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Slavnostní zahájení provozu 
veřejného internetu           

Božena Blažková a Alena Součková           
 

     V knihovním zákoně č.257/2001 Sb. je legislativně zakotvena snaha rozšířit funkci veřejných 
knihoven na informační centra. Možnost využití finančních prostředků Evropské unie na vybavení 
knihoven v malých obcích nastartovala přípravu a podklady pro realizaci projektu. Původně se 
uvažovalo o celostátně koordinovaném projektu, ale vzhledem k odlišnostem v různých krajích a v 
závislosti na vyšších územních celcích NUTS II bylo na zvážení krajů, zda se do projektu Rozvoj 
informačních technologií v regionech přihlásí. 
 
      V roce 2004 se v knihovnách České republiky uskutečnil rozsáhlý průzkum, při kterém bylo 
shledáno, že zejména v malých obcích je vybavenost a připravenost knihoven velmi nízká. V 
našem kraji v té době bylo 448 obcí (z toho 43 měst) a fungovalo 412 knihovnických pracovišť. Z 
toho v 363 obcích zajišťoval služby dobrovolný knihovník. Z těchto knihoven byla pouze třetina 
vybavená počítačem. 
 
      K Projektu internetizace knihoven Královéhradeckého kraje se nakonec přihlásilo 89 obcí (15 z 
okresu Hradec Králové, 18 z okresu Jičín, 18 z okresu Náchod, 20 z okresu Rychnov nad Kněžnou 
a 18 z okresu Trutnov – jmenovitý seznam obcí je k dispozici na letáku, který byl volně vložený do 
minulého čísla). 
 
      Práce na projektu probíhala v několika etapách, v období shodném s plánovacím obdobím 
podávání projektů financovaných Evropskou unií, tj. v letech 2004-2006. Pro pracovníky krajských 
knihoven a krajských úřadů bylo uspořádáno několik seminářů, kde pracovníci odborné firmy 
EUREDIS a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj seznamovali přítomné s konkrétními 
náležitostmi přípravy evropského projektu. Zároveň se koncipovala specializovaná pracoviště ve 
vyšších územních správních celcích a jednotlivých krajích. V České republice takto připravilo a 
podalo projekty celkem 7 krajů – Zlínský, Plzeňský, Karlovarský, Olomoucký, Liberecký, 
Královéhradecký a Jihočeský. 
 
      V našem kraji byl nositelem projektu Královéhradecký kraj. Všech 89 knihoven se podařilo 
vybavit kvalitní výpočetní technikou, multifunkčním zařízením a potřebným softwarem. Poděkování 
právem náleží odboru informatiky Krajského úřadu – jmenovitě Ing. Bohuslavu Pecoldovi, dále pak 
projektovým manažerům Centra evropského plánování Ing. Michalu Pultarovi a Ing. Tomáši 
Truncovi, pracovníkům firmy AUTOCONT a dodavatelských firem. Po vybavení knihoven nezbytnou 
technikou došlo postupně za přispění projektu PIK Ministerstva informatiky ČR k připojení těchto 
knihoven k internetu.  
 
      Velký podíl na úspěšné realizaci celého projektu, zejména v jeho kontrolní a ověřovací fázi, mají 
pracovnice pověřených knihoven: Kateřina Hubertová, Dana Michlová, Věra Škraňková, Naďa 
Kaločová, Alena Provazníková a Blanka Maňhalová. Knihovnice postupně navštěvovaly knihovny 
svého obvodu, kontrolovaly, zda vše funguje, zajišťovaly proškolení obsluhy, poradily s dotazy, 
pomohly knihovnu zaevidovat do databáze veřejný.internet.cz . Služby zajišťují kromě knihovníků i 
asistenti a dobrovolníci. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je umístění veřejně přístupné 
stanice ve stejné budově, jako je obecní úřad, došlo k navýšení doby přístupnosti v závislosti na 



úředních hodinách – zpravidla se jedná o 10 hodin, někde je to i 20 hodin a ojediněle 40 hodin – 
což je po celou pracovní dobu příslušné pracovnice úřadu. Většina obcí umožnila i přístup na 
požádání po předchozí domluvě. Nejedná se tedy jen o otevírací dobu knihovny.  
 
      Slavnostní oficiální zahájení provozu veřejného internetu v knihovnách Královéhradeckého kraje 
se uskutečnilo ve středu 13. prosince v obecní knihovně Sedlice (část obce Praskačka). Tradičně, 
solí a chlebem, přivítala všechny přítomné starostka obce paní ing. Miloslava Součková. S celým 
průběhem projektu seznámil účastníky Ing. Tomáš Trunec. Za Krajský úřad projekt zhodnotili Ing. 
Bohumil Pecold a PhDr. Pavel Mertlík. O knihovnách a jejich poslání pohovořili ředitelka SVK Mgr. 
Eva Svobodová a ředitel Knihovny města Hradce Králové Mgr. Jan Pěta. Následně si přítomní 
novináři udělali fotografie knihovnické rodiny Černohlávkových a nového počítače. Po rautu se 
přítomní rozešli, aby pokračovali ve své práci. Je jen škoda, že se slavnostního aktu z časových 
důvodů mohlo zúčastnit jen málo knihovníků, kteří byli a jsou nadále v projektu zainteresováni. O to 
cennější jsou mikroregiony, které si slavnostní zahájení ve svém obvodě zorganizovaly (viz např. 
články Veřejně přístupný internet v Mikroregionu Černilovsko; Veřejná internetizace a rozhlas 
Svazku obcí Památkové zóny 1866 ve 3. čísle minulého roku). 
 
      Vybavení knihoven moderní technikou přispívá nejen k rozšíření nabídky služeb, ale má 
výrazný vliv na celkové možnosti dostupnosti informačních a komunikačních služeb obyvatel obcí.  
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