí, ale pomáhá také organizačně. V součtu je to o 59 pronájmů více 

než v roce 2021. 

 

Prostory KD Máj DLL Kostel sv. Víta Kalvárie 

(rok 2021 je uveden v závorce) 48 (8) 12 (3) 9 (4) 33 (28) 

Celkem                                     102 (43)     
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           Výstavy v Galerii M 2022 

 

V Galerii M bylo uspořádáno 12 výstav. Největší úspěch v návštěvnosti zaznamenala srpnová 

prodejní výstava Jany Frýblové, Ley Komárkové a Báry Vávrové. Průměrná měsíční návštěvnost 

galerie je 73 (o 4 více než v roce 2021) platících osob. 

        

 

Jana Hrevůšová - patchwork leden Galerie M 68 10,15 

Martin Paťha - obrazy únor Galerie M 46 10,15 

Jindra Nazarská – „Kapličky a jiné 

obrazy“ - obrazy březen Galerie M 78 10,15 

Jana Březinová – „Krajiny a jiné 

obrázky“ - obrazy duben Galerie M 56 10,15 

Iva Burianová – „Barevná mozaika“ – 

obrazy, drobná keramika, šperky květen Galerie M 46 10,15 

Jaroslava Chlupáčová - obrazy červen Galerie M 29 10,15 

Dana Dvořáková - obrazy, Michaela 

Píšová - keramika červenec Galerie M 122 10,15 

Jana Frýblová – obrazy, Lea 

Komárková – keramika, Bára Vávrová 

- keramika srpen Galerie M 135 10,15 

Ivan Kotek – scohy, Markéta Kotková - 

litografie září Galerie M 53 10,15 

Markéta Evjáková – slabozraká 

grafička - obrazy říjen Galerie M 78 10,15 

Šárka Bartoňová – energetické obrazy, 

Filip Bartoň – ocelové předměty, 

objekty z kovu, fotografie, Růžena 

Kručanicová – svíčky, Rychnovská 

dílnička   

listopad Galerie M 80 10,15 

E. Wernerová-Malkovská, H. Giras-

Kozáková, M. Hodačová a A. 

Wernerová – obrazy, keramika, šperky prosinec Galerie M 87 10,15 

Celkem 
  878  

   

 

Ostatní výstavy 

 

KzmP i v roce 2022 vyhlásila „Fotosoutěž“, kde mohli prezentovat svou tvorbu amatérští 

fotografové nejen z Pelhřimova a blízkého okolí. V divadle L. Lipského byly uspořádány dva 

„Klubové večery s vernisáží výstavy“. Na prvním bylo vystaveno 19 fotografií ve fyzické podobě 

od 11 fotografů a ve „smyčce“ bylo promítáno 85 fotografií od 29 fotografů. Na druhém klubovém 

večeru bylo vystaveno také 19 fotografií od 12 fotografů a ve smyčce bylo promítáno 68 fotografií 

od 23 fotografů. Na vernisáži se hlasuje o nejhezčí fotografii, autor pak získává poukaz 

do Fotoateliéru Štěrba. Akce je doprovázena živou hudbou (Jazz Pilgrim, Le Plaisir). 

 

Další informace  

 

Oddělení kultury zajišťuje propagaci kulturních akcí, kde ve spolupráci s grafikem vytváří 

plakáty na jednotlivé kulturní akce, zajišťuje podklady pro souhrnný plakát a leták akcí 

v Pelhřimově (tyto jsou od května v nové barevné podobě), letáčky, pozvánky, ... Dále se zabývá 

jejich namnožením, lepením i distribucí. Vydává také stolní kalendář – Pelhřimov. Dále zpracovává 

podklady ke kulturním akcím do Pelhřimovských novin, rozesílá informace o kulturním dění do 

novin, rádií, různých organizací a do různých kulturních přehledů. Zpracovává podklady na soc. sítě 

FB a Instagram. 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,  http://ks.denik.cz, atd.. 

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.kr-vysocina.cz/
http://www.akcevcr.cz/
http://ks.denik.cz/
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 Na podzim roku 2015 byl spuštěn facebookový profil Pelhřimák - 

https://www.facebook.com/pelhrimak a od této doby si tento profil získal přízeň cca 5.700 (cca o 

600 více než v roce 2021) 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 17.888 (rok 2021 – 8.084 ks) vstupenek na pokladnách (TIC, kino, 

divadlo, KD Máj, kostel sv. Víta a 17.230 (rok - 2021 8.590 ks) vstupenek přes internet (online, 

také včetně vstupenek do kina), celkem tedy 35.118 ks (rok 2021 – 16.674 ks) – o 18.444 ks více 

než v roce 2021, ale tento rok byl ještě omezen covidem. 

 

   V roce 2022 KzmP podala žádost na Fond Vysočiny – Bavíme se na Vysočině 2022 

s projektem Pelhřimovské kulturní léto 2022. Žádost byla schválena a celková výše dotace činila 

48.031,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, MÚZYum 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. Nově v roce 

2022 byl zahájen provoz půjčovny koloběžek. 

    

          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 35.000 

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 2022“. Pelhřimovské TIC se v Kraji Vysočina umístilo na 1. místě a ve Žďáře nad 

Sázavou byla dne 13. 10. 2022 převzata cena. V tomto roce byl počtvrté vyhlášen Den turistických 

center. Na TIC Pelhřimov proběhl dne 25.10. 2022. V tento den bylo MÚZYum Lipských 

zpřístupněno zdarma. Děti měly možnost zahrát si v tento den po městě vědomostní kvíz. Na 

návštěvníky TIC čekala v tento den drobnost pro radost. (Visačky na zavazadla) 

TIC Pelhřimov v tomto roce dále získalo ocenění a certifikát Péče o kvalitu v sektoru TIC. 

Certifikát byl udělen Česko unií cestovního ruchu a centrálou cestovního ruchu Czech Tourism 

V roce 2022 proběhl Mystery Shopping – průzkum na sledování kvality poskytovaného zázemí a 

služeb turistických center. TIC Pelhřimov získalo 97,6% 

 

Dotace z Kraje Vysočina 

- V roce 2022 byla obnovena a opět vyhlášena tradiční dotace INFORMAČNÍ CENTRA 

2022. Dotace byla směřována na digitalizaci a doplňkové aktivity TIC pro turisty. 

- TIC Pelhřimov získalo dotaci INFORMAČNÍ CENTRA 2022 V rozsahu projektu 75 000 

Kč, z kraje byla vyplacena částka 58 946 Kč. V rámci dotace byl sepsán projekt: S koloběžkou 

po Pelhřimově a byly pořízeny turistické koloběžky KOSTKA (4x pro dospělé, 2x pro děti + 

potřebné ochranné pomůcky) 

PRVNÍ CELOROČNÍ AKTIVNÍ SPOLURPÁCE S DMO 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. Úkolem 

je jednotná komunikace, koordinace a propagace aktivit oblasti Vysočina West směrem 

k veřejnosti a všem návštěvníkům turistické oblasti Vysočina West. 

 

- V roce 2022 byla zahájena první celoroční aktivní práce v rámci DMO Vysočina West.  

- Rozšíření spolupráci turistické oblasti o další stěžejní města v západní a severozápadní části 

Vysočiny.  

- Podíl na marketingových aktivitách DMO Vysočina West  

- Podíl na tvorbě propagačních materiálů DMO Vysočina West 

- Strategická jednání s partnery cestovního ruchu v destinaci 

 

http://www.kampocesku.cz/
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PROPAGACE MĚSTA PELHŘIMOVA PROBĚHLA V TIŠTĚNÝCH I ONLINE 

MÉDIÍCH: 

 

Tištěná média: Turistické noviny Vysočina West 2022 – titulní strana (květen – září 2022) 

Tištěná média: časopis Turista 05/2022 Pelhřimov a Křemešník na kole 

Tištěná média: časopis moje Země – 06/2022 (PR článek s fotografiemi) Pelhřimov slaví  historický 

milník – Regiony zvou 

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

Tištěná média: časopis KAM po Česku červen 2022 (v kombinaci s ONLINE) 

Citylight plakáty byly také v roce 2022 prezentovány ve vagónech pražského metra na trase C 

(květen - červen 2022)  

Citylight plakáty byly rovněž rozmístěny při příjezdu do Pelhřimova a při odjezdu z Pelhřimova – 

Čas navštívit Pelhřimov a Vrať se včas! Několik plakátů bylo rozmístěno v rámci autobusových 

zastávek – Citylight plakáty upozorňující na místní turistické cíle. 

Prezentace v rámci Benefit Card Vysočina West 2022 

 

Venkovní outdoorové plachty byly rozmístěny na smluvených turisticky navštěvovaných místech 

od dubna 2022: Křemešník, hrad Kámen, Koupaliště Malvíny Třešť, Hrad Roštejn, Restaurace Na 

Kocandě Želiv, Městská pláž Červená Řečice – u Trnávky 

 

Byly zhotoveny propagační materiály s upoutávkou na PŮJČOVKU KOLOBĚŽEK NA TIC 

PELHŘIMOV. 

Byly uskutečněny facebookové kampaně cílené na výletníky z okolních měst/krajů a na 

„dovolenkáře“ ze vzdálenějších krajů.  

 
Turistický portál 

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

obrazové stránce tak, aby co nejvíce reflektovaly současné potřeby turistů. 

 
Sociální sítě / aplikace/sdílené kampaně 

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

Aktuálně má 2233 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 West, 

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 ÚZKOLEJKOU – TÉMATICKÉ JÍZDY 

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

propagace. 

OTEVŘENÍ PARNÍ TURISTICKÉ SEZONY dne: 14.5. 2022 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB A ROZVOJ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA 

1) 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.  

http://www.pelhrimovsko.cz/
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V roce 2022 proběhlo celkem 8 MINI jarmarků:  

Jarní MINI jarmark    12.3. 2022 

Velikonoční MINI jarmark    9.4. 2022 

Květnový MINI jarmark    11.5. 2022 

Letní MINI jarmark    4.6. 2022 

 

Zelný MINI jarmark    10.9. 2022 

Podzimní MINI jarmark   15.10. 2022 

Svatomartinský MINI jarmark  12.11. 2022 

CHUTĚ VÁNOC     3.12. 2022 

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 

2) DOPLŇKOVÉ HRY PRO MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 

a) POMOZ VÍLE ZVONĚNCE  

b) KDO UTEKL Z PODZEMÍ? 

c) PELHŘIMOVSKÁ RAZÍTKOVAČKA 

Hry jsou ve městě aktivní vždy od května do září  

3) ZŘÍZENÍ PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK 

Díky získané dotaci Informační centra 2022 byl realizován projekt: S koloběžkou po Pelhřimově. 

V rámci projektu byly pořízeny turistické koloběžky a potřebné ochranné pomůcky a další pomůcky 

nezbytné k provozu půjčovny koloběžek. 

1. 4x koloběžka KOSTKA pro dospělé 

2. 2x koloběžka KOSTKA pro děti 

3. 8 x ochranná helma, stojánky na koloběžky, brašny, drobné nářadí 

PROVOZ PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK BYL ZAHÁJEN V ČERNU 2022 

4) 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 21 produktů. 

V roce 2022 činil obrat přes E-SHOP: 7 344,- Kč 

 

5) ATRIUM TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA – kafÍČKO 

V letních měsících červen – červenec 2022 bylo turistické informační centrum více zpřístupněno 

návštěvníkům města a po dohodě s provozovatelem BISTRO GÁBL zde bylo provozováno 
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kafÍČKO (v červnu probíhal víkendový provoz a v červenci probíhal provoz v otevírací době 

informačního centra vždy středa - neděle) 

ATRIUM je otevřeno také v době MINI jarmarků a slouží jako prodejní prostor pro řemeslníky. 

 

6) DRUHÝ 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. 

Turistické informační centrum zaznamenalo v roce 2022 celoroční provoz služby 

ZÁSILKOVNA v plném rozsahu - výdejní a podací místo ZÁSILKOVNY. V roce 2022 činil 

příjem TIC za odvedené služby Zásilkovně celkem: 97 450,92 Kč 

 

Příjmy TIC za služby pro Zásilkovnu 2022 

 
měsíc částka v Kč pozn.   

leden 5 874,55   
 

únor 7 909,77   
 

březen 6 998,64   
 

duben 6 144,38   
 

květen 6 502,52   
 

červen 6 140,75   
 

červenec 6 571,51   
 

srpen 7 531,04   
 

září 7 508,05   
 

říjen 8 156,61   
 

listopad 12 371,00   
 

prosinec 15 742,10   
 

Celkem v Kč            97 450,92    
 

 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI TIC A TURISTICKÝCH CÍLŮ V ROCE 2022 

Návštěvnost TIC 2022 

  všední dny víkend + svátek z toho cizinci celkem 

leden 1755 347 1 2103 

únor 1449 415 4 1868 

březen 1623 712 2 2337 

duben 1584 650 10 2244 

květen 1821 854 15 2690 

červen 2168 1190 20 3378 

červenec 3601 1805 45 5451 

srpen 4326 2171 54 6551 

září 2247 767 8 3022 

říjen 2520 187 12 2719 
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listopad 2002 174 5 2181 

prosinec 1482 312 4 1798 

součet 26578 9272 180 36342 

 

Vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje navštívilo 6293 platících osob /viz tabulka + srovnání 

návštěvnosti v letech 2002–2022.  Na ochoz věže vede 135 schodů a s plyšovými kozami Rózou a 

Rézou, které byly, do současné doby návštěvníky věže vyneseny již do výšky 428.400 m.n.m (tj. 

14 274 osob). V tomto roce vyneslo na ochoz jednu z koz 342 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 

2022 342 

 

 

Rok 2022 

Vstupné 20 Kč 30 Kč Celkem 

Počet návštěvníků 

leden 0 0 0 

únor 0 0 0 

březen 0 0 0 

duben 27 2 29 

květen 142 287 429 

červen 394 503 897 

červenec 955 1472 2427 

srpen 995 956 1960 

září 144 327 471 

říjen 26 44 70 

listopad 2 8 10  
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prosinec 0 0 0 

Celkem 2685 3608 6293 

Celkem 6293 
 

     
Celková návštěvnost vyhlídkové věže v letech 2002 – 2022 

  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 

2022 2685 3608 6293 

Celkem 67793 91626 159419 
 

 

 

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

od ledna do prosince 2023 celkem 8855 platících osob /viz tabulka + srovnání návštěvnosti v letech 

2003 – 2022, 

 

Rok 2022 

Vstupné 20Kč 30Kč Celkem Měsíc 

Počet návštěvníků 

45 63 108 leden 

119 144 263 únor 

127 162 289 březen 

194 189 383 duben 

209 215 424 květen 
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532 321 853 červen 

1427 1245 2672 červenec 

1543 1166 2709 srpen 

146 212 358 září 

189 186 375 říjen 

105 129 234 listopad 

82 105 187 prosinec 

Celkem 4718 4137 8855  

 

 

Celková návštěvnost Muzea strašidel v letech 2003 – 2022 

 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 

2022 4718 4137 8855 

Celkem 121751 103256 225007 

 
 

MÚZYum Lipských navštívilo 1408 platících osob /viz tabulka + srovnání návštěvnosti v letech 

2003 – 2022.  

 

Rok 2022 
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Vstupné Měsíc 20 Kč 30 Kč Celkem 

Počet návštěvníků 

leden 3 5 8 

únor 17 20 37 

březen 8 14 22 

duben 26 17 43 

květen 22 19 41 

červen 37 64 101 

červenec 214 260 474 

srpen 216 252 468 

září 85 79 164 

říjen 15 8 23 

listopad 2 16 18 

prosinec 2 7 9 

Celkem 647 761 1408 

 

Celková návštěvnost v Síni Lipských – MÚZYum Lipských… v letech 2005 – 2022 

  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 

2022 647 761 1408 

Celkem 9154 9188 19750 

 

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 11 let od otevření navštívilo tuto expozici 90 020 platících 

návštěvníků. 

HRANÁ PROHLÍDKA DNE 4.12. 2022 ČERTOVKÁ MELA S MIKULÁŠSKOU 

NADÍLKOU 

Poprvé tento rok proběhla hraná prohlídka pekla za přítomnosti herců ze skupiny Fajn EVENT. 

Prostory Pelhřimovského pekla obsadilo 10 čertů v čele s Luciferem. Atrium se proměnilo v nebe, 
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kde 2 andělé a Mikuláš předávali dětem nadílku. V médiích se natáčela reportáž přímo z akce – jak 

se čertům líbí v pelhřimovském podzemí. Reportáž z Pelhřimovského pekla proběhla ve vysílání 

TV PRIMA NEWS a ČT1. Vstup zde natáčel také Český rozhlas.  

Akci Čertovská mela s Mikulášskou nadílkou navštívilo 205 platících návštěvníků. 

Počet platících návštěvníků: 205 (vstupné na osobu 70,- nebo rodinné 250,-) 

Vybraná částka: 13 550,-   

  

HRANÍ KOSTEK S ČERTY 5.12. 2022  

Pondělní hraní kostek s čerty v Pelhřimovském pekle:  

Počet návštěvníků: 77 dětí, 80 dospělých (platilo se klasické vstupné 30 dospělí, 20 děti) 

Vybraná  částka 3940,- 

 

 

Rok 2022 

Vstupné 20 Kč 30Kč Celkem 

Počet 

návštěvníků 

leden 9 15 24 

únor 78 110 188 

březen 101 99 200 

duben 70 90 160 

květen 105 97 202 

červen 485 394 879 

červenec 1314 1417 2731 

srpen 1458 1566 3024 

září 100 209 309 

říjen 86 101 187 

listopad 28 58 86 

prosinec 40 75 115 

Celkem 3874 4231 8105 

 

    
Celková návštěvnost Pelhřimovského pekla v letech 2012 – 2022 

  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 

2022 3874 4231 8105 

Celkem 43293 46727 90020 

 

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

různých akcí, kteří neplatí vstupné (např. Muzejní noc, EHD a další). A v neposlední řadě musíme 
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zmínit, že děti do čtyř let věku v našich objektech vstupné neplatí. V roce 2022 během obou 

termínů večerních prohlídek nepřálo počasí. Bylo chladno a v případě 14.7. silně deštivo. 

 

Muzejní noc v Pelhřimově   vyhl. věž 380  
 v roce 2022   Muzeum str. 351  
    MÚZYum Lipských 222  

  Pelhř. peklo 385  
Večerní prohlídka  14.7. Muzeum str. 13 20, 30 

  Pel. peklo 17 10, 20 

  Vyhl. věž 26 10, 20 

Večerní prohlídka 11.8. Muzeum str. 36 20, 30 

  Pel. peklo 40 10, 20 

  Vyhl. věž 65 10, 20 

Dny evropského dědictví 

(EHD) 10.9. vyhl. věž 237 0 

    Galerie M 70 0 

    Muz. straš. 247 0 

    kost.sv. Víta 165 0 

    sklep čp. 3 150 0 

    MÚZYum Lipských 227 0 

    kaple P.Marie 125 0 

  Pelhř.peklo 312 0 

  Kalvárie 207 0 

 Prohlídka s průvodcem   Pelhřimov cca 70 0 

 

Průběžně se plnilo: 

- aktivní komunikace – facebook – FB Pelhřimov-ať víš, do čeho jdeš, @pelhrimov, další 

sociální sítě, výzvy a soutěže, tipy na výlety, rozesílání letáků, mailing, Týdenní newslettr 

akcí – Akce ve zkratce 

využití médií (rozhlas, televize, vstupy do pořadů, …) 

- návaznost na aktivity Vysočina Tourism – Svatby, Venkovské památky, Ochutnej a daruj 

Vysočinu 

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

- spolupráce s ubytovateli a provozovateli gastronomických zařízení na Pelhřimovsku 

 

Promoakce, veletrhy 2022 

 

15.07.2022 Hračkobraní Kamenice nad Lipou 

05.08.2022 Prázdniny v Telči 

09.10.2022 Velká Pardubická  

 

Vzdělávací semináře, školení, fórum 2022 

 

23.01.2022 Setkání TIC - online 

21.04.2022 IROP dotační program Humpolec 

04.05.2022 Workshop Google Tag Manager - online 

06.05.2022 Produkt cestovního ruchu na Vysočině - KÚ Jihlava 

17.05.2022 Algoritmus na sociálních sítích, psaní textů 

23.05.2022 Setkání TIC - KÚ Jihlava 
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21.06.2022 

Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu (Systém řízení 

pro úspěšnou sezónu) - KÚ Jihlava 

27.6. - 1.7. 2022 Seminář - Muzeum a cestovní ruch - VŠPJ Jihlava 

31.08.2022 Setkání  TIC =- KÚ Jihlava 

13.09.2022 

Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu (Cíle a jejich 

vyhodnocení v rámci systému řízení) - KÚ  Jihlava 

13.10.2022 Členské fórum A.T.I.C - Žďár nad Sázavou 

10.11.2022 Terénní školení pracovníků TIC 

 

  

Vydavatelská činnost 
V roce 2022 KzmP vydalo nové propagační materiály: S koloběžkou po Pelhřimově a podílelo se 

na tvorbě turistických novin turistické oblasti Vysočina West 2022 
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8. Oddělení městská knihovna  
 

Úvod 
Rok 2022 se stal předělovým rokem v činnosti naší knihovny, po dlouhých dvou letech 

poznamenanými celosvětovou pandemií a vládními opatřeními jsme se začali navracet do 

předcovidového období bez uzavírání knihovny, omezování provozu i služeb, na tento návrat jsme 

my i naši čtenáři netrpělivě čekali. Ověřili jsme si, že se lidé potřebují potkávat naživo, přestože 

jsme i v covidové době nabízeli elektronické služby a programy v on-line formě, velmi nás potěšilo, 

že nám široká veřejnost zachovává svou přízeň a stále preferuje osobní setkání a fyzické využívání 

nabízených služeb. Knihovna se v loňském roce znovu stala živým a potřebným centrem 

knihovnických a informačních služeb i nejvýznamnějším poskytovatelem neformálního vzdělávání 

ve městě. Městská knihovna Pelhřimov zaregistrovala během loňského roku 3 381 čtenářů, což je 

téměř čtvrtina všech obyvatel Pelhřimova, z toho dětští čtenáři představují více než 57 % z 

celkového počtu pelhřimovské populace mladší 15 let. Nicméně knihovna neposkytuje služby 

pouze registrovaným uživatelům, ale pořádáním kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit 

oslovuje uživatele napříč celým věkovým a sociálním spektrem, bez návaznosti na vlastnictví 

čtenářského průkazu. V roce 2022 jsme pro veřejnost uspořádali celkem 465 kulturních a 

vzdělávacích akcí, což je více než jedna akce na každý den v roce.  

Bohužel ani rok 2022 nebyl běžným rokem, na jaký jsme čekali. V únoru došlo k ruské 

invazi na Ukrajinu, která vyvolala uprchlickou vlnu, mnoho uprchlíků hledalo bezpečný azyl v 

České republice, také Město Pelhřimov poskytlo ubytování mnoha ukrajinským ženám a dětem. 

Vlna solidarity a ochota pomáhat potřebným zasáhla celou republiku, stranou nezůstaly ani české 

knihovny. Pelhřimovská knihovna nabídla své prostory jako místo, kde mohou uprchlíci najít nejen 

klid a něco ke čtení, ale především radu a pomoc, elektřinu na dobití mobilu či notebooku, kde jsou 

k dispozici počítače s internetem i wifi připojení. Všechna oddělení nabídla pro ukrajinské běžence 

registraci zdarma, stejně jako tisk a kopírování dokumentů. Nakoupily se ukrajinské knihy do 

fondu. Tento nelehký rok opět potvrdil skutečnost, že knihovnictví je obor o lidech a pro lidi. A že 

pelhřimovské knihovnice a knihovníci jsou týmem, který není lhostejný, umí pomáhat a nové 

situace jsou pro něj výzvou. Dokázali, že umí hledat a vymýšlet nové cesty ke zprostředkování 

služeb knihovny nejen našim čtenářům a uživatelům, ale i všem, kteří ji právě potřebují navzdory 

třeba jazykové bariéře. Díky jejich přístupu máme mezi uživateli ukrajinské čtenáře, návštěvníky 

internetu i akcí. 

V první polovině roku se změnila vizuální identita knihovny. V rámci rebrandingu a 

sjednocení vizuálního stylu všech subjektů spadajících pod Kulturní zařízení města Pelhřimova bylo 

pro knihovnu vytvořeno nové logo, došlo k modernizaci grafické stránky loga a související vizuální 

identity. Autorem nového visuálu je grafik KzmPe Štěpán Jirsa. Logo pro knihovnu má tvar 

rozevřené knihy a jeho barvami jsou růžová, modrá, černá, zelená, hnědá. Ve druhé polovině roku 

zpřístupnila knihovna pro své čtenáře novou službou roku, prostřednictvím online služby DNNT 

(díla nedostupná na trhu) jsme čtenářům umožnili přístup k tisícům digitalizovaných knih a dalších 

dokumentů (novin, časopisů…). 

V roce 2022 se v knihovně uspořádalo 194 kulturních akcí (besed, autorských čtení, dílen, 

výstav, knihovnicko-informačních lekcí) a 271 vzdělávacích akcí (přednášek, kurzů, školení, 

workshopů). Z větších propagačních a vzdělávacích akcí byly připraveny: Březen měsíc čtenářů, 

Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Pasování prvňáčků, počítačové kurzy a školení, projekt 

Celoživotní vzdělávání v knihovně, v jehož rámci probíhal dlouhodobý kurz Dějiny umění. Konaly 

se programy pro děti během všech školních prázdnin, které navštěvovalo velké množství dětí, a 

proto budou prázdninové akce pro děti pokračovat i v příštím roce. S pozitivními ohlasy veřejnosti i 

vysokou návštěvností se opětovně setkalo pořádání rozmanitých besed, zajímavých přednášek, 

autorských čtení, cestovatelských pořadů, seminářů, workshopů i různých tvůrčích dílen. I 

v loňském roce došlo k nárůstu výpůjček elektronických knih. 
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Knihovna pokračovala v celostátní kampani Bookstart – S knížkou do života. Projekt by měl 

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

zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti již u nejmenších dětí, na podporu čtenářství a 

vytváření pozitivního vztahu ke knize. Při vítání občánků zástupci knihovny věnují rodičům dětí 

dárkové sady s pozváním do knihovny. Rodiče, kteří se vítání nezúčastnili, mohou sadu získat 

přímo v knihovně. Projekt 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, veselým básničkám a jiným hravým aktivitám, aby malí účastníci 

získali ke knížkám a knihovně kladný vztah už od nejútlejšího dětství. Akce se setkala s velkým 

zájmem, a tak následovala další pokračování. 

V knihovně mohli senioři 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 kurz Dějiny oděvní kultury I, 

pro podzimní semestr si zvolili jeho pokračování. 

Pokračovala spolupráce s Nemocnicí Pelhřimov, kam každý měsíc dodáváme 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. Nemocniční knihovnička se nachází v přízemí hlavní lůžkové budovy, u 

vstupu do atria. V atriu se nachází i nemocniční bufet, kde si mohou hospitalizovaní pacienti nebo 

pacienti čekající na výsledky posedět v příjemném prostoru plném zeleně s kávou a knihou v ruce.  

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. 

Pokračovala spolupráce knihovny s neziskovými organizacemi – 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, Oblastní odbočkou Pelhřimov Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR i Astronomickým klubem Pelhřimov. S knihovnou spolupracovala na některých 

aktivitách i Oblastní charita Pelhřimov.  

 

Základní ukazatele roku 2022 
 

Příznivým trendem i měřítkem úspěšné činnosti knihovny v loňském postpandemickém roce 

byl nárůst veškerých sledovaných ukazatelů, které knihovna každoročně vykazuje, došlo k nárůstu 

čtenářů, výpůjček, návštěvnosti i dalších sledovaných kritérií. 
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KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY   V ČÍSLECH 

 Rok 2021 Rok 2022 

 Registrovaní čtenáři celkem 2 982 3 381 

 Z toho čtenáři do 15 let 953 1 188 

 Výpůjčky celkem 111 833 115 786 

 Z toho naučná literatura pro dospělé 20 775 19 744 

 Krásná literatura pro dospělé 48 517 50 030 

 Naučná literatura pro děti 2 424 2 979 

 Krásná literatura pro děti 10 528 11 864 

 Periodika 10 816 10 446 

 AV média 15 955 17 082 

 Elektronické dokumenty 115 12 

 Hry 2 703 3 649 

 Výpůjčky e-knih                           

(nepřičítají se k výpůjčkám) 1 084 1 150 

 Návštěvníci celkem                          

(fyzické a on-line návštěvy) 77 664 112 121 

 Návštěvníci půjčoven, internetu, akcí 57 898 65 645 

 Návštěvníci půjčoven, studovny 46 494 49 159 

 Návštěvníci internetu 315 792 

 Návštěvníci kulturních akcí 7 867 9 163 

 Návštěvníci vzdělávacích akcí 3.222 5 600 

 Návštěvy on-line služeb 19 766 46 476 

 Kulturní akce, besedy, tvůrčí dílny, 

výstavy 161 194 

 Vzdělávací akce, školení, přednášky, 

semináře 137 271 

 MVS obdržené z jiných knihoven 1203 925 

 MVS zaslané jiným knihovnám 424 400 
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I. Péče o knihovní fondy 

 

Stav knihovního fondu: K 31.12.2022 má MěK Pelhřimov ve svých fondech celkem 171 500 

knihovních jednotek. 

                                                     

Přírůstky: Celkem bylo v roce 2022 získáno a zpracováno 4 347 knihovních jednotek, z toho pro 

MěK 3 066 dokumentů za 719 165 Kč, pro oddělení regionálních služeb 1 281 dokumentů za 323 

300 Kč. Knihovna pro čtenáře nakoupila 2 660 knih v hodnotě 646 409 Kč, 295 AV médií, 68 

zvukových knih a 43 her v hodnotě 85 881 Kč.    

                                        

Úbytky: V roce 2022 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 4 184 dokumentů, oddělení regionálních 

služeb odepsalo z celkového množství odpisů 1 136 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.  

 

Nejpůjčovanější tituly roku 2022  

 

Knihy pro dospělé – beletrie:  

Listopád – Alena Mornštajnová  

Šikmý kostel – Karin Lednická (1. díl, 2. díl) 

15 roků lásky – Patrik Hartl 

Naučné knihy: 

Životice – Karin Lednická 

Prázdniny v Česku – Ladislav Zibura 

Prázdniny v Evropě – Ladislav Zibura 

Knihy pro děti:  

Deník malého poseroutky – Jeff Kinney (různé díly)  

Staré řecké báje – Eduard Petiška  

Večerníčkovy pohádky – Ladislava Pechové (Kouzelné čtení pro Albi tužky) 

Mluvené slovo, audioknihy:  

Báječná léta pod psa – Michal Viewegh 

Klasický Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy – Josef Skupa 

Werich + Horníček. Předscény – Jiří Werich 

Hudba:  

Semafor – léta šedesátá – Jiří Šlitr 

Meky – Miroslav Žbirka 

Tři bratři – Zdeněk Svěrák 

Zvukové knihy:  

Faust – Johann Wolfgang von Goethe 

Drak nespí – Michaela Klevisová 

Osm světel – Leo Pavlát 

Časopisy:  

Téma, Tina, Vlasta 

  

II.   Služby čtenářům 

 

Čtenáři: Počet registrovaných čtenářů celkem 3 381, z toho 1 188 čtenářů do 15 let  
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Výpůjčky, návštěvnost: Počet výpůjček celkem za rok 2022 byl 115 786 a počet návštěvníků 

půjčoven a studovny 49 159 

 

Evidovaný počet návštěvníků on-line služeb (virtuální návštěvy): 46 476 

 

Návštěvy webové stránky knihovny: 34 514 

 

Meziknihovní výpůjční služba: Prostřednictvím MVS bylo jiným knihovnám půjčeno 925 svazků, 

našim čtenářům z jiných knihoven 400 svazků. 

 

Internet: Tato služba byla využita při 792 návštěvách. 

 

Počet odebíraných periodik a novin: 135 

 

Další služby: 

 

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

i nabídky zarezervovat si půjčené dokumenty, rezervací bylo 6 174. Nová služba na odložení 

dokumentu z fondu zaznamenala 1 965 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: 

 

Leden nabídl cestopisný pořad Kolem Švýcarska a přednášky Rudolf II. a Zapomenuté 

studánky. Astronomický klub Pelhřimov v knihovně uspořádal tradiční lednovou přednášku 

Astronomické úkazy v roce 2022. V únoru se uskutečnily přednášky Indie od severu k jihu, Jídlo 

jako lék i jed, Po stopách Anežky České a workshop Aby záda nebolela. Ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze byl zahájen další semestr Virtuální univerzity třetího věku kurzem 

Dějiny oděvní kultury. V březnu si zájemci mohli poslechnout cestopisný pořad Poznejte 

Holandsko z vodní hladiny a přednášky Jak se nenechat manipulovat, J. A. Komenský, Jindřich 

Prucha a malíři Železných hor. Pro místní i ostatní zájemce z regionu se konala prohlídka budovy 

divadla L. Lipského. Zájemci o malování mohli absolvovat kurz olejomalby s Pavlem Michalicou. 

Velký počet posluchačů si přišel poslechnout dubnovou přednášku Operace Anthropoid 

s Jaroslavem Čvančarou, kterou ve spolupráci s knihovnou pořádal Klub přátel historického 

Pelhřimova. V dubnu proběhly pořady Joža Uprka a malíři Slovácka, Jan Želivský a cestopisná 

přednáška Etiopie. Pro zájemce o historii Pelhřimova se konala procházka městem s výkladem Mgr. 

Jaromíry Jirků. V květnu si zájemci o cestování nenechali ujít cestovatelský pořad Vzpomínky na 

Izrael, maminky a babičky potěšilo vystoupení Kytaristé maminkám k svátku. Své posluchače si 

našly květnové přednášky O bylinkách a mastičkách, Poslední císař Rakousko-Uherska. Velkému 

zájmu posluchačů se těšila beseda Povídá se, že… s autorem pelhřimovských pověstí Mgr. 

Milanem Jirků. Ve spolupráci s Charitou Pelhřimov se uskutečnila vernisáž výstavy věnované práci 

českých salesiánských misionářů v bulharské Staré Zagoře. V červnu se uskutečnily přednášky 

Kazatel Jeroným Pražský a Jak na úsporné bydlení, kterou v knihovně uspořádal Státní fond 

životního prostředí. Konala se další procházka městem s výkladem. Na červenec připravil SONS 

Pelhřimov v knihovně prezentaci kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (kamerové lupy, 

mobilní telefony…) sociální firmy Ergones z Olomouce. Během července a srpna se každý týden 

konala prázdninová středeční dopoledne s nabídkou tvůrčích dílen a dalších programů pro děti. 

Zářijová přednáška připomněla životní příběh prvního českého prezidenta T. G. Masaryka. Pro 

místní patrioty i ostatní návštěvníky byla přínosná přednáška Pelhřimovský hřbitov. Posluchačům 
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VU3V začal v říjnu podzimní semestr, pro který si vybrali kurz Dějiny oděvní kultury II. 

Posluchači si nenechali ujít besedu s autorským čtením Michala Viewegha i pokračování besedy 

Povídá se, že… Zajímavý obsah měla přednáška Eliška Přemyslovna i pořad z dějin malířství 

Pohled z okna. Špičkou mezi cestovatelskými pořady byla přednáška Hedvábná stezka v podání 

Martina Půlpána. V listopadu byly uspořádány přednášky Květinová zátiší a Jan Lucemburský. 

Proběhl cestovatelský pořad Na motorce kolem světa a hudební vystoupení Vladimíra Pecháčka 

věnované písničkám Karla Hašlera. Prosincová nabídka programů přinesla posluchačům zajímavou 

přednášku věnovanou životu Zikmunda Lucemburského a cestopisný pořad Chile. Spisovatelka a 

psycholožka Markéta Švamberk Šauerová uspořádala v knihovně křest své nově vydané knihy. 

Nechybělo ani tradiční a návštěvníky oblíbené Medování, které každoročně pořádá Český svaz 

ochránců přírody Pelhřimov ZO 17/01, Středisko ekologické výchovy Mravenec ve spolupráci s 

knihovnou. 

 

V prostorách knihovny bylo uspořádáno množství výstav. Velký počet milovníků 

výtvarného umění si prohlédl lednovou výstavu Obrazy a kresby v paspartách Vlastimila Váni. V 

únoru nabídla úžasné snímky z ptačí perspektivy výstava Letecké pohledy na Pelhřimov z fotografií 

Lukáše Mynaříka. Březnové výstavy Šití, co tě chytí z výrobků Pavly Matějů a Malování jehlou od 

Jany Chalupové si nenechalo ujít mnoho spokojených návštěvníků. V dubnu proběhla výstava 

Dotek hedvábí od Evy Razimové. Květnové výstavy Šité hračky pro děti od Anny Hunalové a 

putovní výstavu fotografií ze salesiánských misí v Bulharsku si prohlédlo mnoho spokojených 

návštěvníků. Na červen připravila knihovna výstavu obrazů Lenky Stejskalové nazvanou Moje 

Radost. Prázdninové výstavy Kresby z tvorby Evy Bílkové a Osobnosti v čínském znamení od 

Barbory Říhové byly vyhledávané stálými návštěvníky i prázdninovými turisty. V září si zájemci 

nenechali ujít výstavu obrazů nevidomé malířky Silii Korn, kterou pořádal SONS Pelhřimov. V 

říjnu si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu kresleného humoru The Tap Tap Načerno. Listopad 

přinesl navštěvovanou výstavu obrazů Paleta, má láska z obrazů Stanislava Bártla. Se zájmem si 

návštěvníci prohlédli prosincovou výstavu Fotografie – Stromy od PaedDr. Jana Říhy. V dětském 

oddělení se pravidelně konaly výstavy Co dokážeme aneb Každý z nás je umělec z výtvarných prací 

žáků Speciální školy Pelhřimov, Komenského 1326.  

  

V roce 2022 dětské oddělení pelhřimovské knihovny uspořádalo cekem 177 kulturních a 

vzdělávacích akcí za účasti 3 755 dětí.  

V lednu a únoru proběhly programy o etiketě nazvané Draka je lepší pozdravit a pořady 

Poznej žánry, Noemova archa, Dobrodružství malého pejska, Lentilka pro dědu Edu a workshop 

Přesné kreslení. Velmi vydařené bylo Pasování prvňáčků za účasti představitelů města Pelhřimov a 

sponzorů knihovny, kterého se zúčastnily děti ze 4 základních pelhřimovských škol. Březnové 

programy Haló, haló, paní kočko, Pejsek a další si poslechly více než dvě stovky spokojených dětí 

z mateřských a základních škol. V dubnu se konaly pořady Hororová čítanka, Už se nebojím tmy, 

Kočka, Vtip a lidová rčení aj. Pokračoval projekt Bookstart aneb S knížkou do života, kdy jsme 

rodičům narozených dětí při vítání občánků předali 32 dárkových setů. Květnový program To kvůli 

mně zabývající se psychickým a fyzickým násilím v rodině i školní šikanou svým závažným 

obsahem zaujal děti i jejich vyučující. Veršované čtení, Pelhřimovské pověsti, Tipy na prázdninové 

čtení a další pořady se konaly během června. Velký úspěch s vysokou návštěvností měl 

knihovnický stánek v rámci akce Den dětí u KD Máj, knihovníci a knihovnice v něm představili 

bohatou nabídku služeb, děti si v něm malovaly na kamínky, vyráběly záložky nebo hrály 

jednoduché hry. Během prázdnin probíhaly tvůrčí dílny, které byly hojně navštěvovány dětmi a 

jejich doprovodem. Úspěšná byla rovněž zářijová prezentace aktivit a tvůrčí dílnička na 

celoměstské akci Volný čas není nuda aneb Rozhýbejme Pelhřimov. Konaly se pořady Haló, haló, 

paní kočko, Vtip a lidová rčení. Během zářijového vítání občánků jsme předali rodičům narozených 

dětí 37 dárkových setů v rámci projektu Bookstart aneb S knížkou do života. Říjnové programy 

Měli dinosauři blechy? Se líbily dětem z mateřských i základních škol. V listopadu přijela na 

besedu s dětmi spisovatelka a novinářka Michaela Vetešková, která pro děti uspořádala workshop 
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Jak se neztratit v mediálním světě a Dílnu malého novináře. Konaly se pořady Hádej, čím budu, To 

kvůli mně, Pan Lada aj. Množství dětí i rodičů přilákal pestrý program zábavného listopadového 

dopoledne Den pro dětskou knihu. Na návštěvníky čekala tvůrčí dílna, divadlo v podání souboru 

Rolnička, malování na obličej, soutěžní úkoly, prodej dětských knih od různých nakladatelů za 

příznivé ceny, čtení, půjčování knih, bezplatná roční registrace pro děti a malé občerstvení zdarma. 

V rámci programu Bookstart jsme při vítání občánků rozdali 31 dárkových setů. Na prosinec jsme 

pro děti ze ZŠ a MŠ připravili programy Vtip a lidová rčení, Dinosauři, Pan Lada aj.  Velmi 

vydařená byla pravidelně pořádaná Batolecí dopoledne pro nejmenší návštěvníky stejně jako tvůrčí 

dílny, které se konaly každý měsíc i během všech školních prázdnin.  

 

Oddělení beletrie a naučné oddělení pořádalo během loňského roku pravidelné knihovnicko-

informační lekce pro studenty všech SŠ v Pelhřimově. Celkem se uskutečnilo 14 lekcí pro 407 

studentů. Pro studenty pelhřimovského gymnázia připravilo naučné oddělení seminář Práce 

s informacemi v postfaktické době s lektorem PhDr. Bedřich Musilem. Seminář týkající se práce 

České obchodní inspekce, který vedl tiskový mluvčí ČOI Ing. Mgr. Jiří Fröhlich, si přišli 

poslechnout studenti Obchodní akademie Pelhřimov. Oddělení beletrie zajišťovalo přednášky 

VU3V i veškeré organizační činnosti ve spolupráci s týmem ČZU Praha. Využívaná byla rovněž 

rešeršní služba. V rámci bibliograficko-informačních služeb byly zpracovány 3 rešerše na 

pedagogická a sociologická témata.  

 

Hudební oddělení v průběhu roku připravilo celkem 176 akcí pro děti z MŠ, žáky ZŠ i 

studenty SŠ, tyto pořady si poslechlo 3 457 návštěvníků.  

Dětem se líbily a vyučující ocenili pořady Znáte hudební nástroje, Nový domek pro myšku, 

Hudební výchova, Sametová revoluce, Léto s písničkou, Hrady, zámky, strašidla, Lichožrouti, 

Písničky z pohádek, Řemesla, Titanic, Cesta do pravěku, Hravá autoškola, Státní symboly a hymny, 

Puntíky, Jaro a Velikonoce s písničkou, co potkáte v lese, Nizozemí a Nizozemci, Bedřich Smetana, 

Deník Anny Frankové, Operace Anthropoid, Josef Lada, Večerníček a písničky, Léto na pláži a 

rybníka, Jedeme do Afriky, Léto s písničkou, Vesmír a let na Mars, Podzim s písničkou, 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. Zahrát si hry přišly s vyučující i ukrajinské děti 

navštěvující pelhřimovskou ZŠ. Zájmu malých i velkých návštěvníků se těšily prázdninové 

puzzliády, pexesiády, karetní turnaje 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 prezentace 

kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením, kterou zajišťovala sociální firma 

Ergones z Olomouce. 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. Nově se 

podařilo navázat spolupráci s Domovem Jeřabina v Pelhřimově, který poskytuje pobytové a 

ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním 

postižením. Klienti Jeřabiny si chodí nejen pravidelně půjčovat hudebniny a hrát hry, ale připravují 

se pro ně i speciální programy. 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. Pětkrát se během roku konalo 

školení Nebojte se internetu a proběhlo 1 školení Vyhledávání na internetu. Bylo poskytnuto 14 

individuálních konzultací ohledné nové aplikace portálu Palmknihy pro stahování elektronických 

kniha a další konzultace týkající se práce s počítačem a fotografiemi. Pro žáky ZŠ studovna 
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uspořádala programy zaměřené na vyhledávání informací v on-line katalogu a stahování 

elektronických knih. 

 

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 358 souborů, které obsahovaly 17 212 svazků knih 

(průměrný počet svazků v jednom souboru je 50 knih). Bylo provedeno 9 revizí a zrevidováno bylo 

8 075 svazků v těchto knihovnách: MK Čejkov, Hněvkovice, MK Leskovice, MK Nová Cerekev, 

MK Čížkov MK Staré Bříště, MK Kojčice, MK Bystrá, MK Hořice. V loňském roce provedly 

pracovnice oddělení regionálních funkcí v knihovnách 220 metodických návštěv v 232 knihovnách 

a poskytly 397 konzultací.  

Pro dobrovolné knihovníky regionu proběhly 3 porady v Pelhřimově, v Humpolci, v Pacově 

a seminář Jak na web knihovny, Jak na Tritius. Z podnětu profesionálních knihovníků regionu 

uspořádalo oddělení knihoven workshop Akviziční portál vedený Martinem Lipertem z Team 

Library. Plánovaný seminář o práci s programem Canva se neuskutečnil z důvodu onemocnění 

lektorky. Pracovnice regionálních funkcí se podílely na organizaci knihovního fondu Místní 

knihovny ve Vyskytné, která se přestěhovala do nově rekonstruované budovy. V Místní knihovně 

v Senožatech provedly knihovnice rozsáhlou aktualizaci fondu, při které vyřadily 1 157 zastaralých 

a opotřebených svazků. 

 

III. Různé 

 

Dotační projekty: 

 

− 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 tohoto programu 

knihovna získala dotaci ve výši 42 000 Kč. Z poskytnuté dotace byly uhrazeny náklady na 

300 hodin při hodinové sazbě 140 Kč na Dohodu o provedení práce pro externího 

pracovníka, který po zaškolení prováděl pročišťování a harmonizaci databáze klíčových 

slov. Z finančních prostředků zřizovatele ve výši 18 000 Kč byly uhrazeny náklady na 130 

hodin na DPP pro výše zmíněného externího pracovníka. Slovník klíčových slov obsahoval 

10 600 termínů, podařilo se splnit zadání projektu a prověřeno bylo 2 580 klíčových slov. 

Na autoritní předmětová hesla bylo převedeno 1 432 záznamů, aktualizováno či opraveno 

275 záznamů, vymazáno 562 záznamů bez použití, sloučeno 311 duplicitních záznamů. 

− v projektu Česká knihovna 2022, který je věnován na podporu nákupu nekomerčních titulů 

české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež nebo vědy o literatuře, obdržela 

pelhřimovská knihovna 5 200 Kč. Celkem pelhřimovská knihovna získala v roce z 

dotačních programů 47 200 Kč. 

 

Vydavatelská činnost: 

 

− přehledy nových knih 

− podklady pro plakáty k besedám a ostatním akcím 

− bibliografie 

− příspěvky do Pelhřimovských novin, Knihovnického zpravodaje Vysočina 

 

Nové služby pro čtenáře a návštěvníky knihovny 

 

− zprovoznění on-line přístupu do DNNT – Databáze děl nedostupných na trhu  

 



 42 

Zkvalitnění počítačové techniky a ostatního vybavení: 

 

Největší investicí roku 2022 byl nákup nového serveru pro provoz počítačových terminálů 

ve studovně a na půjčovnách, k novému serveru jsme zakoupili 11 terminálů s podporou nového 

operačního systému Windows 11. Díky této investici došlo k výraznému zkvalitnění poskytovaných 

služeb našim čtenářům.  

 

Vzdělávání pracovníků knihovny:    

 

V průběhu roku 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. Pracovnice z oddělení zpracování fondů absolvovala dvoudenní kurz MARC 

21/RDA – tištěné monografie, seminář Souborného katalogu ČR a Národních autorit ČR v Městské 

knihovně v Praze a celostátní seminář Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR 

v Národní knihovně v Praze. Pracovník naučného oddělení absolvoval seminář Trendy v 

poskytování meziknihovních služeb v ČR. Knihovnice oddělení pro děti a mládež absolvovala 

workshop Jak vyprávět příběhy pořádaný KK Vysočina v Havlíčkově Brodě. Knihovník hudebního 

oddělení získal nové poznatky na celostátním semináři Zvukové knihy 2022 v třebíčské knihovně a 

na dvoudenním kurzu MARC 21/RDA – tištěné monografie v MZK Brno. Knihovnice oddělení 

knihoven se účastnily dvoudenního workshopu pro metodiky a dvoudenního školení Kurz MARC 

21/RDA – tištěné monografie v MZK v Brně, absolvovaly seminář Vzdělávání na dálku i porady 

v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově.  

Vedoucí knihovny se zúčastnila setkání uživatelů knihovního systému Tritius, seminářů 
Robotika a podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit, Moderní dopis a e-

mail, Jak nahlížet na Rusko a porad v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Byla 

členkou poroty pro vyhodnocení přihlášených knih do soutěže o nejkrásnější knihu 32. Podzimního 

knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a s tím související soutěže.   
Všichni zaměstnanci knihovny se zúčastnili školení Novinky knihovního systému Tritius 

v pelhřimovské knihovně, setkání profesionálních knihovníků regionu v Městské knihovně v Horní 

Cerekvi, knihovníci jednotlivých oddělení navštívili Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. 
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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, dvouměsíční odborné prohlídky a inspekční zkouška výtahu, revize 

zabezpečovacího zařízení, elektrické požární signalizace (EPS), přenosu signálu EPS, kontroly 

funkce protipožárních uzávěrů a dveří s panikovým kováním, revize a kontroly tlakových nádob, 

zkoušky pojistných ventilů a manometrů, revize plynového zařízení, 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 00 ed. 2. 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 uskutečněných 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 prvních měsících v roce 2022 ke zrušení některých 

naplánovaných kulturních akcí.  
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 Celkem  

Koncerty     1      2 6 2 11 

Představení  2 7 10 6 6 10   3 4 7 3 58 

Zkoušky  9 7 2   4   8 9 12 7 58 

Jiné   1    1   1      3 

Celkem 11 15 12 7 6 15   12 15 25 12 130 
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 Celkem  

Koncerty  1  2 2 1 1    2 1 6 16 

Svat. obřady, 

křtiny 

  1 4 1 7 6 7 3 1   30 

Jiné     1  1   2   1   5 

Celkem 1  3 7 2 9 6 7 5 3 1 7 51 
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KD Máj  
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 Celkem  

Koncerty  1  2 3 4    1  3  14 

Tančírny sál   1 1 1        1 1 1 6 

Plesy    5 2  1     1 4 13 

Taneční 

kursy  

        8 10 6  24 

Jiné  1  1 1 1 2    1 5 2 13 

Salonek/foyer   2 3 1  1  4  5 2 18 

MS koncerty     2 3    3 3    11 

MS jiné         5 5 11    21 

Venkovní 

akce 

     4 10 13 9      36 

Celkem  2  11 10 9 10 11 13 27 20 35 9 157 

 

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

s technickým zabezpečením, případně stavěli mobilní pódium: 

 

Masopust, Den Země, Den dětí, Elektrofest, Prezentace poskytovatelů sociálních služeb, stavba 

pódia u Stráže, EASICUP, koncerty U Stromečku, stavba pódia v Obratani, stavba pódia v Pacově, 

promenádní koncerty, Pelhřimovská pouť, Pelhřimovské dožínky, Rozhýbejme Pelhřimov, EHD, 

akce na statku v Dubovicích, stavba pódia v Měšicích, Rozsvěcení vánočního stromu, Čertí rojení, 

basketbalový turnaj Young Gunns a Zlatá neděle na radnici. 

 

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

přednášky a besedy v městské knihovně, výstavy v Galerii M, v knihovně, v Divadle Lubomíra 

Lipského, instalace zvukových a světelných systémů, stanů, setů aj.  

Na budově Divadla Lubomíra Lipského a KD Máj byly prováděny opravy střešní krytiny a 

klempířských prvků, jevištních tahů, VZT, elektrorozvodů aj. 

V KD Máj byla začátkem roku stavebně dokončena rekonstrukce Malé scény, venkovního 

pódia a přilehlého prostoru a rekonstrukce elektrorozvodů a nouzového osvětlení na bočním 

schodišti. Po předání stavby zhotovitelem, následovalo mnoho hodin práce techniků při 

zkompletování a instalování vybavení, technologických zařízení, interiérových a exteriérových 

prvků a úpravě venkovních prostor.  

Po rekonstrukci EPS byl, podle požadavku hasičů, ještě dodatečně doplněn total a central 

stop a v prostoru restaurace a Malé scény vyměněny dveřní zámky pro přístup s generálním klíčem. 

Byla zprovozněna i nová technologie vzduchotechniky s filtrační jednotkou a rekuperací. 

Na jevišti Malé scény se namontovaly krycí plechy jevištních portálů, držáky na zavěšení 

reproduktorů a instalace ozvučení sálu (KV2 Audio    2x EX12, 2x subwoofer EX 1,5, 4x EX 10), 

držáky na zavěšení scénického osvětlení a instalace nových divadelních reflektorů, montáž věšáků 

do šatny hostů, zatemnění sálu, kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů, obslužného baru a jeho 

výbavy, sanitární techniky, zrcadel, TV, aj. Inventář byl dále doplněn o křesílka, stoly a další 

interiérové doplňky. 

Současně s vybavováním interiéru Malé scény byly kompletovány i další doplňky a 

technologická zařízení na venkovním pódiu. Bylo zavěšeno promítací plátno a vyroben stojan na 

projektor a další komponenty potřebné pro promítání letního kina. Byl nainstalován rozvaděč a 

přívody elektrického proudu k motorům potřebným na zavěšení a zvedání příhradové konstrukce se 

zvukovou a světelnou technikou při koncertech a dalších pořádaných akcích. Rozvaděč umístěný u 

sochy před budovou, byl propojen s rozvaděčem na venkovním pódiu datovými kabely. 
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Ve venkovním prostoru byly umístěny odpadkové koše a lavičky pro posezení. Pro potřeby 

letního kina a venkovních divadelních představení byl inventář doplněn o plastové židle.  

Dokoupili jsme díly příhradové konstrukce, rozšiřovací část osvětlovacího pultu Avolite 

Quartz, inteligentní světla Robe 575 AT, zvukový pult Soundcraft Ui24, projektor na letní kino, 

kabelové přejezdy, mikroport a mikrofony Shure, napájecí a propojovací kabely a další 

komponenty.  

 

 

10. Oddělení redakce Pelhřimovských novin 

 
V roce 2022 vycházely Pelhřimovské noviny v počtu 22 vydání za rok, náklad jednoho vydání 

činil 6980 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 2022 částku 71 268 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 či 12.  

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 Nová tiskárna Pelhřimov spol. s. r. o.  

 

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

(místostarosta – do září 2022), Zdeněk Jaroš (místostarosta), Bc. Andrea Unterfrancová (Odbor 

informačních a komunikačních technologií MěÚ), Kamil Vaněk (šéfredaktor Pelhřimovských 

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

Kociánová (členka rady města - do září 2022). Od října 2022 se členy redakční rady stali Mgr. 

Karel Kratochvíl (místostarosta města) a Mgr. Iva Babincová (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 2022 vycházely Pelhřimovské noviny opět stabilně celobarevné, formát B4 (250 x 353 mm), 

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

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

úřadu, Kulturních zařízení města Pelhřimova 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): 

 

http://www.mupe.cz/
http://www.mupe.cz/
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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. 

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

Strana 6: kultura, zájmové organizace, spolky, rozhovory se zajímavými osobnostmi z kultury a 

sociálního sektoru 

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 Pelhřimov, mládežnických sdružení a 

spolků 

Strana 9: věnováno představením místních částí města 

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

fotografie 

Strana 11: Informační servis (služby lékáren, stomatologů, veterinární služba, provozní doba 

plaveckého bazénu, hodiny bruslení pro veřejnost), inzerce 

Strana 12: Sportovní tématika, inzerce. 

 

Život města v roce 2022 byl po letech, které ovlivnila koronaviru, zasažen problematikou 

zvýšených cen energií, což ještě umocnila válka na Ukrajině. Tyto aspekty se výrazně projevily 

nejen v tematickém obsahu novin, ale měly neblahý vliv na náklady spojené s tiskem a distribucí. 

V průběhu roku došlo k navýšení nákladů na tisk z původních 14 232 Kč (bez DPH) na 28 546 Kč 

(bez DPH). Zvýšené náklady byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele. V menší míře pak z nárůstu 

objemu inzerce. Příjmy z ní se meziročně zvýšily o více než 100 %.  

 

Hlavní celospolečenská témata rezonovala i v obsahu Pelhřimovských novin. V únoru jsme se 

věnovali dopadům nárůstu cen energií zejména na starší obyvatele města, v dalších měsících jsme 

pomáhali s informovaností obyvatel o možnosti pomoci válkou zasažené Ukrajině i jejím občanům, 

kteří našli dočasné domovy v Pelhřimově a okolí. Součástí těchto témat byly i rozhovory s lidmi, 

kteří v těžké situaci pomáhali, organizovali sbírky, poskytovali ubytování.  

 

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. Pozornost jsme na stránkách novin poskytli dokončovaným investičním akcím 

města. Tou největší byla přestavba malé scény a vybudování venkovní scény KD Máj, dále pak 

rekonstrukce prostranství mezi gymnáziem a obchodní akademií, rekonstrukce ulic Jirsíkova, 

Habrová, Zahradní a Sadová, úpravy průtahu Starým Pelhřimovem či rekonstrukce světelného 

signalizačního zařízení na křižovatce ulic Nádražní, Pod Náspem a K Jezu. Je potřeba zmínit i 

investice do místních částí, mezi největší patřily oprava kapličky ve Skrýšově, vybudování 

cyklostezky mezi Žirovem a Rybníčkem, výměna střechy budovy osadního výboru v Hodějovicích, 

oprava střechy požární zbrojnice v Janovicích či úpravy rybníka ve Chvojnově. 

 

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

jedno z předních míst v soutěži Město pro byznys. Z akcí na kulturní scéně je potřeba zmínit Léto u 

Máje. Při těchto akcích byla naplno využita nově vybudovaná venkovní scéna. Také v roce 2022 

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 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. Pozitivní reakce čtenářů si vysloužila rubrika 

„Sportovní pozvánka“. 
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Podle reakcí čtenářů jsou Pelhřimovské noviny většinou hodnoceny pozitivně, pokud jde o 

barevnost, vzhled a šíři informací, které nabízejí. Velmi pozitivní zpětnou vazbu jsme zaznamenali 

v případě seriálů o místních částech města. 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 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 2022 plnily svůj účel přinášet seriózní informace ze 

života města a městských organizací a byly tak pro obyvatele Pelhřimova a jeho místních částí 

přínosem.     
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11. Změna vizuálního stylu organizace  
 
Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. změnila v roce 2022 svůj vizuální styl, čímž sjednotila 

loga jednotlivých kulturních provozů a institucí sdružených v této příspěvkové organizaci. Systém 

log navrhl grafik KzmP Štěpán Jirsa. Základem loga KzmP je 9 rovnoběžných čar znázorňujících 

oponu, potažmo 9 paprsků poutnické lastury – symbolu „zakladatele“ města.  Loga sdružených 

institucí jsou pak tematicky upravována dle charakteristických rysů zaměření, názvu či tvaru 

budovy. 
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12. 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 2022 
 

§ 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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13. 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 28. 2. 2023 

 

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 


