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Knihovna Kroměřížska – příspěvková 

organizace

Kroměříž Tritius 765 000 465 000 430 000 Knihovní systém Tritius je webová aplikace, která bude dlouhodobě 

sloužit knihovně a zejména jejím uživatelům. Má moderní, rychlé a 

přehledné uživatelské rozhraní, jak je vidět ve veřejných knihovnách 

v Sedlčanech, Ostravě a dalších. Výhodou je možnost využívat 

webový systém odkudkoliv bez omezení. Tritius nabízí i další 

možnosti v oblasti využití RFID, které již knihovna implementovala, 

to umožní další možnosti pro uživatele (samoobslužnost). Tritius je 

navržen jako obecný informační systém umožňující evidovat a 

prohledávat jakoukoli sbírku informací.

Město Koryčany Kroměříž Obnova PC stanic pro 

veřejnost

50 000 35 000 35 000 Knihovna v rámci svých prostorových možností umožňuje přístup ke 

4 pc sestavám připojených k internetu.Z toho 3 jsou umístěny v 

děckém oddělení.V poslední době vzrůstá zájem o možnost využití 

tohoto zařízení, vzhledem k zastaralým současným stanicím je velká 

poruchovost a často jsou mimo provoz.Proto bych chtěla obnovou 

vybavení umožnit a zpřístupnit kvalitní služby, které jsou součástí 

každé dobré knihovny.

Město Morkovice-Slížany Kroměříž Přechod z knihovního systému 

Clavius na knihovní systém 

Tritius

261 505 183 000 146 000 Přechodem z knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius 

získáme katalogizační informační systém nové generace. Je navržen 

pro evidenci jakýchkoli dokumentů v jakékoli sbírce. Tritius je také 

úplný knihovní systém. Je nástupcem systému Clavius - 

nejrozšířenějšího knihovního systému v ČR a SR.

Obec Jankovice Kroměříž Obnova technického vybavení 

knihovny

16 000 11 000 11 000 Zakoupením a instalací nové počítačové techniky chceme našim 

návštěvníkům zajistit kvalitnější, rychlejší a efektivnější informační 

služby. Místní i vzdálení uživatelé by získali rychlejší přístup k 

informačním zdrojům na internetu a k elektronickým katalogům 

jiných knihoven.



Obec Lubná Kroměříž Rozšíření přístupových míst k 

internetu v Obecní knihovně 

Lubná

28 000 15 000 15 000 V knihovně je k dispozici jedno pracovní místo s veřejně dostupným 

internetem, knihovna plní funkci informačního místa v obci.  Naší 

snahou je rozšíření počtu stanic (notebook) s veřejně dostupným 

internetem pro uživatele.  V obci není jiné místo s veřejně 

dostupným internetem. Snahou je zkvalitnit a rozšířit nabídku 

služeb, rozšířit nabídku přístupových míst k internetu.

Obec Míškovice Kroměříž Obnova technického vybavení 

knihovny

16 000 11 000 11 000 Zakoupením a instalací nové počítačové techniky chceme našim 

návštěvníkům zajistit kvalitnější, rychlejší a efektivnější informační 

služby. Místní i vzdálení uživatelé by získali rychlejší přístup k 

informačním zdrojům na internetu a k elektronickým katalogům 

jiných knihoven.

Obec Rymice Kroměříž Obnova technického vybavení 

knihovny

16 000 11 000 11 000 Zakoupením a instalací nové počítačové techniky chceme našim 

návštěvníkům zajistit kvalitnější, rychlejší a efektivnější informační 

služby. Místní i vzdálení uživatelé by získali rychlejší přístup k 

informačním zdrojům na internetu a k elektronickým katalogům 

jiných knihoven.

Dům kultury Uherský Brod Uherské 

Hradiště

Obnova technického vybavení 

dětského oddělení knihovny

66 000 46 000 21 000 Po rekonstrukci dětského oddělení funkční technikou odpovídající 

dnešním nárokům bude zajisté větší poptávka po různorodých 

akcích. Děti budou mít lepší a kvalitnější podmínky ke studiu v 

knihovně, zábavě, ale i samotné četbě a tím i k rozvíjení čtenářské 

gramotnosti.

Město Kunovice Uherské 

Hradiště

E - knihy pro všechny - 

rozšíření nabízených 

výpůjčních služeb v Městské 

knihovně v Kunovicích

27 600 19 000 19 000 Projekt e- knihy pro všechny - rozšíření nabízených výpůjčních 

služeb v Městské knihovně v Kunovicích bude zaměřen především 

pro mládež a veškerou veřejnost. Rádi  bychom rozšířily naše služby 

čtenářům o půjčování e- knih prostřednictvím portálu eReading. 

Tento krok by pokryl poptávku po této službě v Městské knihovně v 

Kunovicích.



Muzeum Bojkovska, p.o. Uherské 

Hradiště

Z Clavia do Tritia 110 739 77 000 61 000 Cílem projektu je přechod z dosavadního systému Clavius, 

zakoupeného v roce 2010 a v pozdějších letech doplněného dalšími 

moduly. Přechod na nový systém umožní efektivní práci s 

knihovním fondem odkudkoli, zahrnuje všechny moduly v 

moderním webovém prostředí, bude plně podporovat modení 

knihovnické standardy (např. RDA) a především výrobce garantuje 

životnost nového systému na dalších 30 let, včetně jeho podpory, 

která by u Clavia v roce 2020 skončila. 

Muzeum Jana Amose Komenského v 

Uherském Brodě

Uherské 

Hradiště

Pokračování v automatizaci 

knihovny Jana Kučery v Muzeu 

Jana Amose Komenského v 

Uherském Brodě

36 494 25 000 25 000 Převedením automatizovaného knihovního systému z formátu 

UNIMARC na MARC21 bychom rádi zlepšili kooperaci naší knihovny 

s ostatními institucemi a díky tomu rozšířili a více obohatili služby 

poskytované veřejnosti. 

Obec Dolní Němčí Uherské 

Hradiště

Pokračování v modernizaci 

knihovny jako centra 

celoživotního vzdělávání

57 354 40 000 40 000 Rádi bychom docílili nejen modernizace knihovního vybavení, ale 

také rozšířili služby poskytované našim čtenářům a všem 

obyvatelům obce. Chceme pokračovat v budování knihovny jako 

komunitního centra a centra celoživotního vzdělávání a to 

především v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost. 

Obec Hradčovice Uherské 

Hradiště

Modernizace knihovny a 

dokončení automatizace

25 289 17 000 17 000 Pořízením 1 notebooku pro práci knihovnice a AVS Clavius Reks 

plně zautomatizujeme naši knihovnu. Zkvalitněníme služby 

čtenářům, zpřesníme evidenci půjčených dokumentů, získáme 

přesnou statistiku výpůjček a zařadíme se tak mezi knihovny 

regionu, které již automatizovaný výpůjční systém používají.

Obec Jankovice Uherské 

Hradiště

Pořízení PC pro přístup 

veřejnosti k internetu

20 000 14 000 14 000 Jedná se o náhradu PC, které umožní návštěvníkům knihovny 

přístup k internetu a vytváření, editaci a tisk dokumentů v MS 

Office.

Obec Nedachlebice Uherské 

Hradiště

Zkvalitnění výpůjčních služeb 18 987 13 000 13 000 Výměnou PC bychom chtěli zkvalitnit a zmodernizovat poskytované 

služby v naší knihovně. Tím, že dosáhneme zrychlení procesu 

půjčování, věříme, že přispějeme k větší spokojenosti uživatelů naší 

knihovny. Zkvalitní se také samotná práce knihovnice. 



Obec Ořechov Uherské 

Hradiště

Modernizace knihovny a 

pokračující automatizace 

knihovny

56 286 39 000 27 000 Cílem projektu je rozšířit, zkvalitnit a zmodernizovat poskytované 

služby v naší knihovně. Věříme, že tím přispějeme k větší 

spokojenosti uživatelů a podaří se nám zároveň zvýšit návštěvnost. 

Pořízením notebooku a Výpůjčního protokolu Clavius Reks chceme 

dosáhnout zpřesnění evidence půjčených dokumentů, zjednodušení 

výpůjčního procesu a získání přesné statistiky. Zlepšíme tak 

podmínky pro práci knihovnice, která se bude moci více věnovat 

svým uživatelům a budování komunitní knihovny. 

Obec Prakšice Uherské 

Hradiště

Modernizace a obnova 

technického vybavení

18 987 13 000 13 000 Pořízením nového PC pro práci knihovnice dojde ke zlepšení jejich 

pracovních podmínek, dosáhneme zrychlení připojení k internetu a 

zkvalitníme proces půjčování.

Obec Rudice Uherské 

Hradiště

Dokončení automatizace 

knihovny a modernizace 

služeb

25 289 17 000 17 000 Pořízením 1 notebooku pro práci knihovnice a AVS Clavius Reks 

plně zautomatizujeme naši knihovnu. Cílem je zkvalitnění služeb 

čtenářům, zvýšení počtu čtenářů, zpřesnění evidence půjčených 

dokumentů, zjednodušení výpůjčního procesu, další využití www 

katalogu - možnost zveřejnění dostupnosti dokumentu, získání 

přesné statistiky výpůjček, usnadnění a zrychlení revize KF.

Obec Sušice Uherské 

Hradiště

Modernizace knihovny a 

dokončení automatizace

40 365 28 000 28 000 Zakoupením notebooku pro práci knihovnice a výpůjčního 

protokolu Clavius Reks dosáhneme plně automatizované knihovny, 

zlepšíme podmínky pro práci knihovnice, která se bude moci 

věnovat uživatelům knihovny a budování komunitního centra 

knihovny. Pořízením dalšího PC pro veřejnost zlepšíme připojení na 

internet a tím zlepšíme a zkvalitníme služby uživatelům knihovny.

Obec Tučapy Uherské 

Hradiště

Pokračování v automatizaci a 

modernizaci Místní knihovny v 

Tučapech

26 678 18 000 18 000 Výměnou PC bychom chtěli zkvalitnit a zmodernizovat poskytované 

služby v naší knihovně, pořízením projektoru bychom rádi  rozšířili  

služby pro čtenáře.



Obec Vážany Uherské 

Hradiště

Modernizace a automatizace 

knihovny

25 289 17 000 17 000 Pořízením notebooku a výpůjčního protokolu Clavius Reks dojde ke 

zlepšení podmínek práce knihovnice - zjednoduší se výpůjční proces 

a zkvalitníme služby čtenářům. Také se zpřesní evidence půjčených 

dokumentů a vykazování přesných statistických údajů.

Obec Velehrad Uherské 

Hradiště

Zkvalitnění služeb knihovny 

jako komunitního a 

vzdělávacího centra

33 920 23 000 19 000 Cílem projektu je vytvoření podmínek pro vzdělávání a kulturní 

život obce.Vybavení knihovny novou funkční technikou dosáhneme 

modernizace a zkvalitnění poskytovaných služeb. Rádi bychom 

pokračovali v budování knihovny jako komunitního centra a centra 

celoživotního vzdělávání a to především v oblasti informační 

gramotnosti pro veřejnost. 

Informační centrum Velké Karlovice Vsetín Zkvalitnění kulturních a 

vzdělávacích akcí pro 

veřejnost v Místní knihovně ve 

Velkých Karlovicích

38 600 27 000 19 000 Realizací projektu získáme v Místní knihovně ve Velkých Karlovicích 

technické vybavení, které v současné době chybí, pro pořádání 

nejrůznějších akcí.

Město Karolinka Vsetín Zkvalitnění kulturních a 

vzdělávacích akcí pro 

veřejnost v Městské knihovně 

Karolinka

58 700 41 000 31 000 Realizací projektu získáme pro naši knihovnu úplně technicky 

vybavenou místnost pro pořádání akcí různého druhu, jak pro děti 

základní a mateřské školy, tak také pro širokou veřejnost.



Městská knihovna Valašské Meziříčí Vsetín Automatizace pobočky Lhota 30 390 21 000 21 000 Zahájení automatizace pobočky připojením do společného 

automatizováného systému Městské knihovny Valašské Meziříčí - 

zakoupení licence E-Verbis, PC, skeneru.

Obec Branky Vsetín Zkvalitnění služeb Místní 

knihovny Branky

25 000 17 000 17 000 Cílem našeho projektu je zkvalitnění služeb pro čtenáře knihovny a 

uživatele internetu v knihovně. Zakoupením nového výkonného 

počítače zajistíme uživatelům knihovny kvalitnější, rychlejší 

informační služby a lepší přístup do online katalogů knihoven. 

Obec Dolní Bečva Vsetín Zkvalitnění služeb pro 

uživatele v Obecní knihovně 

Dolní Bečva

59 000 41 000 21 000 Obnovou zastaralé výpočetní techniky a jejím doplněním o 

projekční techniku vytvořit v obecní knihovně prostor pro 

bezproblémový přístup k internetu. A současně v rámci již 

pořádaných besed a knihovnických lekcí pro žáky ZŠ umožnit 

názornou a moderní prezentaci předkládané látky. Vytvořit 

předpoklady pro setkávaní i jiných zájmových skupin obce v 

knihovně (VU3, besedy pro dospělé...)

Obec Francova Lhota Vsetín Zkvalitnění služeb knihovny ve 

Francově Lhotě

50 000 35 000 30 000 Technické vybavení v knihovně je již zastaralé. Abychom mohli k 

akcím, které pořádáme v knihovně používat dataprojektor (ten 

vlastníme) potřebujeme pořídit notebook. Internet používají hojně 

všechny věkové kategorie, hlavně senioři a sociálně slabší občané. 

Počítač máme pro tyto účely pouze jeden a je hodně zastaralý. Pro 

zkvalitnění této služby plánujeme nákup dvou nových.

Obec Choryně Vsetín Zkvalitnění služeb v Obecní 

knihovně Choryně

22 000 15 000 15 000 Cílem našeho projektu je je vytvořit v knihovně moderní počítačové 

zázemí, umožňující našim uživatelům rychlý přístup k internetu a k 

informačním zdrojům, rychlý přístup do webového katalogu 

knihovny. 



Obec Krhová Vsetín Zlepšení přístupu uživatelů k 

informacím

22 000 15 000 15 000 Zakoupením nové počítačové techniky chceme zajistit našim 

uživatelům kvalitnější a rychlejší informační služby, zlepšit přístup k 

informacím, zrychlit vstupy do online katalogu naší knihovny a 

jiných knihoven a tím zatraktivnit prostředí knihovny.

OBEC LIPTÁL Vsetín Zkvalitnění a rozšíření 

poskytovaných služeb pro 

uživatele v Místní knihovně 

Liptál

61 540 43 000 21 000 Pořízením počítače a notebooku pro uživatele zkvalitníme a 

usnadníme služby hlavně těm, kteří využívají v knihovně připojení k 

internetu, což se týká ve velké míře seniorů. Stávající PC již 

nevyhovují současným nárokům uživatelů. Nákupem 

dataprojektoru by se zlepšily a rozšířily možnosti při pořádání akcí 

pro základní a mateřskou školu v obci, se kterou knihovna velmi 

úzce spolupracuje.

Obec Loučka Vsetín Zlepšení služeb pro uživatele 

knihovny

22 000 15 000 15 000 Cílem našeho projektu je zlepšení služeb pro čtenáře knihovny a 

uživatele internetu, zajištění rychlého přístupu k informačním 

zdrojům, zvýšení počítačové gramotnosti, zlepšení přístupu do 

katalogů knihoven a zvýšení zájmu o knihovnu a její služby.

Obec Police Vsetín Zkvalitnění služeb Místní 

knihovny Police

42 000 29 000 20 000 Realizací tohoto projektu bychom vytvořili v knihovně moderní 

počítačové zázemí, umožňující našim uživatelům rychlý přístup k 

internetu a informačním zdrojům, pořízením nového 

dataprojektoru bychom mohli rozšířit nabídku přednášek a besed 

pro veřejnost, pořádaných v knihovně.

Obec Prostřední Bečva Vsetín Zlepšení kvality služeb pro 

uživatele v obecní knihovně 

Prostřední Bečva

59 000 41 000 28 000 Obnovou zastaralé výpočetní techniky a jejím doplněním o 

projekční techniku vytvořit v obecní knihovně prostor pro 

bezproblémový přístup k internetu. A současně v rámci již 

pořádaných besed a lekcí IVU pro žáky ZŠ umožnit názornou a 

moderní prezentaci předkládané látky. Vytvořit předpoklady pro 

setkávání jiných zájmových skupin obyvatel obce v knihovně (VU3, 

besedy pro dospělé...)



Obec Vidče Vsetín Zlepšení kvality služeb pro 

uživatele obecní knihovny ve 

Vidči

65 000 45 000 20 000 Obnovou zastaralé výpočetní techniky a jejím doplněním o 

projekční techniku vytvořit v obecní knihovně prostor pro 

bezproblémový přístup k internetu. A současně v rámci již 

pořádaných besed a lekcí IVU pro žáky základní školy umožnit 

názornou a moderní prezentaci předkládané látky. Vytvořit 

předpoklady pro setkávání i jiných zájmových skupin obyvatel obce 

v knihovně (VU3, besedy pro dospělé...)

Obec Vigantice Vsetín Zlepšení kvality služeb pro 

uživatele v obecní knihovně ve 

Viganticích

59 000 41 000 28 000 Obnovou zastaralé výpočetní techniky a jejím doplněním o 

projekční techniku vytvořit v obecní knihovně prostor pro 

bezproblémový přístup k internetu a tím zajistit podmínky pro 

pořádání besed a lekcí informačního vzdělávání pro žáky ZŠ. 

Vytvořit předpoklady pro setkávání jiných zájmových skupin 

obyvatel obce v knihovně (VU3, besedy pro dospělé...)

Kulturní a vzdělávací středisko Zlín Obnova programového 

vybavení

227 946 158 000 158 000 Zakoupením upgrade programu a www katalogu knihovna získá 

kvalitnější a perspektivní systém podporující plně katalogizační 

pravidla RDA a kódování UTF-8 a umožňující nové moderní funkce - 

např. eVýpůjčky. Dojde ke zlepšení služeb pro čtenáře a zvýšení 

kvality katalogizace.

Kulturní a vzdělávací středisko Zlín Obnova technického vybavení 34 000 23 000 23 000 Nové PC s příslušenstvím bude zakoupeno do kanceláře, sočasné PC 

je zastaralé a nevyhovující.  Probíhá zde katalogizace pro 9 

střediskových knihoven. Dále budou zakoupeny 3 kusy UPS k 

hlavním výpůjčním PC (1x dětské a 2x dospělé oddělení) současné 

jsou již zcela nefunkční.  Pět kusů licence CAL bude instalováno na 

server a doplní současný nedostačující počet licencí. 

Město Luhačovice Zlín Přechod regionu Luhačovicka 

na MARC21 a na moderní 

webový knihovní systém

433 837 298 000 298 000 Městská knihovna Luhačovice provozuje pro sebe a 7 dalších 

knihoven regionální knihovní systém (REKS).  V rámci tohoto 

projektu chceme přejít z formátu UNIMARC na MARC21 a 

poskytnout knihovnám a čtenářům regionu Luhačovicka moderní 

webový knihovnický systém. 

Město Otrokovice Zlín Zkvalitnění katalogizace a 

zlepšení služeb pro čtenáře

144 451 100 000 100 000 Cílem projektu je zkvalitnění katalogizace a zlepšení služeb pro 

čtenáře. Zakoupením upgrade programu a www katalogu knihovna 

získá kvalitnější systém podporující nové moderní funkce.



město Slavičín Zlín Upgrade knihovního systému 

v Městské knihovně Slavičín

226 946 158 000 158 000 Pořízením upgrade z programu Kp-Win SQL 1.0 na program Verbis 

se zkvalitní a rozšíří služby pro uživatele knihovny. Jejím uživatelům 

bude k dispozici také nová kvalitnější verze katalogu s mnoha 

novými funkcemi díky upgrade z WWW Opac na katalog Portaro. 

Zlepší se i služby v obecních knihovnách Knihovnického střediska 

Slavičín díky pořízení  upgrade licencí pro 1 pobočku a 2 střediska a 

přikoupením nové licence pro 3 střediska. Čtenáři knihovny budou 

moci využívat novou službu - půjčování elektronických knih. 

Město Vizovice Zlín Zkvalitnění služeb pro čtenáře 59 200 41 000 21 000

Obec Dešná Zlín Knihovna v Dešné - centrum 

komunitního života v obci a 

obnova technického vybavení

53 966 37 000 20 000 Místní knihovna v Dešné pořádá různorodé aktivity – nejen 

vzdělávací a výchovné pro děti, ale také pro širokou veřejnost – 

seniory, menšiny a sociálně znevýhodněné občany. Knihovna je 

jediným komunitním místem obce -  místem pro setkávání, 

pořádání přednášek, besed a realizaci her s různým výchovně-

vzdělávacím zaměřením. Technické vybavení knihovny pro výše 

popsané aktivity je v současné době zastaralé a mnohdy zcela 

nefunkční. 

Obec Halenkovice Zlín Pokračování v automatizaci 

knihovny v Halenkovicích

48 590 33 000 20 000 Rozšířením a obnovou technického vybavení - 2x PC, bychom rádi 

pokračovali ve směřování místní knihovny jako moderního centra 

celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Notebook a 

promítací pláno bude sloužit jako nezbytný pomocník pro pořádání 

nejrůznějších besed pořádaných knihovnou. 

Obec Hrobice na Moravě Zlín Pokračující automatizace 

výpůjčního systému Obecní 

knihovny v Hrobicích

48 995 34 000 34 000 Obecní knihovna v Hrobicích používá automatizovaný výpůjční 

systém KP WIN SQL. Prozatím nemá k dispozici modul pro on-line 

katalog ani modul revize. Upgradem na knihovnický systém Verbis a 

pořízením těchto modulů bychom rádi rozšířili a zkvalitnili služby, 

poskytované obecní knihovnou. Čtenáři a další zájemci tak mohou 

pomocí webového katalogu Portaro zjistit, zda požadovanou knihu 

máme k dispozici, rezervovat si knihy či prolongovat výpůjčky . 

Revizní modul usnadní revizi knihovního fondu.

Obec Petrůvka Zlín Připojení Obecní knihovny 

Petrůvka do regionálního 

knihovního systému 

luhačovicka

71 995 50 000 40 000 Tento projekt souvisí s projektem města Luhačovice (Městská 

knihovna Luhačovice). Projekt Města Luhačovice má název 

„Přechod regionu Luhačovicka na MARC21 a na moderní webový 

knihovní systém“ 



Obec Rokytnice Zlín Zkvalitnění služeb obecní 

knihovny

36 000 25 000 25 000 Místo starých, pomalých a nespolehlivých počítačů budou pořízeny 

dva nové moderní počítače, což umožní zlepšit služby pro čtenáře.

Obec Spytihněv Zlín Technickém dovybavení 

knihovny za účelem 

zkvalitnění pořádaných 

přednášek v rámci 

celoživotního vzdělávání 

42 900 30 000 19 000 Veřejná knihovna ve Spytihněvi, zřizovaná  obcí Spytihněv, je v 

současné době významným kulturním zařízením obce, kde se 

pravidelně pořádají přednáškové a vzdělávací akce nejrůznějšího 

zaměření.  Pro zajištění vhodného technického zázemí a 

zjednodušení organizace těchto akcí je nutné dovybavit prostor 

dataprojektorem, promítacím plátnem a notebookem.

Obec Vlachovice Zlín Obnova technického vybavení 55 700 38 000 30 000 Pro Obecní knihovnu ve Vlachovicích a její pobočku v Vrběticích 

budou zakoupeny nové PC s příslušenstvím a nové barevné tiskárny, 

které nahradí staré a nevyhovující zařízení. Současné PC v obou 

knihovnách,  které slouží k půjčování jsou zastaralé a nevyhovující.


