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1. ÚVODNÍ SLOVO 
ŘEDITELKY 
 
Rok 2019 navázal na úspěšné předchozí roky a dařilo se všem střediskům Městských 
kulturních zařízení Hranice. Nejnáročnějším projektem byly oslavy 850 let Hranic.  
 
Muzeum a galerie 
 
Do galerie Synagoga, na Starou radnici a do Muzea na zámku přišlo vloni rekordních 
22 597 návštěvníků. Ti mohli v průběhu roku zhlédnout celkem 24 výstav nebo 
expozicí. Středisko muzeum a galerie připravilo přesně 40 doprovodných programů.  
 
Středisko kultura 
 
Dobrou práci odvedlo i středisko kultura. Připravilo přes stovku programů, 
nejnáročnější z nich byly Oslavy 850 let Hranic a Vánoční trhy. Úspěch zaznamenalo 
letní kino, které si udrželo skvělou návštěvnost přes deset tisíc diváků a opět se stalo 
druhým nejnavštěvovanějším letním kinem v republice. Úspěšná byla také série 
koncertů klasické hudby – Kruh přátel hudby, která dosáhla rekordní návštěvnosti 
(sledováno posledních 10 let). Středisko kultura nabídlo veřejnosti pestrou škálu 
programů. Pokračovali jsme v  tradici akcí, jako je folklorní pořad Vítání jara, Hranické 
kulturní léto, Evropské jazzové dny, a další. 

 

Knihovna 

Úspěšný rok má za sebou i městská knihovna. Pracovala na novém webu, který 
spustila v prvních lednových dnech roku 2020. Do knihovny přišel v roce rekordní počet 
návštěvníků 63.247, přičemž v předchozích letech bylo toto číslo nižší – do 50 tisíc. 
Vliv na toto číslo má bezesporu i rekonstrukce prostor knihovny, které lákají čtenáře si 
v knihovně posedět, přečíst časopisy, zalistovat v knihách u šálku kávy. V roce 2019 
uspořádala knihovna 95 akcí – besed, přednášek, vzdělávacích akcí pro žáky a 
studenty. K zajímavým projektům patřila tvorba originální hranické kuchařky a také 
projekt „Osobnosti na stromech“ nebo tři komentované procházky „Putování za 
dušičkami“. 
 
 
Informační centrum 
 
Informační centra se také mohou pochlubit rekordní návštěvností. Infocentrum na 
zámku řešilo 17 390 dotazů, do infocentra k Hranické propasti zavítalo 24 560 
návštěvníků. K výročí 850 let od založení Hranic zadalo Turistické informační centrum 
výrobu pamětní medaile k 850. výročí Hranic, zadalo výrobu mapy Hranického krasu, 
která byla beznadějně rozebrána, novinkou byl také turistický deník s motivem 
potápěče v Hranické propasti nebo rozšíření o komentovanou prohlídku „Hranice 
z vody“. 



 
5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

 

Hranický zpravodaj 
 
Organizace vydává také Hranický zpravodaj. Na základě požadavku města byl 
rozšířen počet stran a město využívá tyto strany k tematickým přílohám. V roce 2019 
došlo k modernizaci grafické úpravy tohoto média. 
 
 
Hospodaření 
 
Dařilo se i v získávání financí z veřejných zdrojů. Organizace získala v průběhu roku 
2019 mimorozpočtové zdroje ve výši 820 973 Kč. Organizace vykázala kladný 
výsledek hospodaření celkem ve výši + 277 904,41 Kč, a to díky zvýšeným tržbám a 
úsporám v oblasti služeb. 
 
Organizace úspěšně naplňovala Program rozvoje kultury města Hranic na období 
2014 - 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hranice, 15. února 2019 
 
 
 

Ing. Naděžda Jandová 
ředitelka příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení Hranice 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 
ORGANIZACI 

 

 

Název organizace:  Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice 
IČ:    71294686 
Bankovní spojení:  KB a.s., č.ú. 107-9397630297/0100 
Telefon:   +420 778 712 622 
E-mail:   reditel@mkz-hranice.cz 
ID datové schránky: 7jhvcxy 
Webové stránky:   www.mkz-hranice.cz 
Zřizovatel:   Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODLE ZŘIZOVACÍ LISTINY: 
 
Hlavním cílem Městských kulturních zařízení Hranice je podle zřizovací listiny 
zvyšovat kulturní úroveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu, a to ve 
spolupráci se školami a dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí. K naplnění cílů 
vykonává organizace tyto činnosti: 
 

 v oblasti kulturní organizují akce kulturního, vzdělávacího a společenského 
charakteru, zajišťují veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a 
autorských děl, provozují reklamní a propagační plochy na území města, 
zajišťují vydávání neperiodických publikací a periodického tisku, provozují 
hostinskou činnost jakou součást pořádaných akcí, zajišťují prodej zboží, 
nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje  

 

 v oblasti muzejní a výstavnické plní funkci muzea, zpřístupňují sbírky, 
rozmnožují sbírky, zapůjčují sbírkové předměty na výstavy pořádané jinými 
subjekty, poskytují informační služby badatelům a veřejnosti, pořádají 
výstavy uměleckých děl a stálých expozic, nakupují či zhotovují repliky 
sbírkových předmětů, upomínkových a propagačních předmětů, pohlednic, 
publikací, katalogů, nosičů audio a video nahrávek  

 

 v oblasti knihovnické a informační zajišťují v plném rozsahu provoz 
Městské knihovny a plní funkci základní knihovny, koordinačního střediska 
knihovnických služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci 
střediska Hranice, zajišťují výkon regionálních funkcí, zajišťují přístup 
veřejnosti k vlastním i vnějším informačním zdrojům včetně internetu, 
pořádají kulturně vzdělávací akce, nabízí reprografické služby, zajišťují v 
plném rozsahu provoz Městského evropského informačního střediska, 
zajišťují výkon průvodcovské služby 

 

mailto:reditel@mkz-hranice.cz
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3. TÝM MKZ HRANICE 
 

 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ K 31. 12. 2019 
 
 

Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková zástupce ředitelky, hlavní účetní, projekty 

Pavlína Facková  účetní 

 

STŘEDISKO MUZEUM A GALERIE: 

 

Mgr. Marek Suchánek vedoucí středska, kurátor 

Bc. Dagmar Holcová průvodkyně, kurátorka 

Hana Jančíková  průvodkyně 

Bc. Lenka Suchánková administrativa, sbírky, depozitář (0,5 úvazek) 

 

STŘEDISKO KULTURA: 

 

Bc. Mirka Krůpová  dramaturg 

Lukáš Šikl   hlavní technik 

Petr Podzemný  technický pracovník (dlouhodobá neschopenka) 

Jiří Perutka   technický pracovník  

 

STŘEDISKO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: 

 

Lenka Dočkálková  referentka 

Jolana Konečná  referentka 

Bc. Lenka Suchánková referentka TIC Propast (0,5 úvazek) 

 

STŘEDISKO KNIHOVNA: 

 

Marie Jemelková  vedoucí střediska 

Ester Králová  knihovnice 

Ludmila Sávová  knihovnice  

Mgr. Lucie Davidová  knihovnice 

Monika Ošťádalová  knihovnice 

Petra Kostelníčková knihovnice – regionální funkce 

 

Ivana Žáková  doprovodné programy muzea, úklid 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA       

Dramaturg       
programový prac.   

(1,0 úvazek)

Hlavní technik                 
(1,0 úvazek)

Technik                
(0,75 úvazek)

STŘEDISKO KNIHOVNA

Vedoucí knihovny                         
(1,0 úvazek)

Knihovnice           
(1,0 úvazek)

Knihovnice                         
(1,0 úvazek)

Knihovnice                       
(1,0 úvazek)

Knihovnice           
(regionální funkce)         

(1,0 úvazek)

Knihovnice                 
(0,8 úvazek)

STŘEDISKO           
MUZEUM A GALERIE                       

Vedoucí muzea a 
galerie                         

(1,0 úvazek)

Průvodkyně                        
v Synagoze                        
(1,0 úvazek)

Průvodce                           
na Staré radnici                 

(1,0 úvazek)

Administrativa -
depozitář               

(0,5 úvazek)

STŘEDISKO TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

Referentka TIC               
(1,0 úvazek)

Referentka TIC                 
(1,0 úvazek)

Referentka            
TIC  Propast                  
(0,5 úvazek)

HLAVNÍ ÚČETNÍ, 
PROJEKTY             

(1,0 úvazek)

Účetní                    
(1,0 úvazek)

Uklízečka                           
(1,0 úvazek)

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA K 31. 
12. 2019
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4. MUZEUM A GALERIE 
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4.1 SHRNUTÍ: MUZEUM A GALERIE - ROK 2019  
 

Rekordní návštěvnost 
zaznamenalo středisko 
muzeum a galerie v roce 2019. 
Do Galerie Synagoga, do 
výstavních sálů na Staré radnici 
v Hranicích a do prostor Muzea 
na zámku přišlo celkem 22 597 
návštěvníků. 

Nejnavštěvovanější výstavou 
roku byla výstava 
„Nemocnice“ na Staré radnici, 
kterou zhlédlo v roce 2019 celkem 2.608 návštěvníků. V Synagoze se těšila největší 
přízni výstava děl Viktora Hulíka – Geometrika. Zhlédlo ji 1.901 návštěvníků.  

V roce 2019 mohli návštěvníci vidět 24 výstav a expozic, z toho 8 výstav 
v Synagoze a 9 na Staré radnici. Muzeum na zámku nabídlo 2 expozice, v chodbě 
před vstupem na věž Staré radnice je 1 expozice, a to Truhly v proměnách času. Ve 
dvoraně zámku se konala 1 výstava a 1 výstava také v galerii Severní křídlo zámku – 
ve spolupráci se střediskem kultura (výstava k Evropským jazzovým dnům). Kromě 
toho nabídlo muzeum 2 venkovní výstavy, a to Kraslicovník a Výstavu vánočních 
stromků v podloubích. Návštěvnost venkovních výstav nebyla evidována.  

Středisko muzeum připravilo v průběhu roku přes 40 doprovodných programů – 
vernisáže, výtvarné dílny, komentované prohlídky, koncerty, programy pro školy a 
další. K největším a nejnáročnějším patřily komponované programy – Hranická 
muzejní noc a Dny evropského dědictví. 

V roce 2019 přibylo do sbírek muzea 392 předmětů. Z toho 359 kusů patřilo do 
podsbírky  "Písemnosti a tisky", 33 předmětů do podsbírky "Etnografie, umění, jiné". 
Většina předmětů byla získána darem nebo vlastním sběrem, 5 předmětů bylo 
zakoupeno. 

Proběhla periodická inventarizace sbírek. Periodickou inventarizací prošla celá 
podsbírka "Archeologie", jednalo se o 243 přírůstkových čísel. A dále celá podsbírka 
"Mineralogie", jednalo se o 459 přírůstkových čísel. A celá sbírka "Archeologie" s 12 
přírůstkovými čísly. Pokračovaly práce na lokačních seznamech v depozitářích a 
inventarizované předměty byly zavedeny do druhotné evidence – do programu Bach. 
Tento proces obnášel fotografování předmětů a jejich popis. 
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4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MUZEU A GALERII 
 

 HISTORIE HRANICKÉHO MUZEA 

Snahy o zřízení muzea byly patrné již od konce předminulého století, ale nejaktivnější 
sběratelská činnost se soustředila k roku 1904, kdy byl vytvořen základ muzejních 
sbírek.  

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 5. července 1905 v jedné místnosti školní budovy 
na dnešním Školním náměstí. Muzeum bylo spravováno kuratoriem, v jehož čele stál 
lékárník Kaulfus.  

Sbírkový fond se postupně rozrůstal, stávající prostory nestačily, a proto bylo muzeum 
v roce 1912 přestěhováno do přízemních místností radnice. V roce 1921 se sbírky 
stěhovaly opět do budovy na Školním náměstí, kde byly již v rámci možností tematicky 
uspořádány. Po roce 1927 byl nákupy vytvořen základ sbírky obrazů a muzejní fondy 
se rozrostly také o zemědělské oddělení.  

Během 2. světové války proběhla rekonstrukce synagogy a byla zde roku 1943 
instalována formou stálé expozice větší část sbírek. Bezprostředně po skončení války 
se snažila skupina nadšenců o zřízení Okresního muzea v Hranicích. Tato snaha byla 
krátce naplněna v padesátých letech.  

V rámci územněsprávních změn v šedesátých letech přešly sbírky hranického muzea 
do správy Okresního vlastivědného ústavu v Přerově, dnes Muzea Komenského. Pro 
výše uvedený nevyhovující stav sbírek v Hranicích došlo k jejich převozu do depozitářů 
v Přerově, Tovačově a Kojetíně.  

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl původně jednolitý sbírkový fond 
rozdělen na jednotlivé dnešní fondy. Synagoga nadále sloužila jako výstavní prostor 
muzea a v roce 1974 zde byla instalována monotematická expozice fajánse a 
keramiky.  

Devadesátá léta znamenají renesanci hranického 
muzea. V roce 1993 byla na město přenesena 
pravomoc zřizovat muzeum a město poté požádalo 
ministerstvo kultury o převedení muzejních sbírkových 
fondů z majetku státu do majetku města. Po schválení 
převodu bylo městským zastupitelstvem zřízeno k 1. 
lednu 1994 Městské muzeum a galerie v Hranicích 
jako samostatný právní subjekt. Během roku 1994 byly 
převezeny z depozitářů Muzea Komenského zpět do 
Hranic všechny sbírkové fondy. 

K 31.12. 2014 Městské muzeum a galerie v Hranicích, 
p.o. jako samostatný právní subjekt zaniklo a od 1. 1. 
2015 po sloučení s městskou knihovnou a městským 
kulturním zařízením se stalo součástí příspěvkové 
organizace Městská kulturní zařízení Hranice. 

Synagoga sloužila jako muzeum. 
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PRACOVIŠTĚ 

Středisko muzeum a galerie využívá při své činnosti Výstavní síň Stará radnice v 
Radniční 1, 753 01 Hranice, Galerii Synagoga v Janáčkově ulici 728, 753 01 Hranice 
a od roku 2016 Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. 

VÝSTAVNÍ SÁLY NA STARÉ RADNICI 
 
Na Staré radnici jsou tři výstavní prostory. Výstavní sál (bývalá obřadní 
síň), Gotický sál, předsálí Gotického sálu. K vernisážím a doprovodným 
programům je využíván také dvůr na Staré radnici. 
 
 

GALERIE SYNAGOGA  
 
Synagoga slouží od roku 1994 k výstavám výtvarných děl autorů 
zvučných jmen. Plán výstav pro Synagogu vypracoval na rok 2016 
renomovaný dobrovolný kurátor Ing. Jan Šmolka, po jeho smrti se této 
činnosti ujala dobrovolná kurátorka Jaromíra Šmolková.  
 

MUZEUM NA ZÁMKU 
 
Od roku 2016 využívá muzeum také prostory v přízemí hranického 
zámku, kde je zřízeno Muzeum na zámku. V roce 2016 se tam uskutečnila 
nejprve výstava věnovaná J. H. Gallašovi, poté byly vytvořeny dvě 
expozice – jedna věnovaná zbraním Hranice na mušce a druhá věnovaná 
modelu historického centra Hranic. 
 

VSTUP NA VĚŽ  
 
Dalším místem, které využilo středisko muzeum a galerie je 
dvacetimetrová chodba, kterou chodí návštěvníci na věž Staré radnice. 
V chodbě je umístěna expozice historie truhel. 
 
 

OTEVÍRACÍ DOBA NA STARÉ RADNICI A V GALERII SYNAGOGA 
 
Pondělí  zavřeno  
Úterý až sobota 9:00 - 12:30  13:00 - 16:00  
Neděle   9:00 - 12:30  13:00 - 17:00  
 
Otevírací doba Muzea na zámku a expozice truhel při vstupu na věž Staré radnice je 
mimo turistickou sezonu po domluvě v Turistickém informačním centru na zámku, 
v době turistické sezony je upravena a zveřejněna na webových stránkách muzea a 
galerie www.muzeum-hranice.cz. 
 

VSTUPNÉ  
 
Od 1. ledna 2015 je vstup do všech výstavních síní muzea a galerie zdarma. 
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4.3 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

4.3.1 NÁVŠTĚVNOST  
 
Celkem 22 597 návštěvníků přišlo v roce 2019 do Galerie Synagoga, do výstavních 
sálů na Staré radnici v Hranicích a do prostor Muzea na zámku. Každoroční nárůst 
návštěvnosti je patrný z následující tabulky: 

 
 
V ROCE 2019 MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI VIDĚT CELKEM 24 VÝSTAV NEBO EXPOZIC: 

Počet 
výstav 

Místo Upřesnění 

8 Galerie Synagoga  

9 Stará radnice  

1 Masarykovo náměstí Kraslicovník 

1 Horní a dolní podloubí Výstava vánočních stromků v podloubí 

2 Muzeum na zámku Expozice Hranice na mušce a expozice Model 
historického jádra města a historie zámku 

1 Věž Staré radnice Expozice Truhly v proměnách času 

1 Dvorana zámku Jan Ambrůz - 4 

1 Galerie Severní křídlo  Výstava Jazz pro oči – grafiky Jana Slívy v rámci 
Evropských jazzových dnů v Hranicích 

* Na Staré radnici a v Synagoze se započítávají také výstavy, které přechází z roku 2018. 

 

 

NÁRŮST NÁVŠTĚVNOSTI POZITIVNĚ OVLIVNILY: 

 

 Důraz na propagaci výstav a doprovodných programů (Hranický zpravodaj, 
webové stránky muzea, plakátovací plochy, letáčky, různé kulturní internetové 
portály, facebook) 

 Důraz na prezentaci výtvarníků zvučných jmen v Galerii Synagoga. Například 
výstava Tibor Červeňák: Koně a ženy zaznamenala nejvyšší návštěvnost 
vernisáže v synagoze, a to 146 lidí 

 Doprovodné programy jako výtvarné dílny pro děti, soutěže, koncerty a další  

 Pozitivně se na nárůstu návštěvnosti podílí vstup na výstavy zdarma 

 Zvýšení počtu návštěvníků z jiných okolních měst – zejména na výstavě 
Vánoce za totáče (návštěvníci z Ostravy, z Prostějova, Přerova, Kroměříže, 
Brna, Prahy) 

 Narůstající zájem škol a školek o animační programy k výstavám. Vzhledem 
k narůstajícímu zájmu škol o animační programy jsme navyšovali počet termínů 
k ateliérům a komentovaným prohlídkám 

 Nárůst zájemců o zasílání elektronických pozvánek na akce pořádané MKZ  

 Stoupající obliba přednášek a besed s židovskými tématy 

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST VE VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH 
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

3 460 12 004 18 192 20 213 21026 22597 
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NÁVŠTĚVNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ: 
 
 

PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 

Měsíc Výstavní síň 
Stará radnice 

Galerie 
Synagoga 

 Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Leden 239 89 341 828 626 707 90 137 374 218 409 475 

Únor 106 107 531 880 513 1153 97 221 433 293 308 572 

Březen 87 344 612 512 772 1327 101 330 490 333 582 1226 

Duben 262 346 275 387 554 424 61 255 397 882 899 523 

Květen 56 330 223 840 857 572 138 342 561 963 1274 1239 

Červen 252 802 707 370 407 376 116 763 1241 827 906 1016 

Červenec 44 578 739 481 633 649 116 564 620 640 823 802 

Srpen 96 733 1042 624 667 881 155 940 738 717 716 906 

Září 261 1000 921 987 776 1019 610 1150 852 804 1132 978 

Říjen 222 427 851 1746 868 660 100 567 555 732 703 1059 

Listopad 68 304 657 1453 1135 1061 55 458 791 874 829 842 

Prosinec 33 853 1278 793 1131 701 95 364 265 519 322 341 

Celkem 1726 5913 8177 9901 8939 9530 1734 6091 7317 7802 8903 9979 
 
 
 
 

 

PŘEHLED MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 

Měsíc Muzeum  
na zámku 

Galerie  
Severní křídlo 

 Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Leden  16 126 108     

Únor  35 151 202     

Březen  8 153 167     

Duben 228 175 383 238     

Květen 594 366 437 202 500 60  116 *1 

Červen 277 244 247 397    47 *2 

Červenec 104 377 223 271     

Srpen 136 413 186 287    80 *3 

Září 337 284 440 443     

Říjen  8 242 349 244     

Listopad 209 166 224 110   120  

Prosinec 305 124 145 176     

Celkem 2198 2450 3064 2845 500 60 120 243 *4 
 
 
Poznámky: 

1. Návštěvnost vernisáže výstavy Jazz pro oči – grafiky Jiřího Slívy v rámci Evropských jazzových dní v Hranicích 
2. Návštěvnost výstavy Jazz pro oči – grafiky Jiřího Slívy v galerii Severní křídlo zámku během Oslav 850 let Hranic.  
3. Návštěvnost vernisáže výstavy Jan Ambrůz – 4 ve dvoraně hranického zámku. 
4. Průběžná denní návštěvnost se v galerii Severní křídlo zámku neevidovala. Galerie byla přístupná v otevírací době 

městského úřadu. 
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NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV V ROCE 2019: 
 

 Poznámky: 
1.     Výstava „Za časů první republiky“ byla zahájena v roce 2018 a pokračovala do roku 2019. 
2.     Výstava „Panenky, kam se podíváš“ byla zahájena v roce 2018 a pokračovala do roku 2019. 
 

 

Poznámky: 
1.     Výstava Nemocnice byla zahájena v říjnu 2019 a skončila 5. ledna 2020 (celková návštěvnost výstavy 2734). 
2.     Výstava Vánoce za totáče byla zahájena v listopadu 2019 a pokračuje do 9. února 2020 
 
 
 

 
Poznámka: 
1.     Výstava Jaroslavy Severové s názvem Jméno, znak byla zahájena v roce 2018 a trvá do roku 2019. 

 
 

 
Poznámka:  * Návštěvnost výstavy je do 31. 12. 2018, výstava pokračovala i v roce 2019 

 
 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV  PŘELOM ROKU 2018/2019 - STARÁ RANICE 
Název výstavy Termín konání Návštěvnost 

2018 
Návštěvnost 

2019 
Celkem 

Panenky, kam 
se podíváš 

12. 12. 2018 - 17. 3. 2019 951 2788   3739 *1  

Za časů první 
republiky 

25. 10. 2018 - 6. 1. 2019 2719 175 2894 *2 

NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2018 - STARÁ RADNICE 
Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

Výstava „Nemocnice“ 26. 9. 2019 - 5. 1. 2020   2608 *1  

Fenomén hasičství 23. 5. – 1. 9. 2019 2435 

Ať žije fotbal! 28. 2. - 5. 5. 2019 1928 

Jurik a hranické pověsti 11. 9. - 3. 11. 2019 1750 

Vánoce za totáče 13. 11. 2019 - 9. 2. 2020   1417 *2 

Jan Koráb: Plakáty a loga 10. 1. - 17. 2. 2019 1220 

Milan Sanetřík: Imaginace 17. 9. -14. 10. 2018   834 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV NA PŘELOMU ROKU 2018/2019 - SYNAGOGA 

Název výstavy  Termín konání 
Návštěvnost 

Celkem 
2018 2019 

Jaroslava Severová:  
Jméno, znak 

22. 11. 2018 - 13. 1. 2019 472 133 605*1 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV V ROCE 2018 - SYNAGOGA 

Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

Viktor Hulík: Geometrica 26. 4. 2019 - 9. 6. 2019 1901 

Peter Kotvan: Commutatio 8. 8. 2019 - 29. 9. 2019 1728 

Tomáš Švéda: Náhle spatřené 3. 10. 2019 - 17. 11.2019 1622 

Výstava Jiřího Sopka 13. 6. 2019 - 4. 8.2019 1490 

Ondřej Michálek: Nové labyrinty 6. 3. 2019 - 21. 4.2019 1461 

Tibor Červeňák: Koně a ženy 17. 1. 2019 - 3. 3. 2019   1024 

Radim Hanke: Tvářím tváří v tvář 21. 11. 2019 - 5. 1. 2020             620 *1 
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4.3.2 VÝSTAVY NA STARÉ RADNICI 
 

 
Panenky, kam se podíváš  
12. prosince  2018 - 17. března 2019 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na výstavě byly k vidění panenky africké, japonské, francouzské, německé, se zoubky, 
úplně první chodící panenky a další. Ozdobou výstavy byla panenka princezna Diana, 
nechyběly ani klasické barbie panenky. Raritou byla panenka od indické autorky. 
Takovýchto panenek je pouze pět na celém světě. Lákadlem se staly „rebornky“, což 
jsou panenky, které vypadají jako opravdová miminka. Na výstavě byly i bohatě 
domečky pro panenky. Pro děti byl připravený zábavný hrací koutek s kuchyňkou. 

Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 2 788 (od 2. 1. – 17. 3. 2019, do 31. 12. 951). Celkem 3739 
Doprovodné akce: Výtvarný ateliér pro rodiče a rodiče, Výtvarný ateliér pro školy 

 
 
Za časů první republiky 
25. října 2018 -  6. ledna 2019 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do časů první republiky návštěvníky přenesla výstava na Staré radnici. K vidění byl 
dobový nábytek, technika, oblečení a historické fotografie Hranic. Návštěvníci zjistili, 
jakými penězi platili tehdejší Čechoslováci, jak chladili potraviny v ledničkách, s jakými 
zavazadly cestovali. K vidění byl i velký lodní kufr, který byl až v New Yorku. Lákadlem 
byla instalace fotoateliéru s velkým dobovým ateliérovým fotoaparátem. 

 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová, Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Starosta města Hranic Jiří Kudláček 
Návštěvnost výstavy: 175 (do 6. 1. 2019), 2719 (od 25. 10. – 31. 12. 2018). Celkem 2894 
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Jan Koráb: Plakáty a loga 
10. ledna 2019 – 17. února 2019 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Výstava plakátů grafického designéra a fotografa Jana Korába, který je například 
autorem loga Olomouckého kraje, loga knižního veletrhu Libri, logotypů významných 
firem i loga Městských kulturních zařízení Hranice. V roce 1995 založil Studio Koráb, 
které funguje dodnes. Hlavní náplní jeho práce je tvorba logotypů včetně jednotného 
vizuálního stylu a grafická úprava tiskovin. Vytvořil logotypy například pro restauraci 
Archa, cestovní kancelář BonTon, organizaci Evropský klub Přerov a další. Na výstavě 
byly k vidění převážně plakáty, které vytvořil v průběhu let pro hranické muzeum. 
 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Jan Koráb 
Návštěvnost výstavy: 1220 
Dernisáž: 14. února 2019 v 17 hodin na Staré radnici.  
 
 
 

Milan Sanetřík: Imaginace 
21. března 2019 – 5. května 2019 
--------------------------------------------------------------------------- 

Počátek tvorby Milana Sanetříka začíná v 60. letech minulého století jeho první 
výstavou v listopadu 1968, a to fotoobrazů z Jugoslávie. Posléze se věnoval 
především dokumentární fotografii s ekologickou tematikou, portrétům, aktům a 
fotografiím květin, často kombinované doprovodnými verši. V 90. letech se začal jako 
autodidakt věnovat malbě, kolážím, dřevořezbě i japonskému umění suiseki. Vytvořil 
si svůj osobitý směr, který nazýval „abstraktní realizmus“.  

Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek  
K výstavě promluvil: PhDr. Radovan Langer, Milan Sanetřík 
Návštěvnost výstavy: 834 
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Ať žije fotbal! 
28. února – 5. května 2019 

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

 

 

 

 

Výstava představila historii hranického fotbalu. Na své si přišli nejen příznivci tohoto 
sportu, ale také zájemci o hranickou historii. Zmapována byla historie hranické kopané 
od doby jejího vzniku v roce 1919 až po současnost. K vidění bylo velké množství 
historických fotografií zachycujících sestavy hranických týmů, mistrovské zápasy a 
další fotbalové dění. Připomenuty byly také důležité milníky tohoto sto let trvajícího 
období. Raritou výstavy byl historický míč z třicátých let minulého století, ale také stará 
zdravotnická brašna či poháry. Ozdobou výstavy byly ligové dresy, kopačky a rukavice 
hranických odchovanců, kteří se dostali do první české ligy či do zahraničních soutěží. 

Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 1928 
 

Fenomén hasičství 
23. května - 1. září 2019 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Hasičské uniformy, přilby, sekyrky, hadice, berlovky nebo přenosné hasičské stříkačky 
představila výstava k 145. výročí sboru dobrovolných hasičů v Hranicích. K vidění byly 
také historické fotografie hasičského sboru, požární zbrojnice nebo velkých požárů v 
Hranicích. Mezi zajímavé exponáty se zařadilo čerpadlo z dodavače vody tzv. hydrofor 
pocházející z roku 1895 nebo motorová přenosná stříkačka z roku 1938. Vystavené 
byly historické uniformy a sbírka hasičských autíček sběratele Zdeňka Sklenaříka.  

Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Mgr. Marek Suchánek a Radek Hlavinka, 
starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Přerov. 
Návštěvnost výstavy: 2435 
Doprovodné akce: Kvíz k výstavě – Mladý hasič a doprovodný program „Vyzkoušej 
si práci hasiče“ 
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Jurik a hranické pověsti 
11. září 2019 - 3. listopadu 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstava k 850. výročí vzniku Hranic představila formou komiksu hranické pověsti 
(například pověst o zakladateli města Hranice, poutníku Jurikovi, pověst o loupeživých 
rytířích hradu Svrčov, pověst o Hranické propasti a další). Autorem komiksů byl student 
dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci Antonín Kotráš. Výstavu zdobily postavy 
z pověstí v životní velikosti - postava Jurika, loupežníci, bílá paní a vodník. Součástí 
výstavy byla také Jurikova galerie s obrazy, na kterých je Jurik zobrazen a také 
archeologické nálezy z počátků hranického osídlení. Vystaven byl také model hradu 
Drahotuš od autora Jiřího Koláře. 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Mgr. Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 1750 
Doprovodné akce: Výtvarné ateliéry pro školy, Výtvarné ateliéry pro děti a rodiče, 
Soutěž 
 
 

Nemocnice 
26. září 2019 - 5. ledna 2020 
--------------------------------------------------------------------------- 

Výstava se konala k 80. výročí postavení nového areálu hranické nemocnice a k 70. 
výročí zahájení výuky na Střední zdravotnické škole v Hranicích. Nabídla ukázku staré 
ordinace, nemocniční pokoj s lůžkem, rentgenovou místnost a historické zdravotnické 
přístroje, lékařské nástroje a pomůcky a spoustu dalšího ze zdravotnického prostředí.  

Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Mgr. Hana Čamborová, ředitelka Střední zdravotnické školy 
Hranice, Mgr. Jana Pivovarčíková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Návštěvnost výstavy: 2608 (do 31. 12. 2019). Celkem 2734 do konce výstavy 5. 1. 
2020 
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Vánoce za totáče 
13. listopadu 2019 - 9. února 2020 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava se konala u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a připomněla atmosféru 
tohoto důležitého mezníku našich moderních dějin především prostřednictvím 
fotografií a videonahrávky z roku 1989. Do doby před sametovou revolucí výstava 
nahlédla skrze předměty, které byly zasazeny do kulis tehdejších příbytků, takže 
návštěvníci mohli nahlédnout do typické kuchyně a obýváku plných nejrůznějších 
domácích spotřebičů, elektronických přístrojů a dalších exponátů. Vše bylo 
nainstalováno ve vánočním duchu, na výstavě nechyběly ani hračky z této doby. 

Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: starosta města Jiří Kudláček, PhDr. Vladimír Juračka 
Návštěvnost výstavy: 1417 (do 31. 12. 2019). Výstava pokračovala do 9. 2. 2020 
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4.3.3 VÝSTAVY V GALERII SYNAGOGA 
 
Jaroslava Severová 
JMÉNO, ZNAK 
22. listopadu 2018 - 13. ledna 2019 

  
Grafické dílo Jaroslavy Severové se vyznačuje velkorysostí pojetí, ať se to týká 
jednotlivého listu, nebo panoramatu celé série. Svým výtvarným i pedagogickým 
působením zaujímá Jaroslava Severová výjimečné postavení na současné výtvarné 
scéně. Přispěla k vývoji oboru počítačové grafiky u nás. 
 
Kurátor výstavy: MgA. Mgr. Jana Šindelová 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvila: MgA. Mgr. Jana Šindelová 
Návštěvnost výstavy: 472  

 
Tibor Červeňák 
Koně a ženy 
17. ledna 2019 - 3. března 2019 

 
Malíř Tibor Červeňák se narodil roku 1977 v Hranicích. Jeho výtvarné začátky jsou 
spojené s Českou republikou. V roce 2004 se usadil v Belfastu, kde pracoval a získal 
také galeristu. Ten mu v roce 2009 uspořádal první výstavu. Autor svoji tvorbu 
pojmenoval Notace. Tento termín je používán pro značení cesty – trasy, kde se 
různými znaky vyjadřuje, jak dojít k cíli. Dalším motivem jsou koně. Koně jsou statický 
objekt a okolí je v pohybu. Česká televize odvysílala reportáž o výstavě uznávaného 
malíře Tibora Červeňáka v synagoze.  
 
Kurátor výstavy: Mgr. Jiří J. K. Nebeský 
Úvodní slovo: Ing. Naďa Jandová 
K výstavě promluvil: PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Jiří J. K. Nebeský,  MgA. Tibor 
Červeňák 
Návštěvnost výstavy: 1024 



 
22 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

Ondřej Michálek 
Nové labyrinty 
6. března 2019 – 21. dubna 2019 

Ondřej Michálek se narodil v roce 1947 v Brně. V roce 1993 se stal docentem v oboru 
grafika na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1990 vyučuje na 
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1995 vede grafické 
kurzy na letní akademii v Lucemburku. Uspořádal přes 20 samostatných výstav u nás 
i v zahraničí. Za svoji práci obdržel několik významných ocenění. Například v roce 
1984 získal první cenu a stříbrnou plaketu na Mezinárodní soutěži v kresbě Joana 
Miróa v Barceloně, v roce 2009 obdržel cenu v kategorii linoryt na Grafice a mnoho 
dalších. Kromě volné grafiky se věnuje i grafickému designu. 

Kurátor výstavy: doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D. 
Návštěvnost výstavy: 1461 

 
Viktor Hulík 
Geometrica 
26. dubna 2019 – 9. června 2019 

 
Viktor Hulík je slovenský malíř, grafik, sochař a galerista. Narodil se v roce 1949 
v Bratislavě. Dílem Viktora Hulíka se prolíná více uměleckých disciplín. Jeho 
asambláže, koláže, prostorové kresby a různé objekty obsahují většinou základní 
geometrické prvky. V roce 1984 dochází v tvorbě Viktora Hulíka k zásadní změně. Na 
jednotlivé díly maluje či nalepuje plochu obrazu a poté jednoduchou manipulací 
roztahuje a mění kompozici díla. Používání této techniky je pro něj charakteristické. 
 
Kurátor výstavy: Marian Meško 
Úvodní slovo:  Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Marian Meško 
Návštěvnost výstavy: 1901 
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Výstava Jiřího Sopka 
13. června 2019 – 4. srpna 2019 

Malby Jiřího Sopka jsou založeny na barvě. V nejnovější tvorbě se začaly objevovat i 
motivy hrobů. Je autorem triptychů, které mají stejné tvary, ale jsou v jiné barvě. Za 
dob minulého režimu, nemohl své obrazy dlouhou dobu vystavovat, tak se živil jako 
restaurátor – opravoval fresky a sgrafita na hradech a kostelích. Je autorem ilustrací 
knih, svými kresbami vyzdobil například humoristický román Vladislava Vančury 
Rozmarné léto, pohádkový román pro děti Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona 
Švédskem od Selmy Lagerlöfové. 

Kurátor výstavy: Linda K. Sedláková 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Linda K. Sedláková 
Návštěvnost výstavy: 1490 
 

Peter Kotvan 

Commutatio 
8. srpna 2019 – 29. září 2019 

 

Sjednocujícím prvkem formálně různorodých výtvarných prací, maleb a objektů Petera 
Kotvana je akčnost a minimalismus konceptu. Jeho uvažování vychází 
z monochromatických, gestických maleb. Gestičnost osvojeného procesu přetavuje do 
vlastních technik vytrhávání, vytváření maleb čistě procesem schnutí, nebo do 
klavírních kreseb a maleb, spoluvytvářených se slovenskou klavírní virtuoskou Elenou 
Letňanovou. 
 
Kurátor výstavy: Marian Meško 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Marian Meško 
Návštěvnost výstavy: 1728 
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Tomáš Švéda 
Náhle spatřené 
3. října 2019 – 17. listopadu 2019 

 
Tomáš Švéda vstoupil do kontextu českého umění svou závěrečnou prací na Akademii 
výtvarných umění v Praze, a to ilustracemi ke knize Vladislava Vančury Pole orná pole 
válečná. Při rozvoji tvorby Tomáše Švédy hrály důležitou roli také jeho studijní cesty 
do zahraničí – do Německa, Belgie, Holandska. Jeho starší díla představují cykly 
obrazů a kreseb s „břehy, kameny či sršícími kameny“. V jeho současných pracích 
zaujímají důležité místo i jevy, které otevírají témata pozemského dění v jeho 
kosmických souvislostech.  
 
Kurátor výstavy: Ludvík Ševeček 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Ludvík Ševeček 
Návštěvnost výstavy: 1622 
 

Radim Hanke: Tvářím v tvář 
21. listopadu 2019 – 5. ledna 2020 

 
Dílo Radima Hankeho určuje zaujetí figurou, kde rozvíjí svůj vlastní rukopis. Mezi 
zásadní okruhy patří sochy ve veřejném prostoru. Vystavuje v rámci samostatných i 
společných výstav. Je autorem Zlatého střevíčku, ocenění udělovaného vítězným 
filmům Zlín Film Festivalu či pamětní medaile pro účastníky festivalového půlmaratonu, 
sochy Emila Zátopka na stadionu Mládež – Zlín, soch Tomáše Bati a Jana Antonína 
Bati ve Zlíně nebo Pamětní desky deportace židovských občanů v Uherském Brodě.  
 
Kurátor výstavy: Pavlína Pyšná 
Úvodní slovo: Mgr. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Pavlína Pyšná 
Návštěvnost výstavy: 620 (do 31. 12. 2019). Ukončení výstavy 5. ledna 2020. 
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4.3.4 DALŠÍ VÝSTAVY A EXPOZICE 
 

VÝSTAVY V MUZEU NA ZÁMKU 
 
Pod muzeum a galerii spadají také od 14. dubna 2016 výstavní prostory – Muzeum na 
zámku. V prostorách je stálá expozice zbraní „Hranice na mušce“ a expozice o 
historii města, které dominuje model historického centra Hranic od hranického 
rodáka Stanislava Miloše. Na vybudování expozic se finančně podílel Olomoucký kraj.  
 

Hranice na mušce 

15. listopadu 2016 - doposud 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky, 
seznamuje se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé mohou obdivovat nádherně 
zdobené chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také úřední zaměstnanci.  
 
Návštěvnost expozice:  
Doprovodné programy: Komentované prohlídky výstavy v rámci Hranické muzejní 
noci a Dnů evropského dědictví, Oslavy 850 let města 

 
Model historického centra města  
od autora Stanislava Miloše 
14. dubna 2016 – doposud  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dominantou stálé expozice historie Hranic je model historického centra města, jehož 
autorem je Stanislav Miloš. Model se stále rozrůstá.  
 
Návštěvnost expozice:   
Doprovodné programy: Komentované prohlídky výstavy v rámci Hranické muzejní 
noci, Oslav 850 let Hranic a Dnů evropského dědictví 
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EXPOZICE TRUHEL 
 
 

 Stálá expozice truhel ze sbírek muzea 
 Stálá expozice 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Expozice truhel ze sbírek muzea je umístěna ve 20 metrů dlouhé chodbě, kterou 
prochází na Staré radnici návštěvníci, kteří chtějí absolvovat výstup na věž. Kromě 
historických truhel s popisky jsou zde k vidění také panely s informacemi o truhlách a 
obrazy ze sbírek muzea. Středisko muzeum a galerie návštěvnost expozice zatím 
neeviduje. 
 

VÝSTAVA VE DVORANĚ HRANICKÉHO ZÁMKU 
 
 

Jan Ambrůz - 4 
15. srpna – 13. října 2019 

 
Pro svou výstavu ve dvoraně hranického zámku si Jan Ambrůz vybral objekty, kterým 
říká Válce a které jsou složeny z opakního skla, bambusu a provázků. Tyto objekty 
byly vystaveny v roce 2001 v kostele sv. Václava v Opavě a v roce 2003 v Galerii ARS 
v Brně. 

 
Úvodní slovo: PhDr. Vladimír Juračka  
K výstavě promluvil: starosta města Hranic Jiří Kudláček, Mgr. Marek Suchánek a 
Jan Ambrůz 
Návštěvnost vernisáže: 80  
Návštěvnost výstavy: Průběžná denní návštěvnost nebyla evidována 
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VÝSTAVA V GALERII SEVERNÍ KŘÍDLO ZÁMKU 
 
 

Jazz pro oči – grafiky Jiřího Slívy  
15. května – 8. června 2019 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na výstavě pod názvem „ Jazz pro oči“ byly k vidění grafiky Jiřího Slívy ovlivněné 
jazzem a vínem. Nechybí v nich humor, tolik vlastní výtvarníkovi, ilustrátorovi, 
humoristovi a básníkovi Jiřímu Slívovi. Jiří Slíva se narodil v roce 1947 v Plzni. 
Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze a po dokončení studia začal pracovat 
jako odborný pracovník Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd. 
Od roku 1979 se začal živit kreslením a litografiemi. Vystavoval po celé republice i 
v zahraničí, je autorem řady knih a přes dvacet knih ilustroval. Získal spoustu ocenění 
na mezinárodních festivalech kresleného humoru. Kromě výtvarné tvorby se také 
věnuje psaní básní pro děti. Výstavu uspořádalo středisko kultury v rámci Evropských 
jazzových dnů ve spolupráci se střediskem muzeum a galerie a městem Hranice. 

Úvodní slovo: MgA. Jarmila Vrtalová 
K výstavě promluvil: starosta města Hranic Jiří Kudláček, Mgr. Bronislav Ludmila, 
Jiří Slíva 
Návštěvnost vernisáže: 116  
Návštěvnost výstavy: Průběžná denní návštěvnost nebyla evidována, sčítání 
proběhlo pouze v rámci akce Oslavy 850 let Hranic, kdy výstavu navštívilo 47 lidí 
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4.3.5  VENKOVNÍ VÝSTAVY 
 

 Kraslicovník na Masarykově náměstí  
 28. března – 30. dubna 2019 
-----------------------------------------------------------------------
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosféru svátků jara navodil v centru Hranic opět kraslicovník, tedy strom plný kraslic 
zdobených různými technikami. Tato milá tradice by nemohla vzniknout bez 
spolupráce obyvatel města, místních škol, školek, jesliček, organizací i jednotlivců, 
kteří dohromady věnovali spoustu kraslic. V roce 2019 bylo na kraslicovníku 4040 
malovaných vajíček. Strom darovala obec Střítež nad Ludinou.   

 

Výstava vánočních stromečků na podloubí 
29. listopad – 31. prosinec 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Hranická podloubí opět oživily v prosinci nazdobené vánoční stromečky, které 
výtvarně vytvořili žáci z hranických škol, školek studenti, děti, spolky a organizace ve 
městě.  V obou podloubích bylo dohromady 41 vyzdobených stromečků, které byly 
opět přehlídkou nápaditosti a originality celkem 43 tvůrců. Jedná se o ojedinělý projekt 
v celé republice. Jeho cílem bylo oživit centrum města a současně zapojit obyvatele. 
Oba dva cíle jsou každoročně plněny. Na následujících stranách jsou fotografie všech 
stromků z prosince 2019 a u každého stromku je napsané, která organizace nebo 
škola jej vytvořila. 

 
 
 



 
29 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Centrum pro rodinu 
Jitřenka 

České ILCO – spolek 
stomiků 

Charita Hranice + Denní 
centrum Archa Hranice 

NZDM Fénix 

Dětské a mateřské centrum 
u Kocoura Mikeše 

Dětský domov Hranice Domov seniorů Hranice Dům dětí a mládeže 

Galerie M+M IC VET Hranice + psí 
salón Dagmar Dlouhá  

 

Jesličky Pianko Café bar na Zámku 
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IC VET Hranice + psí salón p. 
Dagmar Dlouhá + 

chovatelská stanice 

Městská kulturní zařízení 
– středisko knihovna 

Klub seniorů Hranice Divadlo Stará střelnice Gymnázium Hranice Chovatelská stanice Kelč 

Krejčovství Hugo MŠ Míček MŠ Pohádka Hranice MŠ Sluníčko 

Městská kulturní zařízení 
– středisko knihovna 

Městská kulturní zařízení 
– středisko kultura 

Městská kulturní zařízení 
– Turistické informační 

centrum Hranice 

Prima Školka 
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Městská muzeum a 
galerie Hranice 

 

MŠ Drahotuše ZŠ a MŠ Drahotuše SOŠ Hranice 
Střední lesnická 

škola Hranice 

Střední průmyslová škola 
Hranice 

Střední zdravotnická škola 
Hranice 

MŠ Klíček Struhlovsko ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Společenský klub Panenka 
Hranice 

ZŠ 1. máje 
Taneční škola Ing. 
Vlastimil Tumpach 

Taneční škola Sester 
Hlavinkových 
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MŠ Sluníčko NZDM Fénix 

MŠ Sluníčko NZDM Fénix 

ZUŠ Hranice – hudební 
obor 

ZUŠ Hranice – taneční 
obor 

ZUŠ Hranice – výtvarný 
obor 

ZŠ a MŠ Dětské centrum 
Hranice 

ZŠ a MŠ Studentská 
Hranice 

ZŠ a MŠ Šromotovo Městská kulturní zařízení – 
muzeum a galerie 
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4.4 DOPROVODNÉ PROGRAMY 
 

4.4.1 HRANICKÁ MUZEJNÍ NOC 
 
Návštěvníky oblíbená Hranická 
muzejní noc se v roce 2019 
uskutečnila v pátek 24. května od 
17 do 23 hodin. Akci zahájili trubači 
ZUŠ Hranice, kteří vystoupali v 17 
hodin na věž Staré radnice a svými 
rohy rozezněly hranické náměstí.  
V muzeu na Staré radnici byla 
k vidění výstava Fenomén hasičství 
a k poslechu hráli saxofonisté pod 
vedením Miroslava Smrčky a také 
žáci ze ZUŠ Hranice. Synagogou 
se rozezněly libé tóny Dětského 
pěveckého sboru Cantabile, 
zazpívala farářka Petra Hrušková 
s dcerou a Ostravský sbor. Závěr 
večera byl v rytmu stepu Taneční 
školy Sester Hlavinkových. Plno 
bylo jako každý rok při výstupech na 
věž Staré radnice.  
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4.4.2 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
 
Dny evropského dědictví 2019 
proběhly v sobotu 14. září od 9 
hodin na téma památky a zábava. 
Na několika místech bylo možné si 
zahrát řadu zábavně-vzdělávacích 
her v rámci Festivalu IQ Play. 
Celou akci zahájila veřejná 
snídaně na náměstí, kterou 
navštívilo přes 120 lidí. Na nádvoří 
Staré radnice probíhal koncert ZUŠ 
Hranice a nevidomé kapely 
Naslepo. V Synagoze proběhla 
přednáška Židé v dějinách Hranic, 
kterou vystřídal koncert slovenské 
klavíristky Eleny Letňanové a další 
z přednášek, tentokrát na téma 
Židovské hřbitovy, na které 
přednášel odborník na židovství 
Achab Haidler. Návštěvníkům se 
otevřely také další běžně 
nepřístupné památky: mázhaus, 
Kunzova vila a další. Proběhla 
komentovaná prohlídka zámku, 
Staré střelnice, mauzolea a 
městského hřbitova. Novinkou byl 
vláček, který vozil návštěvníky 
z  náměstí do lázní, a to díky 
spolupráci s lázněmi. 
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4.4.3 DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY  
 
KONCERTY A DOPROVODNÉ PROGRAMY V SYNAGOZE 
 
V Galerii Synagoga se v roce 2019 uskutečnilo několik koncertů, které zcela zaplnily 
výstavní prostory, ale také kurz grafiky a další programy.  
 
 

Koncert Pěveckého sboru Cantabile - Zpíváme pro UNICEF 
20. března 2019 v 17 hodin 

 
 
Ve středu 20. března 2019 proběhl v Galerii Synagogaod 17 hodin koncert pěveckého 
sboru Cantabile v rámci akce Zpíváme pro UNICEF. Jednalo se o benefiční 
akci  Zpíváme pro UNICEF, do které se zapojily pěvecké sbory z celé České republiky. 
 
Návštěvnost: 241 
 
 

Setkání s Ladislavem Heryánem  
25. března 2019 v 17 hodin 

 
Podvečer kytarových písní a rozjímání se známým římskokatolickým knězem, 
salesiánem, biblistou, vysokoškolským učitelem i rockerem se konal v pondělí 25. 
března v 18 hodin v Galerii Synagoga. Koncert pořádala Církev československá 
husitská ve spolupráci s MKZ Hranice. 
 
Návštěvnost: 281 
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Kurz grafiky Ondřeje Michálka 
3. dubna 2019. od 13:30 do 15:30 hod 

 
Ondřej Michálek, který vystavoval své grafiky v synagoze, nabídl dětem ZUŠ Hranice 
možnost vyzkoušet si v Galerii Synagoga techniku čárového leptu. Žáci si své 
vyrobené originální matrice odnesli s sebou. V rámci svého studia na Základní 
umělecké škole v Hranicích je mohou vyzkoušet pro tisk. 
Návštěvnost: 32 (pouze pro ZUŠ) 
 
 

Jarní koncert Hranického dětského pěveckého sboru 
31. května 2019 v 18:30 hodin 

 
V Galerii Synagoga vystoupilo hlavní i přípravné oddělení sboru Hranického dětského 
pěveckého sboru (HDPS) a jako host Iva Svobodová. 
Návštěvnost: 197 
 

Stepařská slavnost v Synagoze 
1. června 2019 v 15 hodin 

 
Stepařské vystoupení v podání Taneční školy Sester Hlavinkových na téma „Malá 
mořská víla“ neboli „Svět pod hladinou oceánu“  proběhlo v Galerii Synagoga v sobotu 
1. června v 15 hodin. 
Návštěvnost: 174 
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Odpoledne chval  
19. října 2019 od 14:30 do 17:00 hodin 

 
Odpoledne chval se konalo v sobotu 19. října od 14:30 do 17:00 v synagoze. Sloužila 
Jarmila Beková, autorka Vánočního Oratoria se skupinou Noah. Odpoledne chval 
pořádala Církev bratrská, Apoštolská církev a Křesťanské společenství. 
Návštěvnost: 79 
 

Žaves mjuzik 
19. října 2019 v 19 hodin 

 
Koncert populární a filmové hudby v podání absolventů ZUŠ Hranice  proběhl za hojné 
účasti diváků v Galerii Synagoga. 
Návštěvnost: 180 
 

Podzimní koncert Cantabile 
1. listopadu 2019 v 17 hodin 

 
Společenský klub Panenka pořádal v pátek 1. listopadu v 17 hodin ve spolupráci 
s MKZ Hranice koncert pěveckého sboru Cantabile ZUŠ Hranice v hranické synagoze. 
Návštěvnost: 250 
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Duo Tereza Lásková a Kateřina Blahová 
Soudobka není nuda 
27. listopadu 2019 v 19 hodin 

 
 
Koncert vážné hudby studentek JAMU Brno Terezy Láskové - housle a Kateřiny 
Blahové violoncello se konal ve středu 27. listopadu od 19 hodin. V programu 
zazněly skladby: Bohuslav Martinů: Duo č. 2., Zoltán Kodály: druhá věta z Dua op. 7., 
Ondřej Kukal: Manželské Duo. 
Návštěvnost: 17 
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ŽIDOVSKÉ PROGRAMY V SYNAGOZE 

Přednášky o židovských svátcích jsou u návštěvníků oblíbené, proto v rámci cyklu 
„Židovské zvyky a tradice“ vybíráme nová témata, abychom tak přiblížili všední i 
sváteční život židovského společenství. Vybíráme vždy svátek, o kterém jsme ještě 
nehovořili, který také patří k určitému ročnímu období a je doprovázen specifickými 
znaky. Židovské domácnosti jsou vybaveny různými předměty, chanukovými a 
šabatovými svícny, poháry na víno, modlitebními knihami, zachovávají rituální čistotu 
v oblasti jídla, to znamená dodržování kašrutu. Všechny tyto pro nás neznámé věci 
přibližujeme návštěvníkům a předvádíme průběh různých obřadů.  

Královna Šabat 
28. června 2019 v 17 hodin 

 
Královna Šabat aneb povídání o nejdůležitějším židovském svátku se uskutečnilo 
v pátek 28. června 2019 v 17 hodin v Galerii Synagoga. Prezentaci vedl PhDr. Vladimír 
Juračka a přiblížil návštěvníkům, co přesně tento svátek znamená. 
 
Návštěvnost: 60 
 

Slavnostní odhalení proluky u synagogy 
23. září 2019 v 17 hodin 

 
Městská kulturní zařízení Hranice se také podílela na slavnostním otevření opravené 
proluky u synagogy. Odpoledne moderoval starosta města pan Jiří Kudláček. 
Slavnostního aktu se účastnili významní hosté – senátorka RNDr. Jitka Seitlová, 
zástupci Federace židovský obcí ČR, zástupci církví, architekt Ing. arch. Tomáš 
Kratochvíla, autorka prací Mgr. Christine Habermann von Hoch a další. Program 
obohatilo vystoupení zpěvačky Petry Zindler a židovského souboru. Návštěvnost této 
akce není započítána do statistik muzea. K objektům byl vydán katalog. 



 
40 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

TVOŘIVÉ A VÝTVARNÉ DÍLNY NA STARÉ RADNICI 
 

V muzeu na Staré radnici proběhly v roce 2019 2 výtvarné dílny a 3 výtvarné ateliéry.   

V rámci výstavy Panenky proběhl 13. až 15. března 2019 
výtvarný ateliér s názvem „Výroba originálních panenek“, 
na kterém děti vyráběly polštářek – panenku nebo si mohli 
vyrobit panenku z rukavice. Celkem se ateliéru zúčastnilo 
212 dětí ze Základních škol v Hranicích. 

V březnu proběhly dvě výtvarné dílny, na kterých se 
vyráběly kraslice. Obou ateliérů se zúčastnilo celkem 60 
lidí. Spousta z těchto krásně nazdobených kralic poté 
zůstala v muzeu a byla předána pracovnicím MKZ 
Hranice, které je pověsily mezi ostatní kraslice na 
Kraslicovník na náměstí.  

V rámci výstavy „Jurik a hranické pověsti“ probíhal v září 
a říjnu výtvarný ateliér „Vytváříme knížku pověstí“ a 
„Výroba středověkého hradu“. V září proběhl pro 
veřejnost a v období září-říjen se jej zúčastnilo celkem 
168 dětí (z toho 122 dětí tvořilo hrady a 46 knížku 
pověstí).  

S výrobou hradů byla spojena rovněž soutěž. Děti 
vyráběly originální hrady, kde daly prostor své fantazii a 
výtvory mohly přihlásit do soutěže. Celkem bylo do 
soutěže přihlášeno 25 hradů. Každý byl něčím výjimečný. 
Tři hrady byly odměněny hodnotnými cenami. První cenu 
v podobě dárkové koše výtvarných potřeb do soutěže 
věnovala firma Astra Office. Druhou a třetí cenu v podobě 
moderních sluchátek věnovala firma Intellego – 
vzdělávací agentura pořádající školení a semináře 
v Olomouci. Ceny vyhráli 4 žáci 4. třídy Základní školy 
Šromotovo a 3 žákyně 5. třídy Základní školy Šromotovo. 
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 
 

PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 2019 (včetně vernisáží) 
Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 
Počet 
návštěvníků 

10. leden  Jan Koráb - Plakáty a loga Vernisáž Stará radnice 47 

17. leden Tibor Červeňák - Koně a ženy Vernisáž Stará radnice 146 

14. únor Dernisáž výstavy Jan Koráb - 
Plakáty a loga 

Dernisáž Stará radnice 48 

28. únor Ať žije fotbal! Vernisáž Stará radnice 102 

28. únor / 
5. květen 

Kvízová hra k výstavě Ať žije 
fotbal! 

Doprovodný 
program 

Stará radnice 114 

6. březen Ondřej Michálek – Nové 
labyrinty 

Vernisáž Synagoga 68 

13. březen Výtvarný ateliér – Výroba 
panenek 

Program pro školy Stará radnice 70 

14. březen Výtvarný ateliér - Výroba 
panenek 

Doprovodný 
program 

Stará radnice 94 

15. březen Výtvarný ateliér – Výroba 
panenek 

Program pro školy Stará radnice 48 

20. březen  Koncert pěveckého sboru 
Cantabile - Zpíváme pro 
Unicef 

Koncert Synagoga 241 

21. březen  Milan Sanetřík - Imaginace Vernisáž Stará radnice 89 

22. březen Kreativní ateliér – Netradiční 
výroba kraslic 

Výtvarná dílna Stará radnice 30 

23. března Výtvarný ateliér – Vyrobte si 
svou kraslici 

Výtvarná dílna Stará radnice 30 (platících 
18) 

25. březen Setkání s Ladislavem 
Heryánem 

Koncert Synagoga 281 

29. březen Kraslicovník na Masarykově 
náměstí 

Venkovní výstava Masarykovo 
náměstí 

4 040 ks 
kraslic 

3. duben Kurz grafiky Ondřeje Michálka Program pro žáky 
ZUŠ Hranice 

Synagoga 32 

26. dubna Viktor Hulík - Geometrica Vernisáž Synagoga 38 

23. květen Fenomén hasičství  Vernisáž Stará radnice 41 

23. květen Kvíz k výstavě Fenomén 
hasičství 

Doprovodný 
program 

Stará radnice 181 

24. květen Hranická muzejní noc  Stará radnice 
Synagoga 
Muzeum na 
zámku 

Celkem 851  
343 radnice 

425 
synagoga 

47 zámek + 
Severní 
křídlo 36  

31. květen Jarní koncert Hranického 
dětského pěveckého sboru 

Koncert Synagoga 197 

1. červen Stepařská slavnost v synagoze Stepařské 
vystoupení 

Synagoga 174 

8. červen Oslavy 850 let Hranic Doprovodný 
program 

 
Synagoga,  
Stará radnice, 
Muzeum na 
zámku,  
Galerie 
Severní křídlo 
zámku 

Celkem 362 
85 
62 
168 

 
47 

13. červen Výstava Jiřího Sopka Vernisáž Synagoga 66 
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PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 2019 (včetně vernisáží) 

Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 
Počet 
návštěvníků 

28. červen Královna Šabat Přednáška Synagoga 60 

červenec -
srpen 

„Vyzkoušej si práci hasiče“ Doprovodný 
program 

Stará radnice 219 

8. srpen Peter Kotvan - Commutatio Vernisáž Synagoga 75 

15. srpen Jan Ambrůz - 4 Vernisáž Dvorana 
zámku 

80 

11. září Jurik a hranické pověsti Vernisáž Stará radnice 60 

září - říjen Výroba středověkého hradu Výtvarný ateliér 
pro školy 

Stará radnice 122 

září - říjen Vytváříme knížku pověsti Výtvarný ateliér 
pro školy 

Stará radnice 46 

14. září Dny evropského dědictví Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga, 
Muzeum na 
zámku, 
Masarykovo 
náměstí 

420 
399 
213 

 
310 

18. září Vytváříme knížku pověstí Výtvarný ateliér 
pro děti a rodiče 

Stará radnice 3 

25. září Výroba středověkého hradu a 
rodového erbu 

Výtvarný ateliér 
pro děti a rodiče 

Stará radnice 5 

26. září Nemocnice Vernisáž Stará radnice 75 

3. říjen Tomáš Švéda – Náhle 
spatřené 

Vernisáž Synagoga 54 

19. říjen Odpoledne chval v Synagoze Křesťanská 
hudba, zpěv a 
modlitby 

Synagoga 79 

19. říjen Žaves mjuzik Koncert Synagoga 180 

1. listopad Podzimní koncert Cantabile Koncert Synagoga 250 

14. 
listopad 

Vánoce za totáče Vernisáž Stará radnice 35 

21. 
listopad  

Radim Hanke – Tvářím tváří v 
tvář 

Vernisáž Synagoga 60 

28. 
listopad 

Koncert Terezy Láskové a 
Kateřiny Blahové – Soudobka 
není nuda 

Koncert Synagoga 17 
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4.5 SBÍRKY MUZEA 
 

4.5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA SBÍREK  
 
Hranické muzeum spravuje třicet tisíc sbírkových předmětů uvedených pod 7 737 
přírůstkovými čísly. Jedná se o dvě sbírky, a to sbírku Archeologie s evidenčním číslem 
AMH/002-05-10/252002 (12 přírůstových čísel) a sbírku MHA/002-05-10/209002 (7 
725 přírůstkových čísel) tvořenou podle témat osmi podsbírkami: 

 
 

SBÍRKY A PODSBÍRKY MUZEA A GALERIE 

Podsbírka Počet přírůstkových čísel 

Archeologická 243 

Numizmatická 1098 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 1074 

Zoologická 44 

Mineralogická 459 

Jiná - Etnografie, uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy předměty denní potřeby 

2318 

Militaria 144 

Celkem 7725 
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4.5.2  SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK 
 

INVENTARIZACE SBÍREK 
 

V roce 2019 prošlo periodickou inventarizací 12 % 
sbírky MHA/002-05-10/209002 a 100 % sbírky 
AMH/002-05-10/252002. Tato inventarizace 
navázala na periodickou inventarizaci z roku 2018, 
kdy bylo zkontrolováno 9 % sbírky, a na periodickou 
inventarizaci z roku 2017, kdy bylo zkontrolováno 10 
% sbírky. 
Inventarizace proběhla 10. až 12. prosince 2019. 
Periodickou inventarizací prošlo celkem 947 
přírůstkových čísel. Konkrétně šlo o celou podsbírku 
„Archeologie“ s 243 přírůstkovými čísly, o celou 
podsbírku „Mineralogická“ s 459 přírůstkovými čísly, 
o celou sbírku „Archeologickou“ s 12 přírůstkovými 
čísly a o nově nabyté sbírkové předměty s 233 
přírůstkovými čísly, které spadaly do podsbírek 
„Písemnosti a tisky“ a „Jiná – Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní 
potřeby“. 
Z celkového počtu 7725 evidenčních čísel sbírky 
MHA/002-05-10/209002 bylo periodickou 
inventarizací zkontrolováno 935 přírůstkových čísel. 
Z celkového počtu 12 evidenčních čísel sbírky 
AMH/002-05-10/252002 bylo periodickou 
inventarizací zkontrolováno 12 přírůstkových čísel. 
Inventarizace byla prováděna v souladu s § 12 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a § 3 vyhlášky MKČR č. 275/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 122/2000 Sb., zákona č. 
122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a 
příslušné prováděcí vyhlášky. 
O provedení periodické inventarizace bylo posláno 
oznámení na Ministerstvo kultury. 
Při inventarizaci se porovnávaly jednotlivé sbírkové 
předměty s existujícími evidenčními záznamy a se 
skutečným stavem. Byl kontrolován stav a uložení 
předmětů a potřeba základního i zásadního ošetření. 
Vycházelo se z přírůstkové knihy vedené od roku 
1964 do roku 1983, z nové přírůstkové knihy, která 
byla založená v roce 1994 při vzniku muzea 
v Hranicích, z přírůstkové knihy Příroda vedené od 
roku 1971, z přírůstkové knihy Archeologie vedené 
od roku 1994 a ze systematické evidence podsbírek 
„Archeologická“, „Mineralogická“, „Písemnosti a 
tisky“ a „Jiná - Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní 
potřeby“ vytištěné ze systému Bach speciálně pro účel inventarizace. 
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CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE 

V roce 2019 bylo do chronologické evidence zapsáno 
233 přírůstkových čísel, pod kterými se skrývá 392 
předmětů. Většina těchto předmětů spadá do 
podsbírky „Písemnosti a tisky“. Třicet tři předmětů 
spadá do podsbírky  „Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní 
potřeby“. Tyto předměty byly nabyté převážně 
bezúplatně vlastním sběrem. Dva předměty byly 
nabyté bezúplatně formou darovací smlouvy. Jedná 
se o předměty: obraz „Ženy a koně“ - autor Tibor 
Červeňák a obraz „Fryderyk Chopin, etuda c-moll, 
Revolučná“ - autor Peter Kotvan. Na základě kupní 
smlouvy bylo získáno pět předmětů, a sice obraz 
„Alexandra“ - autor Tibor Červeňáka, obraz „pohled 
na město Hranice od parku“ - autor Ladislav Vlodek, 
pamětní plaketa Hranice 800 let výročí, pamětní 
plaketa Hranice 850 let výročí a mandl značky IDEAL 
- firma Melichar v Hranicích. Všechny předměty byly 
zapsány pod přírůstkovými čísly 1/19 až 233/19 do 
přírůstkové knihy, která byla založená v roce 1994. 
Tyto předměty byly zapsány také do systematické 
evidence a do Centrální evidence sbírek. 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ DO SBÍREK V ROCE 2019 

Chronologický zápis Počet 
přírůstkových čísel 

Počet kusů Náklady v Kč 

Úplatné nabytí 5 5 61 345 

Bezúplatné nabytí – dary 2 2 0 

Bezúplatné nabytí – sběr 226 385 0 

Celkem 233 392 61 345 

 

Přírůstky exponátů podle podsbírek v roce 2019 

Podsbírka Počet 
přírůstkových čísel 

Počet kusů Náklady v 
Kč 

Archeologická 0 0 0 

Numizmatická 0 0 0 

Knihy 0 0 0 

Písemnosti a tisky 206 359 0 

Zoologická 0 0 0 

Mineralogická 0 0 0 

Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy 

27 33 61 345 

Militária 0 0 0 

Celkem 233 392 61 345 
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LOKAČNÍ SEZNAMY 

Před inventarizací podsbírky „Jiná - 
Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, 
obrazy předměty denní potřeby“ byla 
provedena elektronická evidence v 
systému Bach, do které se zapsala většina 
předmětů spadajících do skupiny 
„Obrazy“. Během této elektronické 
evidence došlo k systematickému uložení 
obrazů této podsbírky a k vytvoření lokací 
pro snadné vyhledávání přírůstkového 
čísla jednotlivých obrazů. Dřívější uložení 
obrazů ztrácelo jakýkoliv pevný systém a 
vyhledávání určitého sbírkového 
předmětu, tak bylo velice obtížné. Lokací 
bylo označeno 616 přírůstkových čísel. 
 

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE 
 

V roce 2019 proběhla druhotná evidence 
u podsbírky  „Archeologická“, podsbírky 
„Mineralogická“ a sbírky „Archeologie“. 
Sbírkové předměty byly zapsány do 
elektronické systematické evidence 
systému Bach.  
Pro tuto elektronickou evidenci byly 
jednotlivé předměty detailněji popsány a 
nafoceny. Celkem se jednalo o 714 
přírůstkových čísel. Konkrétně se 
zpracovávala celá podsbírka 
„Archeologická“ s 243 přírůstkovými čísly, 
celá podsbírka „Mineralogická“ s 459 
přírůstkovými čísly a celá sbírka 
„Archeologie“ s celkem 12 přírůstkovými 
čísly. 
Tato elektronická systematická evidence 
značně usnadní a urychlí vyhledávání 
předmětu. Pomůže také při inventarizaci 
sbírky a při badatelské činnosti. 

Do systematické evidence byly zapsány 
také nově nabyté sbírkové předměty: 
celkem se jedná o 233 přírůstkových 
čísel, které jsou zařazeny do podsbírek 
„Písemnosti a tisky“ a „Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy 
předměty denní potřeby“. 

 
 

CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK 
 

V rámci Centrální evidence sbírek jsme v roce 2019 požádali o aktualizaci podsbírek 
„Písemnosti a tisky“ a „Jiná – etnografie, umělecko-průmyslové práce, obrazy, 
předměty denní potřeby“. Jednalo se o zápis nově zapsaných přírůstkových čísel 1/19 
až 233/19. Veškeré změny jsme provedli prostřednictvím internetové aplikace a zaslali 
na Ministerstvo kultury v požadované formě. 



 
70 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

BADATELSKÁ ČINNOST 
 

V případě zájmu umožňuje středisko muzeum a galerie odborně studovat své sbírkové 
předměty. Sbírkové předměty, které má muzeum ve své správě, mohou badatelé 
využívat v souladu se zákonem a s badatelským řádem muzea, který je k dispozici na 
webových stránkách muzea www.muzeum-hranice.cz. 
 
V roce 2019 navštívili muzeum nebo jej kontaktovali prostřednictvím emailu 
zejména tito badatelé: 

 Eva Szabó z Vysoké školy Humanitas, Vsetín ve věci studia mateřských škol 
v Hranicích.  

 Petr Zajíček ve věci historické fotografie Zbrašovských jeskyní pro knihu o 
historických mapách jeskyní. 

 Marek Novák z Muzea Blanensko ve věci archeologické nálezy z doby halštatské 
na Moravě. 

 Milan Zbruž z Hranic ve věci soukromého zkoumání genealogické dokumentace 

 Lucie Sommerová z Hranic ve věci historické fotografie domu Radniční 21. 

 Milan Králik ve věci soukromého studia skleněných negativů s tématem Hranic. 

 Česká televize ve věci historické fotografie hranického kostela a jeho věžičky. 

 Stanislav Miloš z Hranic ve věci historické fotografie ulic Farní a Svatoplukovy. 

 Pavel Polok a Petr Těšík z Hranic ve věci soukromého studia opravy hranického 
náměstí v roce 2006. 

 Filip Hořejší ve věci fotodokumentace hrádku Kunzov a kovárny, která leží vedle 
hradu. 

 Jiří J. K. Nebeský ve věci připravované knihy z fotografiemi Hranicka. 

 Pan Mucha ve věci kovové truhly ve sbírkách muzea. 

 Luboš Kafka z Etnologického ústavu AV ČR ve věci lidové podmalby na skle. 

 Petr Šefl z NIPOS a České hudební rady ve věci dokumentace hudebních nástrojů 
– klávesové strunné nástroje. 

 Mirek Toláš ve věci fotografie dveří z bývalého rabinátu u synagogy. 

OCHRANA SBÍREK A RESTAUROVÁNÍ 
 

V roce 2019 probíhal opět úklid v depozitáři, logičtější přemísťování předmět tak, aby 
byly jednotlivé podsbírky, pokud je to možné, na jednom místě. Restaurován byl stolek 
s přírůstkovým číslem 1722/64/1. Tento stolek je součástí Expozice truhel. 
 

 
 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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4.5.3 MUZEJNÍ KNIHOVNA 
 
Muzejní knihovna čítá 1 018 svazků. Tyto jsou formou seznamu zpřístupněny od roku 
2016 na nových webových stránkách muzea a galerie www.muzeum-hranice.cz. 
V roce 2019 do seznamu přibylo 8 nově získaných knih regionálního charakteru. 
V roce 2019 byla jedna kniha zapůjčena prezenční formou a jedna formou absenční.  
 

4.6 PROPAGACE 
 
Středisko muzeum a galerie k propagaci využívá následující způsoby: 

1. Webové stránky – veškeré dění v muzeu najdou zájemci na webových stránkách 
www.muzeum-hranice.cz. Tyto moderní stránky byly vytvořeny v roce 2016. 
Návštěvník stránek se může dozvědět s ročním předstihem, jaké výstavy a akce 
bude muzeum a galerie pořádat a může si také prohlédnout výstavy, které muzeum 
a galerie uspořádalo v minulých letech.  O konkrétních akcích jako jsou vernisáže, 
výtvarné ateliéry, koncerty a další informuje navíc souhrnný portál www.kultura-
hranice.cz. Ten nabízí přehlednou formou akce všech pořadatelů v Hranicích a 
okolí. Události jsou přehledně přidávány do jednotlivých sekcí tak, aby si 
návštěvník stránek rozklikl události či akce, které ho aktuálně zajímají nejvíce. 
 

2. Pozvánky, plakáty - k výstavám a programům jsou připravované pozvánky a 
plakáty. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky na mailové adresy, které jsou 
neustále aktualizované. Návštěvníci výstav mohou zanechat u průvodce svou 
mailovou adresu, na kterou jim jsou pak pozvánky zasílány. Ke každé výstavě 
připravuje muzeum také plakáty, obvykle formátu A4 a A3. U několika výstav se 
připravovaly i velké plakáty formátu A2 nebo A0, ale také menší plakátky velikosti 
A5. Plakáty formátu A3 jsou pak umístěny na výlepových plochách. 
 

3. Tištěná média - středisko muzeum a galerie monitoruje výstupy v tištěných 
médiích. Nejvíce článků bylo zveřejněno v Hranickém deníku a v Hranickém týdnu. 
Několik tiskových zpráv vydala i Česká tisková kancelář a články se pak objevily 
například v Blesku, Právu, týdeníku 5plus2 a dalších. 

 
4. Internetová média - články a informace o pořádaných výstavách byly zveřejněny 

v roce 2018 hned na několika webových portálech - ihranice.cz, blesk.cz, 
iDNES.cz, olomouckadrbna.cz, hranicky.denik.cz, 5plus2.cz, 24zpravy.com, 
hranicak.cz, informuji.cz, aktualnizpravy.cz, cestujemepocr.cz, 
prerovske.domacinoviny.cz a další. 

 
5. Hranický zpravodaj - nejvýraznější propagace, co se tištěných médií týká, se 

objevuje v Hranickém zpravodaji, který vydávají Městská kulturní zařízení Hranice. 
V každém čísle je zveřejněn přehledný soupis akcí, které muzeum a galerie 
pořádá, a dále pozvánky na aktuální výstavy a články k pořádaným akcím. 
 

6. Televizní vysílání - o výstavách a akcích v muzeu informuje pravidelně také místní 
regionální televize. Reportáž se objevila také v olomouckém regionálním vysílání 
TV Morava. Expozice „Model historického centra města“, která je k vidění v Muzeu 
na zámku, se objevila v reportáži Toulavé kamery. 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
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7. Rádia – informace z muzea zařazuje do vysílání Český rozhlas, Radiožurnál, 

v Rádio Haná, Hitrádio Orion Ostrava, Rádio Čas, Rádio Rubi Olomouc.  
 

8. Facebook - facebookové stránky muzea a galerie pravidelně informují o novinkách 
a blížících se akcích a přinášejí fotografie z proběhlých  vernisáží a doprovodných 
programů.  

 
9. Adresná propagace - muzeum také využívá adresné propagace, a to formou 

dopisů, e-mailů a telefonátů. Týká se to například školek a škol, které zve na 
výstavy, komentované prohlídky a doprovodné akce. 
 

10. Katalogy - ke každé výtvarné výstavě připravuje středisko muzeum a galerie 
tištěné katalogy.  

 
11. Propagace muzea a galerie v jiných muzeích - Vlastivědné muzeum Jesenicka 

pořádalo v Městském kulturním středisku Javorník výstavu nazvanou „Řemeslo má 
zlaté dno“, na kterou si z muzea v Hranicích zapůjčilo předměty a panely s texty.  

 
12. Propagace na turistických webových stránkách - Kulturní portál Kudy z nudy 

patří k nejnavštěvovanějším a oblíbeným kulturním portálům u nás. Sdílíme zde 
akce pořádané nejen muzeem a galerií, ale také střediskem kultura. 
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4.7 SPOLUPRÁCE S JEDNOTLIVCI A 
INSTITUCEMI 
 
Muzeum a galerie spolupracuje při vytváření výstav se školami, školkami, spolky, 
organizacemi ve městě i s dalšími středisky Městských kulturních zařízení Hranice, 
dále se sběrateli, obyvateli Hranic, kteří zapůjčují na tematické výstavy nejrůznější 
exponáty, ale také s místními firmami a muzei z celé republiky. 
 
PŘEHLED SPOLUPRÁCE V ROCE 2019 PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV: 

 Výstava „Ať žije fotbal“ - Národní muzeum, SK Hranice, FC Dukla Hranice, Šárka 
Rámišová, Marek Chudý, Daniel Vitonský, Oldřich Vitonský, Pavel Pumprla, 
Jaromír Baroš, Ján Marodi, Josef Volf, Milan Hajný, Petr Horsinka, Tomáš Glos, 
Lubomír Kubica, Petr Vavřík, Milan Králik, Hana Suchánková, Olga Pospěchová, 
Emil Kostka.  

 Výstava „Fenomén hasičství“ - Hasičské muzeum Dřevohostice, Hasičské 
muzeum města Ostravy, Muzeum historických strojů Velký Újezd, Sbor 
dobrovolných hasičů Hranice, Sbor dobrovolných hasičů Velká, Marek Chudý, 
Radek Hlavinka, Milan Králik, Martin Králik, Jaroslav Řehák, Jiří J. K. Nebeský, 
Martin Josiek, Tomáš Kopecký, Miroslav Rabel, Ladislav Geleta, Zdeněk Sklenařík, 
Jan Coufal, Eduard Halberštát, Jaromíra Šmolková, Vladimír Juračka, Cidemat 
Hranice, Základní umělecká škola Hranice, Eva Vojtěšková, Tomáš Janík 

 Výstava „Jurik a hranické pověsti“ - Základní umělecká škola v Hranicích, 
Antonín Kotráš, Martin Necid, Milan Králik, Stanislav Miloš, Milan Králik. 

 Výstava „Nemocnice“ - Střední zdravotnická škola Hranice, Nemocnice Hranice, 
Státní okresní archiv Přerov, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum 
Komenského v Přerově, Milan Sanetřík, Yveta Sommerová, Hana Čamborová, 
Milan Králik, Jiří J. K. Nebeský, Michaela Sobková, Eduard Sohlich, Jarmila 
Klímová, Pavel Portl, Jiří Šatník, Blažena Bílková, Věra Vývodová  

 Výstava „Vánoce za totáče“ - Muzeum Komenského v Přerově, Ekoltes Hranice, 
Muzeum historický strojů Velký Újezd, František Kopecký, Milan Králik, Dagmar 
Řezníčková, paní Horská, Hana Svobodová, Hana Jančíková, Jana Lubojacká, 
František Pulec, Pavlína Facková, Jiří Andrýsek, Ivana Helclová, paní Vinklarová, 
Hana Suchánková, Antonín Studený, Jaroslav Řehák, Ludmila Škopková, Tomáš 
Durďák, Vojtěch Zlámal, Blanka Hlaváčková, paní Šeinerová, paní Hrabová, 
Zuzana Karpíšková, Yveta Sommerová, pan Bartoň, Jiřina Závadová, Olga 
Pospěchová, Varerii Tkachenko, Dagmar Valentová, Zdeňka Durďáková, Ivana 
Žáková, Alena Sehnalíková, Jindřiška Ševečková, Jiří Nebeský, Milan Mráz, Martin 
Třískala, Roman Kubíček, Petra Hrušková, Marie Studená, Jana Řeháková, Lucie 
Davidová, Lukáš Šikl, Hana Halmazňová.  

 Kraslicovník – kraslicemi přispívají stovky místních obyvatel, kteří na strom 
věnují své výrobky. 

DALŠÍ SPOLUPRÁCE: 

 Hranické školy, školy a DDM Hranice se v roce 2019 zapojily do projektu 
výstava stromků v podloubí a do výroby kraslic na kraslicovník. 

 Základní umělecká škola Hranice – pokračuje intenzivní spolupráce 
navázaná v roce 2015. Žáci zajišťují hudební i taneční vystoupení na 
vernisážích, výtvarný obor se podílí při přípravě výstav. 

 Při pořádání výstav spolupracujeme také s fotografem Jiřím Necidem. 
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5. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
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5.1 SHRNUTÍ: KNIHOVNA V ROCE 2019 
 
Rok 2019 v knihovně byl opět činorodý 
a bohatý na počet návštěvníků, zvýšil 
se počet registrovaných čtenářů i 
výpůjček.  
 
V knihovně za provozu probíhalo po 
více než tři měsíce restaurování 
fresek na stropě a následně i 
technická úprava topení. Tyto akce 
byly v režii města. Z těchto důvodů 
nebyla po dobu prací naučná literatura 
k dispozici ve volném výběru, ale jen na 
objednávku.  
 
Pracovali jsme na nových webových stránkách, které jsme spustili začátkem měsíce 
ledna 2020. 
 
Byla zahájena příprava k novým webovým stránkám knihovny a podali jsme žádost 
v rámci finančního grantu VISK 3 na modernější knihovní program Tritius.  
 
Lidé i nadále pilně četli a navštěvovali knihovnu.  Opět se nám zvýšily statistické 
ukazatele v oblasti návštěvníků, výpůjček i registrovaných čtenářů. Počet výpůjček 
překročil 90.000. Přibylo rodinných registrací. 
 
Výrazně stoupl počet návštěvníků čerpající on-line služby, v roce 2017 evidovala 
knihovna využití této služby v 19.298 případech, v roce 2018 využilo tyto služby 18.379 
a v roce 2019 to již bylo 24.302. Oblíbenost využívání on-line služeb stoupá. 
Objednávky knih nebo jejich rezervace urychluje výpůjční protokol a šetří čas 
uživatelům. 
 
Knižní fond knihovny čítal ke konci roku 2019 celkem 67 300 svazků. Z toho v 
městské knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici 50.150 knih, 39 tisíc v 
oddělení pro dospělé a přes 11 tisíc pro děti. Další knihy jsou na pobočkách v místních 
částech Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a Velká. 
 
Knihovna byla v roce 2019 pořadatelem či spolupořadatelem besed, přednášek a 
dalších kulturně vzdělávacích a jiných akcí pro školní děti, studenty a veřejnost, na 
které přišlo 2.157 návštěvníků. V roce 2018 se uskutečnilo 84 akcí, v roce 2019 akcí 
95. 
 
Z nabídky nejvíce zaujaly cestopisné přednášky s cestovateli Milanem Burešem 
(Severní Korea), Markem Jelínkem (Koloběžkou po Asii) a hranickým cestovatelem 
Tomášem Vejmolou. Velkému zájmu se těšila beseda a křest knihy hranického autora 
Tomáše Pospěcha, beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem a 
především beseda s nejčtenější spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.  
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Během roku jsme nabídli řadu literárních besed pro děti, dubnové a adventní čtení a 
tvoření pro děti a další cestopisné a vzdělávací přednášky. Opět se uskutečnilo 
pasování prvňáčků ze všech hranických základních škol. Spolupracovali jsme také na 
akcích jiných zájmových organizací a nabídli knihovnický kinematograf. 
 
Netradiční akcí, kterou jsme připravili, 
byla akce v rámci vlastního projektu 
Knihovna v ulicích „Kdo byl kdo 
v Hranicích“ a „Putování za 
dušičkami“ u příležitosti oslav 850 let od 
založení města Hranice, které se těšily 
velkému zájmu hranické veřejnosti i 
návštěvníků města.  
 
Přišli jsme se zajímavým projektem - tvorbou originální hranické kuchařky. Na tomto 
se podílela řada našich čtenářek.  
 
Na regionální funkce pro náš obslužný region byla poskytnuta v roce 2019 částka ve 
výši 740.873,- Kč. Zahrnuje činnost středisek Hranice (pověřená knihovna) a Kojetín. 
 
Zapojili jsme se aktivně do celoměstských oslav 850 let od první zmínky o městě 
Hranice. Podporovali rozvoj čtenářské gramotnosti řadou literárních besed, aktivní 
účastí v pracovní skupině pedagogů Rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci MAP 
rozvoje vzdělávání Hranicko a čtenářské pregramotnosti MŠ Pastelka.  
 
 
 

 
 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Úterý 8.00 - 11.30      12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Pátek 8.00 – 11.30     12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 

Sobota 9.00 – 12.00 zavřeno 

KONTAKTY 
 
Telefon:  777 499 893 (vedoucí střediska) 

 770 190 778 (oddělení pro dospělé) 
  770 189 778 (oddělení pro děti) 
   770 191 778 (katalogizace, regionální funkce) 
Web adresa:  www.knihovna-hranice.cz 
E-mail:   vedouci@knihovna-hranice.cz 
 
 

http://www.knihovna-hranice.cz/
mailto:vedouci@knihovna-hranice.cz
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5.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU KNIHOVNA 
 

HISTORIE A CHARAKTERISTIKA KNIHOVNY 
 

 
Počátky hranické knihovny spadají do období počátků českého národního obrození. 
Pro město Hranice byl významným rok 1811, kdy Josef Heřman Agapit Gallaš založil 
první společenskou knihovnu. Další etapa veřejného knihovnictví v Hranicích začíná 
rokem 1894, kdy byla spolkem „Veřejné knihovny národní“ založena veřejná knihovna. 
Další rozkvět knihovny byl od roku 1920 díky zákonu o veřejných knihovnách, podle 
kterého musela každá obec zřídit obecní veřejnou knihovnu a financovat její činnost. 
Padesátá léta a konec šedesátých let nebyl pro knihovnu příznivý, docházelo k 
rozsáhlému vyřazování knih a to i velmi kvalitních, zejména autorů západních. 
Zřizovací listinou z 1. 1. 1992 se knihovna stala příspěvkovou organizací města s 
právní subjektivitou. Od 1. 1. 2015 se knihovna stala součástí Městských kulturních 
zařízení Hranice. Knihovna sídlí v budově Staré radnice na Masarykově náměstí 71 
v první patře a má bezbariérový přístup.  
Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb 
občanům města, studentům i návštěvníkům. V rámci výkonu regionálních služeb 
zajišťuje knihovna v Hranicích metodickou pomoc knihovnám v obcích regionu. 
Historie knihovny je umístěna na infopanelech před vstupem do knihovny a nově také 
na novém portále knihovny na http://knihovna-hranice.cz/o-knihovne/historie/ 

Historie knihovny je na informačních panelech před vstupem do knihovny. 

Gallašova knihovna je uložena ve sbírkách 
hranického muzea. 

Hranická knihovna byla na spoustě míst, která 
jsou vyfocena na infopanelech u vstupu. 



 
78 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

5.3 ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST 
 

Knihovna má dvě veřejná oddělení. Jejich provoz zahrnuje činnosti výpůjčního 
protokolu, ústní knihovnicko-bibliografickou informatiku, obsluhu internetových stanic 
a studovny s příruční knihovnou a periodiky, reprografické služby, individuální a 
kolektivní práce se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní reprografickou 
službu a další služby jako  on-line katalog, Souborný katalog SKAT, Souborný katalog 
ČR - Caslin, portál Knihovna.cz, webové stránky knihovny a další on-line služby jako 
jsou osobní čtenářské konto, rezervační systém, objednávkový systém, prodlužování 
výpůjček, upomínkový systém. K uvedeným činnostem je vedena evidence 
elektronická a písemná.   

 

 VEŘEJNÁ KNIHOVNICKÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA 
 

POČET VÝPŮJČENÝCH KNIH A PERIODIK V DOSPĚLÉM A DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 
 

Rok  
2012 

Rok  
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

 Rok 
2016 

Rok 
2017 

 Rok 

2018 

Rok 

2019 

Oddělení
dospělé 

71.334 68.005 67.297 64.344 64.339 67.964 59.790 72.572 

Oddělení 
pro děti 

16.931 17.660 15.344 16.057 17.733 18.382 16.153 18.128 

Výpůjčky 
celkem 

88.265 85.665 82.641 80.401 82.072 86.346 75.943 90.700 

 

POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 

  Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Registrovaní 
celkem 

2.611 2.344 2.190   2.230   2.155 1.707 2.020 2.190 

Návštěvníci 
půjčoven, 
studoven, 
kultur. akcí 

34.552 33.581 34.275 34.572 35.419 36.741 28.085 37.280 

Z toho: 
návštěvníci na 
internetu 

3.004 2.771 2.377   2.322   2.241 1.966 1.573 1.665 

Z toho: 
návštěvníci 
kulturně vzděl. 
akcí 

1.602 1.102 1.601 1.499 1.960   2.462   2.080 2.157 

Návštěvníci    
on-line služeb 
mimo 
knihovnu 

11.838 12.962 13.904 13.324 13.445 19.298 18.379 24.302 

Celkem 
návštěvníci 

46.390 46.543 48.179 47.896 48.864 56.039 46.464 63.247 

 
 
V roce 2019 měla městská knihovna 63.247 návštěvníků. V tomto počtu však nebylo 
možno elektronicky evidovat návštěvníky na burzách a návštěvy stálého bazaru knih.  
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA  
 
V roce 2019 knihovna evidovala celkem 260 
požadavků uživatelů na meziknihovní 
výpůjční službu. Tato služba spočívá ve 
vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či 
časopiseckých článků z jiných knihoven České 
republiky i zahraničí, a jejich plnění podle 
požadavků uživatelů a také zasílání 
požadovaných titulů či článků požadovaných 
jinými knihovnami.   

  
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 
 
Reprografická služba souvisí také s 
poskytováním a vyhledáváním informací z 
literárních pramenů knihovny a v databázích. 
V roce 2019 vyřídila knihovna 795 požadavků 
na reprografickou službu. 

 
DALŠÍ SLUŽBY 

 
ČÍTÁRNA A STUDOVNA – využít můžete 
studovnu nebo se zašít s knížkou do 
některého z příjemných zákoutí. 
 
VEŘEJNÝ INTERNET – knihovna je pokryta 
veřejně přístupnou WiFi, máme tu počítače pro 
přístup k internetu a ve studovně se můžete ke 
svému počítači připojit kabelem. 
 
ON-LINE SLUŽBY – i když Vás u nás vždy rádi 
uvidíme, některé služby poskytujeme na dálku, 
jako prodloužení výpůjček, zprostředkování 
meziknihovní výpůjčky a další. 
 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP – dostanete se 
k nám na invalidním vozíku i s kočárkem. 
 
BAZAR KNIH – ve foyer najdete kontejnery 
s poklady. Knížky, které jsou vyřazené 
z našeho fondu, nebo je donesli jiní čtenáři. 
„Můžete si knihy brát, nebo staré odkládat.“ 
 
AUTOMAT NA KÁVU – nejsme sice kavárna, 
ale na sucho Vás u nás s knížkou taky 
nenecháme. Za deset korun si můžete 
zakoupit skvělou kávu. 
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5.4 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU KNIH 

 
V roce 2019 bylo zakoupeno, získáno darem a z grantových programů, 
zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem 2.830 svazků 
knih. Knihovna elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových 
knih do Souborného katalogu ČR a do Souborného katalogu Clavia (SKAT).  

Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky při aktualizaci 
knihovního fondu. Knižní úbytky činily v městské knihovně 1.408 svazků. Vyřazené 
knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena nabídková povinnost a pak 
nabídnuty veřejnosti prostřednictvím knižní burzy.  

Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici knih a periodik a následné jejich 
zpracování (technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, vnější 
označení, obalování a elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů). Vede se 
příslušná dokumentace – dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta 
přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské knihovně po odděleních a všech 
střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory – pohyb fondu na kartách, 
dodací listy výměnných souborů). Tato činnost mimo jiné je součástí každoročně 
zpracovávaných statistických výkazů za městskou knihovnu a každou knihovní 
pobočku ve středisku pro ČSÚ písemně i elektronicky. Přírůstky knihovního fondu jsou 
tvořeny finančními zdroji příspěvku zřizovatele, z grantu „Česká knihovna“ i dary 
fyzických i právnických osob, z finančního příspěvku Olomouckého kraje pro výkon 
regionálních funkcí. Průběžně jsou prováděny údržba a opravy knihovního fondu. 

KNIHOVNÍ FOND – ÚBYTKY A PŘÍRŮSTKY 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Přírůstky městské knihovny 

celkem 

3.061 2.431 2.896 2.830 

Z toho:  RF z finančního příspěvku 

Olomouckého kraje 

      691    285    633   572 

Přírůstky pro pobočky 

v místních částech Hranic 

    65     97      235 81 

Úbytky knihovního fondu    4.259    1.633  1.661 1.408 
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5.5 REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 
V roce 2019 knihovna plnila funkci knihovny pověřené 
regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast 
střediska Hranice a střediska Městské knihovny v Kojetíně. 
Náš region v rámci služeb RF je tvořen 32 knihovnami.  
 
Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány 
Olomouckým krajem podle § 11, odst. 3, zák. č. 257/2001 
Sb. – knihovní zákon. V roce 2019 příspěvková organizace 
MKZ Hranice ve středisku knihovna hospodařila s 
příspěvkem ve výši 740.873 Kč. 
 
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně 
Hranice zahrnoval tyto činnosti: 
 

 Poradenská a konzultační činnost pro základní 
pobočky střediska – realizováno: aktiv dobrovolných 
knihovníků, 22 metodických návštěv, bylo poskytnuto 
64 odborných konzultací obsluhovaným knihovnám a 
obcím s knihovnou. Starostům obsluhovaných 
knihoven zaslána zpráva o plnění RF v jejich knihovně 
za dané období. Aktiv dobrovolných knihovníků 
střediska. 
 

 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro 
základní knihovny – pro výměnné soubory bylo 
nakoupeno, zpracováno a připojeno k přírůstkům 
celkem 572 svazků knih. Bylo vytvořeno celkem 42 
výměnných souborů z nově nakoupených knih a 
rozvezeno po pobočkách v cirkulaci výměnných 
souborů.  V rámci RF bylo také knihovnicky zpracováno 
367 knih, které byly zakoupeny z prostředků obcí nebo 
poskytnuty darem do stálého fondu místních knihoven. 
Průběžně byly prováděny podle potřeby opravy a 
přebalování poškozeného stávajícího fondu na 
pobočkách. 
 

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních 
knihoven – Revize a aktualizace proběhly na 
pobočkách Jindřichov, Partutovice, Střítež nad Ludinou 
a Velká. Nadstandardně byla provedena také 
aktualizace v místních knihovnách Drahotuše, 
Černotín, Hluzov, Skalička, Zámrsky. Aktualizací bylo 
odepsáno celkem 2.934 svazků knih. Provedeny odpisy 
vyřazených knih v AKS Clavius, pořízeny 
seznamy,  odepsány v přírůstkových seznamech, 
revizních katalozích, na kartách pohybu fondu. 
Pořízeny protokoly o revizích.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HRANICE ZAJIŠŤUJE 
REGIONÁLNÍ FUNKCE  
 
PRO 21 MÍSTNÍCH 

KNIHOVEN: 

 

1. Černotín 

2. Drahotuše 

3. Hluzov 

4. Horní Těšice 

5. Hrabůvka 

6. Jindřichov 

7. Klokočí 

8. Lhotka 

9. Milenov 

10. Olšovec 

11. Partutovice 

12. Radíkov 

13. Skalička 

14. Slavíč 

15. Střítež n. L.  

16. Teplice n. B. 

17. Uhřínov 

18. Ústí 

19. Valšovice 

20. Velká 

21. Zámrsky 

 

 

PRO 10 POBOČEK 

STŘEDISKOVÉ 

KNIHOVNY KOJETÍN: 

 

1. Kojetín 

2. Kovalovice 

3. Křenovice 

4. Lobodice 

5. Měrovice 

6. Oplocany 

7. Polkovice 

8. Stříbrnice 

9. Troubky 

10. Uhřičice 
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Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – 
prostřednictvím městské knihovny byly zpracovány 
statistiky za všechny knihovny ve středisku knihovny 
Hranice na základě písemných podkladů z jednotlivých 
knihoven a obcí a střediska Městské knihovny 
v Kojetíně. Této statistice podléhala všechna data 
výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, služby, 
kulturně vzdělávací činnost, návštěvníci u internetu, 
virtuální návštěvy webových stránek, služby on-line 
(katalog, databáze uživatelů aj.), data ekonomické 
povahy.   
Celkem bylo zpracováno v rámci střediska včetně 
Městské knihovny Hranice 22 statistických výkazů a 10 
výkazů z Městské knihovny v Kojetíně. Statistiky 
zpracovány na příslušných formulářích a 
v elektronickém programu a doplněno souhrnným 
komentářem k vykazovaným hodnotám s popisem 
dalších aktivit knihoven. Byla také zpracována statistika 
a zpráva o činnostech regionálních funkcí a plán 
činnosti RF na další období, finanční vyúčtování za 
sledované období a vše poskytnuto Vědecké knihovně 
v Olomouci a Olomouckému kraji dle smlouvy. 
 

 Další služby – servis knihovního systému Clavius v naší 
knihovně a na pobočce v Drahotuších zajišťoval 
pověřený servisní technik na základě servisní smlouvy 
uzavřené mezi naší městskou knihovnou a firmou 
LANius, s. r. o. 
 

 Administrativa – k veškerým činnostem RF je vedena dokumentace, plány činnosti, 
výroční zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové dodací listy KF, 
karty pohybu fondu, úbytkové seznamy KF, zápisy metodických návštěv, protokoly 
o revizích a jiné, prezenční listina, podklady účetních a mzdových operací. 

 

 Ostatní:  
1. Retrokatalogizace knihovního fondu poboček – byla dokončena 

retrokatalogizace všech poboček ve středisku a lepení čárových kódů.  
2. Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za 

pololetí a za celý rok 2018. Vypracován plán činnosti pro rok 2020. Podepsána 
smlouva o přenesení výkonu RF mezi MKZ Hranice, p. o. a Vědeckou 
knihovnou v Olomouci, p. o. 

3. Proběhla kontrola Olomouckého kraje ohledně plnění činnosti RF za rok 2018. 
 

Plnění výše uvedených činností v rámci RF knihovna Hranice zajišťovala jedním 
úvazkem v  Hranicích a 0,6 úvazkem v Městské knihovně v Kojetíně. Některé činnosti 
vyžadující specializovanou odbornost, kompetentnost nebo kolektivní práci byly 
realizovány s přispěním ostatních zaměstnanců. Týkalo se hlavně cirkulace 
výměnných souborů, revize a aktualizace, roční statistiky střediska, plánů a zpráv o 
činnosti, statistiky RF, účetnictví, vedení části dokumentace a částečně i metodiky. 
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5.6 POBOČKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 
 
Ve středisku městské knihovny působí šest knihovních poboček v místních částech 
města Hranice - Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které zajišťují 
veřejné knihovnické a informační služby v místě.  
Tyto služby plní dobrovolní knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Pobočka 
Drahotuše je vedena jako profesionální pobočka s 15 provozními hodinami týdně. 
V Místní knihovně Drahotuše byly realizovány 4 kulturně vzdělávací akce pro děti ZŠ 
Drahotuše - první návštěva dětí první třídy v knihovně, beseda se čtením pro první 
třídu, beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem pro děti a pasování prvňáčků na čtenáře. Platí 
stále služba výpůjčního protokolu, kdy registrovaní uživatelé Městské knihovny v 
Hranicích si mohou na jeden průkaz půjčovat knihy i v Místní knihovně Drahotuše. 
 
 

DRAHOTUŠE SLAVÍČ 

LHOTKA 

VELKÁ VALŠOVICE 
 

UHŘÍNOV 
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VÝVOJ V KNIHOVNÁCH V MÍSTNÍCH ČÁSTECH HRANIC: 
 

STATISTIKA VÝPŮJČEK, ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ  
V POBOČKÁCH KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

 Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Výpůjčky celkem 7.010 6.594 5.811 5.432 5.385 4.730 4.198 3.887 
Registrovaní čtenáři 222 190 177 179 152 130 134  123 

Počet návštěvníků 
celkem 

2.778 2.468 2.091 1.869 1.911 1.533 1.491 1.320 

Z toho návštěvníci na 
internetu 

459 363 184 121 73 60 52 49 

 
V pobočkách knihovny v místních částech Hranic  - v celkovém součtu - klesá rok od 
roku počet výpůjček, čtenářů i návštěvníků. 

 
 

5.7 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
Městská knihovna organizuje také kulturně vzdělávací programy. V této oblasti 
spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a v místní části Drahotuše, s neziskovými 
zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími i s dalšími středisky naší 
příspěvkové organizace.  

Pravidelně jsou prováděny v knihovně pro žáky MŠ a ZŠ, družinu, speciální školu a 
studenty SŠ vzdělávací knihovnické lekce a literární besedy zaměřené především na 
rozvoj čtenářství a orientaci na rozvíjející se elektronické a jiné služby knihovny. 
Uplatňovaly se různé formy individuální práce se čtenáři obou oddělení. Průběžně od 
zavedení v systému probíhala informační kampaň v oblasti rodinné registrace, po celý 
rok pak knihovnicko-bibliografická informatika a referenční služby. 

V roce 2019 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 95 vzdělávacích a 
kulturních akcí s celkovou účastí 2.157 návštěvníků. Do počtu návštěvníků nejsou 
započítáni účastníci marketingových a jiných akcí, kde nelze evidovat počet účastníků. 
Počet návštěvníků těchto akcí ve srovnání s předchozím rokem vzrostl. 

 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST 
 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018   Rok 2019 

Akce celkem 64 79 97 84 95 

Z toho akce:  

      vlastní realizace 

52 66 84 62 70 

      s pozvaným hostem 9 10 11 19 21 

      akce ve spolupráci  3 3 2 3 4 

Počet návštěvníků celkem 1.499 1.960 2.462 2.080 2.157 
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KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE V ROCE 2019 
 
Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce a jiné akce pro děti a studenty 
probíhaly v knihovně průběžně během roku a nejsou uvedeny v přehledu níže. 
 
 

LEDEN: 
 

 Cestopisná přednáška Milana Bureše 
„Severní Korea“ (23. 1.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÚNOR: 
 

 Cestopisná beseda cestovatelů Václava a 
Lenky Špillarových „Etiopie – Na střeše 
Afriky“ (21. 2.) 

 
 
 
 
 
 
 

BŘEZEN: 
 
Březen – měsíc čtenářů 
 

V březnu začala tvorba originální hranické kuchařky, do které čtenáři psali své osvědčené 
recepty. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem. 
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 Jarní burza vyřazených 
knih 

 Beseda s cestovatelem 
dobrodruhem Markem 
Jelínkem „Koloběžkou 
po Asii“ (11. 3.) 

 Beseda se spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou 
(25. 3.) 

 Hitparáda besed, 
knihovnických lekcí, 
společného čtení pro 
školy a MŠ 

 Tvorba originální hranické kuchařky (zahájení marketingové akce) 
 

DUBEN:  
 

 Interaktivní besedy pro 
děti prvních tříd 
s ilustrátorem Jiřím Fixlem 
(6 besed) 
s autogramiádou a 
dílničkou (1. – 2. 4.) 

 Dubnové čtení neznámých 
hranických pověstí 
s babičkou Lenkou a 
dílnička (23. 4., 25. 4. a 26. 
4.) 

 
 
 
 

KVĚTEN:  
 

 V knihovně proběhla série 
slavnostního kostýmového 
pasování dětí z prvních tříd 
na čtenáře. Týkalo se 
všech prvňáčků ze všech 
hranických škol. 
Pracovnice knihovny se 
oblékly do kostýmů a 
navodily tak slavnostní 
atmosféru. Pasování se 
konalo 22. 5., 29. 5. a 26. 6. 
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ČERVEN:  

 

 Cestovatelská přednáška spojená se křtem 
nové knihy hranického cestovatele  Tomáše 
Vejmoly – „Tomík na cestách“ (5. 6.) 

 Beseda s hranickým autorem nové knihy 
„Hranice, Teplice nad Bečvou a okolí. 
Architektura 1815 – 2018“ Tomášem 
Pospěchem a s jeho hosty architekty. 
Knihovna uspořádala křest knihy, který byl 
spojený s prodejem knihy a autogramiádou. 
(18. 6.) 

 Začátek projektu Knihovna v ulicích „Kdo byl 
kdo v Hranicích“ – medailony významných 
hranických rodáků rozvěšeny po stromech na 
veřejných místech (náměstí a zámecká 
zahrada). Akce k 850. Výročí založení města 
Hranice. (10. 6. – 30. 9.) 

 
 

 

SRPEN:  
 

 Stěhování knih z naučné části dospělého 
oddělení a příprava na zahájení restaurování 
fresek na stropě. Knihovna týden uzavřena. 

 
 
 
 
 
 
 

V červnu se objevily na stromech v Zámecké zahradě a na Masarykově náměstí 
medailonky hranických osobností. Projekt se setkal u veřejnosti s příznivým ohlasem. 
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ZÁŘÍ:  
 

 Beseda se spisovatelem, scénáristou, 
cestovatelem a záhadologem Arnoštem 
Vašíčkem na téma Velké tajnosti (23. 9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍJEN:  
 

 Podzimní burza vyřazených knih (30. 9. – 19. 10.) 

 Přednáška Mgr. Pavla Mečkovského „Šťastní 
rodiče, šťastné děti“ (3. 10.), hlavní pořadatel 
Centrum pro rodinu Jitřenka (akce ve spolupráci) 

 Historicko-vlastivědná procházka s komentářem 
„Putování za dušičkami I.“ – židovský hřbitov. 
Námět: historie hranického židovského hřbitova, 
zajímavé náhrobky a židovské osobnosti města. (5. 
10.) 

 Historicko-vlastivědná procházka s komentářem 
„Putování za dušičkami II.“ – hřbitov u 
Kostelíčka. Námět: historie tohoto hřbitova, 
zajímavé náhrobky a  osobnosti města. (12. 10.) 

 Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše Kongo 
(15. 10.) 

 Historicko-vlastivědná procházka s komentářem „Putování za dušičkami III.“ 
– městský hřbitov. Námět: historie tohoto hřbitova, zajímavé náhrobky a   
osobnosti města tam pochované (19. 10.) 
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LISTOPAD:  
 

 Vzdělávací přednáška – beseda Bc. Petry 
Škrdlíkové ve spolupráci s Centrem pro rodinu 
Jitřenka Výchova jako trénink pro život. (14. 
11.) 

 Cestovatelská přednáška Michala Štěpánka 
Turecko: Dechberoucím Kurdistánem. (21. 11.) 

 Dokončení rekonstrukce stropu v oddělení 
naučné literatury, stěhování knih zpátky do regálů. 

 

PROSINEC:  
 

 Vzdělávací přednáška – beseda Mgr. Petra 
Halamy ve spolupráci s Centrem pro rodinu 
Jitřenka Hra a hračka (2. 12.) 

  Vzdělávací populárně naučná přednáška Mgr. 
Marka Skarky, Ph.D. Cizí světy ve vesmíru. 
(3. 12.) 

 Adventní čtení a tvoření s babičkou Lenkou 
(9. 12.; 16. 12.) 

 Knihovnický kinematograf pro rodiny s dětmi 
– film Mulan (11. 12.; 18. 12.) 
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5.8 NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL   

 
V roce 2019 se pracovalo na nových webových stránkách knihovny, které nyní čtenáři 
najdou pod adresou www.knihovna-hranice.cz.  
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Stránky byly spuštěny 
začátkem ledna 2020.  
 
Mají moderní, mladistvý 
vzhled, který koresponduje 
s  webovými portály dalších 
středisek Městských kulturních 
zařízení Hranice, a který 
odpovídá vizuálnímu stylu 
Městských kulturních zařízení 
Hranice a také dnešním 
technickým požadavkům jako 
je například plná responzivita 
na mobilních zařízeních. Web 
knihovny byl poslední, který 
prošel radikální proměnou. 
 
Stránky přinášejí především 
informace o knižních 
novinkách, o službách, které 
knihovna poskytuje, o historii 
knihovny, dále informace o 
pobočkách. Představují také 
tým knihovnic nebo statistické 
zajímavosti jako například kolik 
nových knih denně přibývá, 
kolik má knihovna návštěvníků, 
knížek, čtenářů a další.  
 
Součástí stránek je také 
kalendář akcí, které knihovna 
připravuje pro veřejnost, nebo 
fotogalerie z interiéru knihovny, 
ale také aktuální zprávy a 
novinky.  
 
Na web je přístup přímo 
z adresy www.knihovna-
hranice.cz nebo z adresy 
www.mkz-hranice.cz. 
 
 
 

5.10 PROPAGACE  
 
Během roku byla prováděna průběžně editace webových stránek knihovny, správa 
facebooku, příprava textů pro články v Hranickém zpravodaji, propagace všech 
veřejných akcí na plakátech, webu a na facebooku, osobní pozvánky, upoutávky v 
periodiku Hranický zpravodaj a v dalších médiích – především v Hranickém týdnu.  

[Přitáhněte pozornost čtenářů zajímavou citací z 
dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto 
textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo 
na stránce přetažením myší.] 

http://www.knihovna-hranice.cz/
http://www.knihovna-hranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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6. STŘEDISKO KULTURY  
 

 

  



 
93 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

6.1 SHRNUTÍ:  KULTURA V ROCE 2019  
 

Středisko kultury pořádá akce pro veřejnost v různých prostorách, různého druhu.  
 
V roce 2019 se uskutečnily placené akce v rámci klubové scény, do které patří i 
Evropské jazzové dny, dále koncerty Kruhu přátel hudby a promítání filmů v Letním 
kině. Akce, které se konají v Zámeckém klubu, případně dalších prostorách, jsou 
různých žánrů – od koncertů, besed, divadel, talk show atd.  
 
Konaly se také akce, které byly pro veřejnost zdarma. Jednalo se o městské oslavy 
k příležitosti 850 let Hranic, tradiční vánoční trhy, koncerty Hranického kulturního léta 
v Zámecké zahradě a také folkórní pásmo Vítání jara a Prázdninování – akce v parku 
na závěr prázdnin. Tyto akce jsou určené k oživení centra města. 
 
Kromě toho se středisko kultury podílí i na dalších projektech pořádaných organizací, 
například Dny evropského dědictví, a to převážně formou technické podpory. 
 
K nejúspěšnějším projektům patřily 
Oslavy 850 let Hranic, které 
veřejnost pozitivně hodnotila na 
sociálních sítích. Dále Vánoce 
v Hranicích, které byly také pozitivně 
hodnocené veřejností. 
 
Z akcí, kde se platí vstupné, byla 
opět úspěšná sezona v letním kině, 
kde si Hranice udržely druhé místo 
v návštěvnosti v ČR, a série 
koncertů Kruhu přátel hudby, kde 
byla za posledních deset let 
dosažena rekordní návštěvnost. 
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Středisko kultury připravilo v roce 2019 přes stovku akcí. Nejnáročnější z nich 
byly Oslavy 850 let Hranic a Vánoční trhy. Oba projekty se skládaly ze spousty 
nejrůznějších akcí. 

38 koncertů, promítání, pohádek a besed proběhlo převážně v Zámeckém 
klubu, z tohoto 2 programy v Koncertním sále, 3 programy v sokolovně 

42 filmů se promítalo v letním kině 

9 koncertů Kruhu přátel hudby, předplatné skupina A, se uskutečnilo 
převážně v koncertním sále 

4 Koncerty Kruhu přátel hudby, předplatné skupiny B, zájezdová 
představení do Olomouce 

10 programů se uskutečnilo v Zámecké zahradě, jednalo se o koncerty 
Hranického kulturního léta 

2 programy se uskutečnily na Masarykově náměstí, a to Vítání jara, 
Štědrovečerní muzicírování  

1 Pod číslem 1 se skrývá rozsáhlý projekt Vánočních trhů, které se konaly 
na Masarykově náměstí, zahrnovaly celkem 19 programových dnů, 40 
koncertů, divadel a spoustu doprovodných akcí (řemesla, živá zvířata a 
další) 

1 Program se konal v parku – jednalo se o Prázdninování, tradiční akci na 
ukončení prázdnin 

1 program proběhl v historickém centru – Oslavy 850 let Hranic. Skládal se 
z desítek vystoupení na pódiu na Masarykově náměstí, na travnatém 
prostranství za zámkem a v Zámecké zahradě 

+ spousta dalších akcí (spoluúčast na Dnech evropského dědictví, oslavách 
28. října, silvestrovský ohňostroj v letním kině a další) 

108 nejrůznějších akcí za vstupné i zdarma uspořádalo středisko kultury 
celkem v roce 2019 

 
Důležitým prvkem propagace je web kultura-hranice.cz, který je kalendářem akcí nejen 
střediska kultura, ale celého MKZ Hranice i dalších pořadatelů ve městě a okolí. Nový 
portál je přehledný, intuitivní, nabízí uživatelský komfort a usnadňuje zadávání událostí 
jinými pořadateli. 
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6.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU KULTURA 
 

O STŘEDISKU KULTURY 
 
Historie dnešního střediska kultura sahá do roku 2007, kdy vznikla příspěvková 
organizace Městské kulturní zařízení Hranice, a to v souvislosti s otevřením 
Zámeckého klubu v tehdy nově zrekonstruovaných sklepeních hranického zámku. 
Organizace od počátku zajišťovala činnost Kina Svět, Letního kina a Zámeckého 
klubu. Pořádala Hranické kulturní léto, doprovodný program v rámci Dnů evropského 
dědictví a Dne kultury na zámku, festival Evropské jazzové dny, festival Hranická 
scéna, organizovala činnost Kruhu přátel hudby, dvoudenní předvánoční jarmark na 
Masarykově náměstí, správu plakátovacích ploch v Hranicích a výlepovou službu.  

Od 1. 1. 2015 se stala součástí nově vzniklé příspěvkové organizace Městská kulturní 
zařízení Hranice. I nadále zajišťuje výše zmíněné činnosti s výjimkou provozu Kina 
Svět, které přestalo promítat v roce 2009. Od roku 2015 začalo středisko kultura 
organizovat vícedenní vánoční jarmark, folklórní akci Vítání jara, začalo využívat 
prostory nově zrekonstruované Zámecké zahrady. 
 
 

PRACOVIŠTĚ STŘEDISKA KULTURY 

 
KANCELÁŘ 

Středisko kultury má k dispozici jednu kancelář v budově 
Staré radnice na Masarykově náměstí 71, a to od prosince 
2017. Kancelář slouží k administrativní, dramaturgické a 
propagační činnosti. Je vybavena kvalitní tiskárnou, 
řezačkou. 
 
 
ZÁMECKÝ KLUB  

Zámecký klub je ve sklepení zámku na Pernštejnském 
náměstí 1. Má kapacitu 65 až 100 míst k sezení 
v závislosti na uspořádání sálu. V Zámeckém klubu 
probíhají koncerty, divadelní představení, přednášky, 
kinokavárna, programy pro školy.  
 
 
KONCERTNÍ SÁL  

Koncertní sál je v prvním patře v Zámecké ulici 118. Má 
kapacitu k sezení 177 osob. Jedná se o prostor vhodný 
pro pořádání koncertů, divadelních představení, 
přednášek a podobných akcí. 
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LETNÍ KINO 

Letní kino je v areálu na ulice Komenského. Kapacita je 
stanovena na 1 255 osob. Letní kino promítá pravidelně 
od června do září, 28. října a na Silvestra. V areálu se 
konají také velké koncerty a festivaly. Prostor je také 
možné krátkodobě pronajmout podle ceníku.  
 

 
 
 
 
DALŠÍ PROSTORY, KDE STŘEDISKO KULTURA POŘÁDÁ AKCE:  

Sady Čs. legií – prostor parku slouží pro letní akce pro 
veřejnost bez vstupného jako Prázdninování (dřívější 
název Konec prázdnin v parku). 

Zámecká zahrada – se otevřela po rekonstrukci v červnu 
2015. Do tohoto prostoru středisko kultura přesunulo 
cyklus letních koncertů typu open air, bez vstupného -  
Hranické kulturní léto. V předchozích letech se tyto 
programy konaly na travnatém prostranství před 
zámkem. 

Dvorana zámku a galerie Severní křídlo zámku  - 
prostory jsou využívány organizací například při festivalu 
Evropské jazzové dny nebo při dalších mimořádných 
programech, které organizace pořádá. 

Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí slouží pro konání například koncertů při Kruhu 
přátel hudby. 

Masarykovo náměstí je místem konání předvánočních 
jarmarků, folklórní akce Vítání jara, Dnů evropského 
dědictví. 

Divadlo Stará Střelnice využívá středisko kulturu ve 
spolupráci s manželi Vlasákovými pro akce, kde se 
očekává vyšší návštěvnost, než umožňují kapacity 
organizací využívaných prostor. 

Koncertní sály mimo Hranice. Za některými koncerty 
vážné hudby přepravuje středisko kultura abonenty do 
koncertních sálů, které skýtají odpovídající podmínky pro 
náročnější koncerty, a to jednou ročně do Beskydského 
divadla v Novém Jičíně, a čtyřikrát ročně do Reduty 
v Olomouci. 
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6.3 KULTURNÍ PROGRAMY 
 

6.3.1 KLUBOVÁ SCÉNA 

V roce 2019 navštívilo programy střediska 
kultura pořádané v Zámeckém klubu a 
několika dalších prostorách celkem 2.905 
diváků.  

Uskutečnilo se celkem 38 programů, 
z toho 33 akcí v Zámeckém klubu, 2 
programy v Koncertním sále,  3 programy 
v sokolovně. 

Nejvyšší návštěvnost v Zámeckém klubu 
v roce 2019 zaznamenal koncert Karla 
Plíhala, který zhlédlo 163 návštěvníků. 

Rekordní návštěvnost patří divadelnímu 
představení Pat a Mat jedou na dovolenou, 
které se konalo v sokolovně a do hlediště 
usedlo celkem 216 malých i velkých diváků. 

Velkou návštěvnost měly koncerty AC/CZ, 
Nirvana Czech Tribute Band a také koncert 
kapely The Retrievers. 

Oblíbená byla i pohádková představení. 
Na Princeznu ze mlejna přišlo 148 diváků, 
naopak na akci pro děti - Chytrolínádu pouze 
72 diváků. 

Návštěvnicky oblíbené jsou besedy 
hudebního kritika Jiřího Černého. Téma 
kapely Queen zaujalo 130 diváků. 

Opět pokračovala Kinokavárna. 
Uskutečnily se dvě filmové projekce, 
Expediční kamera a Snow Film Fest. 
Kinokavárny se konají v Zámeckém klubu od 
roku 2009, promítány jsou snímky na DVD 
nosičích.  
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NÁVŠTĚVNOST KLUBOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2019 

Datum Název (interpret) 
Místo 

konání  
Druh 
akce 

Počet 
diváků 

18. 1. Sebastien / Black Tiger ZK Koncert 26 

25. 1. Křest alba Golden Boy ZK Koncert 41 

30. 1. Ivan Hlas Trio ZK Koncert 77 

2. 2. AC/CZ – AC/DC Revival ZK Koncert 138 

7. 2. Sudí – Ladislav Hampl ZK Divadlo 29 

8. 2. Nirvana Czech Tribute Band & Green Day 

Bros 

ZK Koncert 155 

17. 2. Pat a Mat jedou na dovolenou Sokolovna Divadlo 216 

22. 2. Expediční kamera 2019 blok 1, 2 ZK Film 74 

2. 3. Insania ZK Koncert 25 

8. 3. Kreyson Memorial & Jerem I ZK Koncert 62 

13. 3. Věra Martinová s kapelou Sokolovna Koncert 103 

21. 3. Progres 2 ZK Koncert 114 

22. 3. Hard Core / Punk Friendly Ride ZK Koncert 43 

29. 3. Michal Prokop Trio ZK Koncert 84 

31. 3. Princezna ze mlejna KS Muzikál 148 

5. 4. Motorhead Revival / Parta 77 ZK Koncert 33 

25. 4. Abraxas ZK Koncert 38 

26. 4. Safíry a granáty show ZK Koncert 40 

30. 4. Karel Plíhal ZK Koncert 163 

1. 5. Na stojáka! ZK Stand up 99 

14. 5. František Nedvěd s kapelou Sokolovna Koncert 118 

15. 5. EJD: Michal Žáček & Mário Šeparovič ZK Koncert 47 

16. 5. EJD: Alexander Khristianov trio ZK Koncert 21 

17. 5. EJD: Historie a vývoj jazzu (pro školy, 2 besedy) ZK Přednáška 225 

17. 5. EJD: Formace Jazz Q & Diana Siedlaczek ZK Koncert 21 

18. 5. EJD: Swingová tančírna ZK Tanec 19 

31. 5. Will Johns Trio ZK Koncert 83 

27. 9. So What! & The Hall ZK Koncert 46 

8. 10. Olivy – improvizační divadlo ZK Divadlo 25 

13. 10. Chytrolínáda KS Divadlo 72 

19. 10. Totální nasazení / Vision Day / Deratizéři ZK Koncert 94 

24. 10. Jiří Černý - Queen ZK Přednáška 130 

25. 10. Robert Balzar Trio ZK Koncert 20 

1. 11. The Retrievers ZK Koncert 108 

7. 11. Miroslav Paleček & Ivo Jahelka ZK Koncert 67 

15. 11. Snow Film Fest 2019 ZK Film 63 

22. 11. Ozzy Osbourne Tribute ZK Koncert 72 

24. 11. One Novak Show ZK Talk show 11 

Celkem  2.905 

Průměrná návštěvnost (celkem 38 akcí včetně EJD)  77 
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6.3.2 EVROPSKÉ JAZZOVÉ DNY  

 

Od roku 2008 je dnešní středisko kultura 
pořadatelem Mezinárodního festivalu 
Evropské jazzové dny.  

V roce 2019 se konal 17. ročník Evropských 
jazzových dnů a uskutečnilo se 5 koncertů 
v Zámeckém klubu. Průměrná návštěvnost 
jedné akce byla 67 lidí, průměr je včetně akce 
pro školy.  

Návštěvnost Evropských jazzových dnů 
v roce 2018 se nevymykala předchozím 
obdobím.  

Součástí akce je výstava v galerii Severní 
křídlo zámku. V roce 2019 se konala ve 
spolupráci se střediskem muzeum a galerie 
výstava grafik Jiřího Slívy – Jazz pro oči. 
Návštěvnost výstavy není započítávána do 
Evropských jazzových dnů. 

 

NÁVŠTĚVNOST EVROPSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ 2015-2019 

Rok Počet koncertů Celková návštěvnost 
Průměrná 

návštěvnost 

2015 7 448 64 

2016 6 264 44 

2017 5 (+2 výchovné koncerty) 339 (+307 žáků na vých.koncertech) 68 

2018 5 315 63 

2019 5 333  67 

 

PROGRAM A NÁVŠTĚVNOST EVROPSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ V ROCE 2019 

Datum Koncert Místo konání 
Platících 

diváků 

15. 5. Michal Žáček & Mário Šeparovič Zámecký klub 47 

16. 5. Alexander Khristianov trio Zámecký klub 21 

17. 5. Historie a vývoj jazzu – přednáška pro žáky Zámecký klub 225 

17. 5. Formace Jazz Q & Diana Siedlaczek Zámecký klub 21 

18. 5. Swingová tančírna Zámecký klub 19 

Průměrná návštěvnost jednoho koncertu: 67 lidí 333 
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6.3.3 KRUH PŘÁTEL HUDBY 
 

HISTORIE KRUHU PŘÁTEL HUDBY V HRANICÍCH 
 
Kruh přátel hudby je předplatitelský cyklus koncertů klasické hudby. V Hranicích má 
činnost Kruhu přátel hudby (KPH) dlouholetou tradici. Formovat se začal jako 
hudebně-literární večery roce 1969, a to z iniciativy tehdejšího ředitele hranického 
gymnázia Oldřicha Kubíčka. Ten také po celé roky byl a je duší Kruhu přátel hudby. 

Hranický KPH byl založen v roce 1971 a oficiálně zaregistrován v roce 1974. Prvním 
předsedou výboru KPH byl MUDr. Milan Šmrha, po něm MUDr. Václav Kopecký a poté 
středoškolský profesor Oldřich Kubíček. 

Kruh přátel hudby fungoval v sedmdesátých letech pod JKP (Jednotný klub 
pracujících) a na starosti ho měla pracovnice JKP Eva Horáková, a to až do roku 1991, 
kdy JKP ukončil svou činnost. Poté se tehdejší ředitelka městské knihovny v Hranicích 
Eva Pírková nabídla, že by KPH mohl fungovat pod knihovnou. Od té doby až do roku 
2009 tedy působilo občanské sdružení Kruh přátel hudby při Městské knihovně 
v Hranicích. 

Ve druhé polovině devadesátých let se KPH potýkal s nedostatkem financí. Významně 
tehdy pomáhali sponzoři z Hranic, aby mohl klub fungovat. Od roku 2009 pak začal 
KPH fungovat při Městském kulturním zařízení Hranice. V roce 2015 pak činnost 
převzala Městská kulturní zařízení Hranice, která spolupracují při tvorbě programů s 
Kruhy přátel hudby ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a v Novém 
Jičíně. Díky tomu se daří zařadit do programu i finančně náročnější pořady. Kruh přátel 
hudby nabízí v Hranicích dvě předplatitelské skupiny, a to skupinu A a skupinu B.  

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A   

Skupina A využívá ke koncertům převážně 
Koncertní sál v Zámecké ulici a jeden koncert 
se pořádá zájezdově – pořádají se zájezdy do 
Beskydského divadla v Novém Jičíně, obvykle 
na koncerty velkých symfonických těles.  

Důvody pro tyto zájezdy jsou dva. Za prvé 
v Hranicích není sál, kde by se podobný 
koncert mohl konat. Za druhé díky spolupráci 
s dalšími Kruhy přátel hudby v dalších městech 
(Nový Jičín, Valašské Meziřičí, Rožnov pod 
Radhoštěm) dochází k úsporám po stránce 
ekonomické.  

Zpestřením sezony Kruhu přátel hudby je, že 
jeden z koncertů představuje americké 
renomované hudebníky v rámci festivalu 
Americké jaro, pořádaného Mezinárodní 
společností Antonína Dvořáka. 
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Jak je patrné z tabulky níže, v roce 2019 zaznamenala organizace rekord 
v návštěvnosti koncertů od roku 2009. Na koncerty zavítalo celkem 1 015 diváků.  

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A 
VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI KONCERTŮ KPH OD ROKU 2009 DO ROKU 2019 

Rok 
Počet 

koncertů 
Předplatitelé Doprodej Celkem 

Průměrná 
návštěvnost 

2009   8 671 124 795 99 

2010  8 696 126 822 103 

2011  8 685 269 954 119 

2012  8 738 205 943 118 

2013 9 644 273 917 102 

2014 8 464 353 817 102 

2015 8 460 154 614 77 

2016 9 609 245 854 95 

2017 7 503 101 604 86 

2018 9 741 268 1 009 112 

2019 9 908 107 1 015 113 

 

 
Poznámka.: Koncertní sezóna je vždy od září do června – proto se v jednotlivých 
pololetích liší počet předplatitelů. V prvním pololetí roku 2019 to bylo 104, ve druhém 
97 předplatitelů. 
 
 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA B V ROCE 2019 
 
Skupina B je pak zájezdová. Jedná se o cyklus 4 koncertů Moravské filharmonie 
v jejich domovském sídle – v Redutě Olomouc. Počet předplatitelů skupiny B, zájezdy 
na Moravskou filharmonii Olomouc byl v roce 2019 celkem 41. 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A: 
KONCERTY A NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2019 

Datum Název koncertu 
Předplatitelé 
+ doprodej 

Celkem  

24. 1. Eben Trio 104 + 9 113  

18. 2. Kalabis Quintet 104 + 12 116  

18. 3. Lucie Rozsnyó a Miloslav Študent 104 + 9 113  

29. 4. J. S. Bach trochu jinak 104 + 22 126  

27. 5. Americké jaro – K. Bouska, Š. Filípek 104 + 12 116  

     

26. 9. Mikael Ericsson & Daniel Jun 97 + 4 101  

14. 10. Maestrio Piano Trio 97 + 5 102  

22. 10. Indi Stivín & Alice Springs 97 + 16 113  

28. 11. Josef Suk Piano Quartet 97 + 18 115  

               Celkem 1 015 
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6.3.4 LETNÍ KINO  
 

HISTORIE HRANICKÉHO LETNÍHO KINA 
 
Letní kino v Hranicích začalo promítat od roku 1964. Prvním představením, které se 
promítalo, byl sovětský film Cyklistou proti své vůli, jemuž předcházelo slavnostní 
zahájení koncertem hudby Jednotného klubu pracujících. Po Olomouci bylo hranické 
letní kino druhým v kraji a honosilo se titulem první letní kino v okrese. Po zavření kina 
Svět v roce 2009 se areál Letního kina zvelebil. Letní kino bylo v roce 2013 
digitalizováno. Má kapacitu 1 255 osob, promítá pravidelně od června do září, 28. října 
a na Silvestra. V areálu se konají také velké koncerty a festivaly. V roce 2018 
organizace připravovala ideový záměr na celkovou rekonstrukci letního kina, v roce 
2019 se pustilo město Hranice do příprav rekonstrukce. 
 
 
NÁVŠTĚVNOST 
 
Hranické letní kino si vedlo dobře i v roce 
2019, kdy obhájilo druhé místo 
v návštěvnosti letních kin v České 
republice. Do kina přišlo celkem 10.111 
diváků. 
Rekordní počet návštěvníků 
zaznamenalo letní kino v roce 2018. Do 
kina přišlo na filmy celkem 10 198 
diváků. Promítalo se celkem 42 filmů a 
průměrná návštěvnost byla 241 diváků. 
Nejvíce diváků přišlo v roce 2019 na 
českou sportovní komedii „Přes prsty“, a 
to 794 diváků. 
 
. 

NÁVŠTĚVNOSTI KINA SVĚT A LETNÍHO KINA V HRANICÍCH 2008 AŽ 2019 

Rok Počet 
promítání 

Počet 
diváků 

Průměrná 
návštěvnost 

2008 – Kino Svět a Letní kino 314 12 978 41 

2009 – Kino Svět a Letní kino 222 8 511 38 

2010 – jen Letní kino 34 5 965 175 

2011 – jen Letní kino 29 3 108 107 

2012 – jen Letní kino 19 4 577 241 

2013 – Letní kino (proběhla digitalizace)  41 6 357 155 

2014 – Letní kino 36 7 666 213 

2015 – Letní kino 32 9 787 306 

2016 – Letní kino 34 9 043 266 

2017 – Letní kino  40 9 039 226 

2018 – Letní kino 44 10 198 232 

2019  - Letní kino 42 10 111 241 

 



 
78 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

SPECIÁLNÍ PROJEKCE V ROCE 2018 

Tradičně se uskutečňuje několik speciálních promítání. V roce 2019 to bylo 1. června 
tradiční promítání na Dětský den v letním kině. Dále promítání ve spolupráci 
s Charitou Hranice, které je poděkováním pro účastníky Tříkrálové sbírky, v roce 
2019 se konalo 1. srpna a na film „Kouzelný park“ přišlo 716 diváků. Dále se tradičně 
promítá na oslavy 28. října. Na film „Jak vycvičit draka 3“, který měl vstup zdarma, 
přišlo 600 diváků. Poslední speciální produkcí loňského roku bylo promítání na 
Silvestra, 31. prosince, a to filmu „Sněžný kluk“, kdy za vstupné 20 korun přišlo 382 
diváků. Součástí této akce byl i tradiční ohňostroj, tentokrát ve velkolepém rozsahu. 
 
PROPAGACE – MĚSÍČNÍ PLAKÁTY 
 
K programu letního kina připravuje organizace plakáty na každý měsíc promítání 
s přehledem filmů. Tyto plakáty jsou umístěny na výlepových plochách, na facebooku, 
který má 3.844 sledujících návštěvníků (v roce 2018 to bylo 3.500 sledujících 
návštěvníků). Propagace je také formou letáčků, které jsou k dispozici na různých 
místech, kde organizace pořádá akce, a v informačním centru. Program je zveřejňován 
na webu www.kultura-hranice.cz a v Hranickém zpravodaji. 
 

 

http://www.kultura-hranice.cz/
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PROPAGACE FILMŮ – PLAKÁTY NA JEDNOTLIVÉ FILMY 
 
V průběhu sezony vytvoří pracovníci organizace plakáty na všechny promítané filmy. 
V roce 2019 to bylo 42 plakátů, přinášíme ukázku některých z nich. 
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NÁVŠTĚVNOST LETNÍHO KINA V ROCE 2019 
Datum Název filmu Diváků 

1. 6. Raubíř Ralf a internet 592 

6. 6. X-MEN: Dark Phoenix 134 

14. 6. Rodiče na tahu 122 

15. 6. Muži v černém: globální hrozba 194 

21. 6. Tajný život mazlíčků 2 458 

22. 6. Podfukářky 116 

28. 6. Anabelle 3 590 

29. 6. Yesterday 219 

3. 7. Slunce je také hvězda 65 

4. 7. Spider-man: daleko od domova 500 

5. 7. Srážka s láskou 51 

10. 7. Avengers: Endgame 187 

11. 7. Willy a kouzelná planeta 105 

12. 7. Spolujízda 41 

17. 7. Kořist 125 

18. 7. Late Night 30 

19. 7. Lví král 226 

24. 7. Aladin 508 

25. 7. Dětská hra 184 

26. 7. Ibiza 73 

1. 8. Kouzelný park 716 

2. 8. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 302 

7. 8. Slunovrat 46 

8. 8. Toy Story 4: Příběh hraček 426 

9. 8. John Wick 3 168 

14. 8. Noční můry z temnot 158 

15. 8. Tenkrát v Hollywoodu 457 

16. 8. Tlapková patrola 251 

21. 8. Bohemian Rhapsody 299 

22. 8. Anna 35 

28. 8. Krvavá nevěsta 232 

29. 8. Přes prsty 794 

30. 8. Angry Birds ve filmu 2 260 

6. 9. Lví král 175 

7. 9. To: kapitola 2 34 

13. 9. Zlatokopky 77 

14. 9. Panství Downton 38 

20. 9. Román pro pokročilé 91 

21. 9. Rambo: poslední krev 25 

28. 9. Psí kusy 25 

28. 10. Jak vycvičit draka 3 600 

31. 12. Silvestr v letním kině: Sněžný kluk 382 

Celkový počet diváků 2019 10.111 

Celkový počet představení 2019 42 

Průměrný počet diváků 2019 241 
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6.3.5 HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO 
 

HISTORIE FESTIVALU HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO 
 
Tradici Hranického kulturního léta, což je série letních koncertů bez vstupného, 
zahájilo Město Hranice prostřednictvím odboru školství a sociálních věcí v létě roku 
2006.  

Na pokyn zřizovatele tyto koncerty po svém vzniku převzalo tehdejší MKZ – dnes 
středisko kultura, a od roku 2010 se schválením Rady města přesunulo místo konání 
z Masarykova náměstí na travnaté prostranství před zámkem, které bylo výhodnější 
z několika důvodů. Na trávě nevznikala taková výheň jako na náměstí, snadněji se 
připravily židle pro diváky (jsou uloženy v Zámecké klubu). V Zámeckém klubu je také 
zázemí pro účinkující, ve dvoraně je možnost využití toalet pro návštěvníky. Tento krok 
se velmi rychle projevil zvýšenou návštěvností. Pódium pro účinkující se muselo na 
dobu konání cyklu koncertů vypůjčit. 

Rovněž na pokyn zřizovatele byla část koncertů přesunuta do zrekonstruovaného 
parku – Sady Čs. legií. Prostředí na nábřeží řeky Bečvy je krásné, ale technicky to pro 
pořádání akcí není tak výhodné jako v blízkosti Zámeckého klubu.   

V roce 2015 byla zrekonstruována Zámecká zahrada a tak bylo Hranické kulturní léto 
přesunuto do těchto prostor. Výhody uvedené pro travnaté prostranství u zámku tak 
byly zachovány, navíc je zde stupňovité hlediště a prostor jeviště, není nutné 
připravovat židle. K dispozici jsou toalety a pro občerstvení návštěvníků sloužila terasa 
Zámeckého klubu. 

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI HRANICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 

Na návštěvnost má velký vliv počasí, koncerty se konají pod širým nebem. 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO – POČET KONCERTŮ A DIVÁKŮ  

Rok  Místo Celkem 
koncertů 

Diváků 
celkem  HKL 

Průměr diváků 
na koncert 

2009  Masarykovo náměstí 17     17 cca 1200 cca 1200        70      70 

2010  Prostranství u zámku        8       8   cca 2600  cca 2600  325     325  

2011  Prostranství u zámku        8 8   cca 2400 cca 2400    300      300  

2012  Prostranství u zámku        7      7    cca 2000 cca 2000     285    285 

2013    Prostranství u zámku 
Sady Čs. Legií                              

4 
3 

7 cca 1200 cca 1400 300 200 

  cca  200 67 

2014 Prostranství u zámku     4  7 cca 1300 cca 1600 325 229 

Sady čs. Legií 3 cca  300 100 

2015 Zámecká zahrada 4 6 cca 1100 cca 1350 275 225 

Sady Čs. Legií 2 cca  250 125 

2016 Zámecká zahrada 4 4 cca 1800 cca 1800 450 450 

2017 Zámecká zahrada 6 6 cca 1900 cca 1900 320 320 

2018 Zámecká zahrada 6 6 cca 1900 cca 1900 320 320 

2019 Zámecká zahrada 10 10 cca 2650 cca 2650 265 265 
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HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2019 

 

Hranické kulturní léto nabídlo obyvatelům Hranic v roce 2019 celkem 10 programů -  
koncertů a divadelních představení. Akce se konaly v Zámecké zahradě, pro veřejnost 
jsou zdarma a návštěvnost je odhadována. Celková návštěvnost všech akcí v rámci 
Hranického kulturního léta v roce byla 2.650 diváků.  

 
 
 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2019 -  NÁVŠTĚVNOST 

Datum Účinkující Odhad návštěvnosti 

23. 7. Hromosvod 250 

25. 7. Pavel Husár  & Kamil Dyják 150 

28. 7. Crazy Dogs 300 

30. 7. Abba revival Hranice 800 

1. 8. Martin Láska Band 200 

4. 8. LH Western 150 

6. 8. Olivy (přesunuto do Zámeckého klubu) 150 

8. 8. Mathers Follow Chairs 250 

11. 8. Alband  200 

13. 8. Sluha dvou pánů 200 

Celkem  2 650 
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6.3.6 VÍTÁNÍ JARA 
 

Tradiční folklorní akce Vítání jara, kterou 
organizace připravuje k Velikonočním 
svátkům, se konala 13. dubna 2019 
odpoledne na Masarykově náměstí u 
Kraslicovníku. 
 
Připraven byl bohatý program – pásma 
folklórního souboru Maleníček z Lipníka nad 
Bečvou, souboru Rozmarýnek z Hranic, 
flétového souboru ze Základní umělecké 
školy v Hranicích, cimbálová muzika Cimbal 
Hell Band. Kromě toho prezentace řemesel, 
vláček, občerstvení. 
 
Kvůli velmi špatnému počasí se ale 
uskutečnila jen část programu.  
 
 
 
 
 

6.3.7 PRÁZDNINOVÁNÍ V PARKU  
 

Konec srpna patří tradičně akci 
Prázdninování (původní název Konec 
prázdnin v parku), která zakončuje letní 
prázdniny.  
 
Toto zábavné odpoledne pro celou rodinu se 
koná v Sadech Čs. Legií.  
 
Bohatý program na rok 2019 zahrnoval 
Loutkovou revue Na kouzelném paloučku, 
Kouzelnou školu profesora Bystrozraka, 
Čarodějné písničkování profesorky Krákavé, 
vystoupení mažoretek a na závěr kapelu pro 
všechny věkové generace The People. 
 
Po celou dobu konání akce byly připraveny 
lodičky na Bečvě, malování na obličej, 
horolezecká stěna, liščí zóna odvahy, 
soutěže a sportovní aktivity DDM Hranice a 
také aktivity spolku Junák – střediska 
Psohlavci Hranice. 
 
Akci navštívilo zhruba 300 diváků. 
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6.3.8 OSLAVY 850 LET HRANIC 
 

Hranice oslavily v roce 2019 výročí 
850 let od svého vzniku. Oslavy se 
konaly v sobotu 8. června 2019 
v centru Hranic a nesly se 
v historickém duchu. 

Jednotlivá představení, která se 
uskutečnila v průběhu dne na 
Masarykově náměstí, v Zámecké 
zahradě i u zámku, měly 
připomenout unikátnosti a 
rozmanitosti vývoje a historie města. 

Koncepce oslav se odvíjela od toho, 

že Hranice vždy byly křižovatkou 

cest – již od pravěku procházela 

územím Moravské brány Jantarová 

stezka, později byla přes Hranice 

vedena jedna z prvních a 

nejdůležitějších železničních tratí 

Habsburské monarchie – Severní 

dráha císaře Ferdinanda. S městem 

souvisela nejrůznější řemesla, která 

byla v průběhu oslav představena, 

ale také armáda – připravena byla 

také vystoupení, která připomněla 

slavné vojenské ústavy. 

Oslavy vyvrcholily slavnostním 

průvodem. Ten vedla stěžejní historická postava – mnich Jurik, se kterým je vznik 

města spojen. Mnich Jurik se totiž podílel na kolonizaci území a organizoval mýcení 

lesů. Díky tomu vyrostla v místě Hranic osada, která byla v roce 1201 už trhovou vsí.   

V průvodu diváci viděli obchodníky, komedianty, tanečnice, vojáky a další postavy, 

které procházely městem v průběhu staletí. Nechyběli loupežníci, kteří u obchodní 

stezky měli svoji živnost, postavy z hranických pověstí, historická auta i motocykly, 

prvorepublikoví i současní vojáci, sokoli, skauti, mažoretky, lázeňští hosté 

v prvorepublikových kostýmech a další.  

Top zážitkem v průvodu bylo vystoupení „Compagnie with balls“, což obnášelo taneční 

vystoupení na obřím balónu se kterým si „pohrávala“ velká loutka.  

V průběhu dne mohli zájemci kromě připraveného programu navštívit také hranická 

muzea a galerie. V Muzeum na zámku mohli zhlédnout stálou expozici zbraní a model 

města, který ukazuje, jak vypadaly Hranice v dřívějších dobách. V galerii Severní křídlo 

zámku mohli zhlédnout výstavu grafik Jiřího Slívy Jazz pro oči. Na Staré radnici byla 

k vidění výstava Fenomén hasičství. V  Galerii Synagoga mohli obdivovat dílo 

významného umělce Viktora Hulíka. 
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PLAKÁT OSLAV 
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OSLAVY NABÍDLY BOHATÝ PROGRAM 
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OSLAVY SE KONALY NA NĚKOLIKA MÍSTECH V CENTRU 

 
 
 

 



 
88 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

 

DO PRŮVODU SE ZAPOJILY MÍSTNÍ SPOLKY 
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DO OSLAV SE ZAPOJILA VŠECHNA STŘEDISKA  MKZ  

Do oslav se zapojila všechna střediska MKZ Hranice, a to při samotné realizaci formou 
služeb, ať už se jednalo o dozor v šatně pro vystupující nebo dozor na místech, kde 
se akce konala. 

Kromě toho připravila jednotlivá střediska samostatné akce jako příspěvek k 850 letům 
Hranic: 

1. Knihovna připravila projekt „Osobnosti na stromech aneb Knihovna 
v ulicích“. Na Masarykově náměstí a v Zámecké zahradě visely na stromech 
medailonky osobností, které byly spojené s Hranicemi. 
 

2. Knihovna připravila tři historicko-vlastivědné komentované procházky po 
hřbitovech (židovský hřbitov, městský hřbitov, hřbitov u Kostelíčka), kde 
upozornila na hroby osobností spojených s Hranicemi. 
 

3. Muzeum a galerie připravilo výstavu „Jurik a hranické pověsti“, kde některé 
z pověstí představilo formou komiksu. 
 

4. Turistické informační centrum připravilo k výročí 850 let od založení Hranic 
výrobu pamětní medaile k 850. výročí Hranic v limitované edici. 
 

5. MKZ připravilo přílohu také do Hranického zpravodaje speciální přílohu 
k výročí 850 let Hranic, ve které připomnělo vznik Hranic, důležité archeologické 
nálezy, zajímavosti z historie města a další. 
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6.3.9 VÁNOČNÍ TRHY V HRANICÍCH 
 

Atmosféru vánočních trhů v roce 2019 
dotvářela spousta novinek. Tou hlavní bylo 
kluziště, které vzešlo z iniciativy hranické 
radnice, provozovala jej společnost Ekoltes. 
Kluziště lákalo na náměstí každý den 
veřejnost. Ta si tak mohla užít připraveného 
programu. Každý den od 3. do 21. prosince, 
kdy vánoční trhy probíhaly, zněla od 10 
hodin na náměstí reprodukovaná hudba. 
Nově se také objevila pětice sněhuláků, 
která našla své místo na kašně, a to mezi 
živými stromky, které nazdobili místní 
podnikatelé.  
 
K dalším novinkám lze přiřadit také 
rozdávání betlémského světla na náměstí, 
představení živého betléma, živá zvířata, 
vláček pro děti. 

Opět byl k vidění betlém, zvonička pro 
štěstí, vánoční stromky v podloubích, 
nazdobené stánky girlandami a světýlky. 
Kladně lze hodnotit iniciativu některých 
prodejců punčů, kteří pro pohodlí veřejnosti 
umístili před stánky stolky. 

Středisko kultura se soustředilo na to, aby 
sortiment zboží byl ryze vánoční a na 
zajištění různých druhů občerstvení. 
Rovněž byl na náměstí prodej vánočních 
stromků. Novinkou byl například den 
s názvem „Vánoce na pivu“, kde se 
představily minipivovary, skupina Kabát 
Revival a další. 

Rozsvícení vánočního stromu se konalo 
s programem v andělském duchu. 
Nechyběla Ježíškova pošta, stan 
s ochutnávkami zabijačkových pochoutek, 
vánoček a dalších typických pochoutek. 
Program na pódiu nabídl pro každého něco. 
Pro děti pohádky, vystoupili umělci 
s různými žánry, na své si přišli i milovníci 
klasické hudby. 

Tečkou pak bylo tradiční Štědrovečerní 
muzicírování, které se na náměstí 
uskutečnilo 24. prosince. 
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FOTOGRAFIE Z VÁNOČNÍCH TRHŮ V ROCE 2019 
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PLAKÁT K AKCI VÁNOCE V HRANICÍCH 2019 
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HISTORIE POŘÁDÁNÍ JARMARKŮ V HRANICÍCH 

Předvánoční jarmark s programem pořádalo někdejší MKZ Hranice od roku 2008.  

V letech 2008 a 2009 byl jarmark jednodenní, od roku 2010 do roku 2014 dvoudenní.  
V roce 2015 trval od 3. do 19. prosince a proběhlo 6 programových dní. V roce 2016 
trval jarmark od 1. do 17. prosince a v roce 2017 trvala tato akce od 1. do 16. prosince, 
v roce 2018 od 30. listopadu do 15. prosince. V roce 2019 od 3. do 21. prosince. 

V roce 2015 přinesly Vánoce spoustu novinek. Program na náměstí probíhal v 
pátky a soboty v průběhu prosince, dohromady se uskutečnilo 6 silných programových 
dnů, které byly tematicky zaměřené: Pernštejnské Vánoce, Lidové Vánoce, Moravské 
Vánoce, Betlémské Vánoce, Veselé Vánoce a Pohádkové Vánoce. První den 
„Pernštejnské Vánoce“ proběhl v historickém duchu – jeho vyvrcholením byl příjezd 
pánů z Pernštejna v kočáře a na koních. Na náměstí byly v ten den stánky s různými 
řemesly – kovář, tiskařská dílna a další. 

Poprvé byl na náměstí vyřezávaný 
betlém v životní velikosti, ale také 
zvonička pro štěstí nebo panely 
s vánočními motivy a otvory pro 
obličej, ve kterých se mohli lidé fotit. 
Novinkou byla také přehlídka 
netradičních vánočních stromků. 
Nově byly také stánky vyzdobeny 
girlandami a světelnými řetězy. 

Nechyběl bohatý program ani stánky 
s punči a dalším sortimentem. 
Program byl sestaven v duchu „Hranice Hranicím“. Vystoupili v něm totiž převážně 
místní soubory a skupiny ať už taneční, hudební a další.  

S myšlenkou na konání se vánočního programu ve více dnech, a aby se více 
prezentovaly místní skupiny, přišel hranický starosta Jiří Kudláček. Cílem bylo navodit 
v centru Hranic vánoční atmosféru po celý prosinec, aby lidé chodili na náměstí každý 
den, třeba si prohlédnout betlém, netradiční stromky v podloubí nebo zazvonit na 
zvoničku a k tomu si dát punč a popovídat si s přáteli. 
 
V roce 2016 navázal program akce 
Vánoce v Hranicích na formát 
předchozího roku. Program probíhal 
denně od 1. do 17. prosince. 
Rozsvěcení vánočního stromu 1. 
prosince 2016 bylo pod názvem 
Vánoce za císaře pána, oživením byla 
působivá světelná show. Včetně 
rozsvěcení proběhlo v uvedeném 
období 8 silných programových dnů, 
většinou v pátky a v soboty, a to vždy 
v tematickém duchu: Betlémské 
Vánoce, Taneční Vánoce, Lidové 
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Vánoce, Pohádkové Vánoce, Slovenské Vánoce se speciálním hostem Vašo 
Patejdlem, Veselé Vánoce a Provoněné Vánoce. V ostatní dny se konalo Hraní pod 
stromkem, kde se vystřídaly kapely a hudební soubory z Hranic a okolí a zpříjemnily 
tak atmosféru kolemjdoucím a návštěvníkům.   

V roce 2017 opět pokračovaly vánoční trhy ve stejném formátu. Konaly se od 1. do 
16. prosince, nabídly 6 tematicky zaměřených programových dnů a v ostatních dnech 
Hraní pod stromkem. Rozsvícení vánočního stromu se odehrálo pod taktovkou 
stočlenného sboru Cantabile a zpěvačky Leony Machálkové. 

 

V roce 2018 probíhaly vánoční trhy na náměstí od 30. listopadu do 15 prosince.  
Rozsvícení stromu probíhalo také tematicky, tentokrát se jednalo o Ladovské Vánoce. 

Vánoční trhy nabídly 7 tematicky zaměřených programových dnů, v ostatních dnech 
probíhalo Hraní pod stromkem, kde vystupovaly kapely z Hranic a okolí. Novinkou bylo 
prodloužení vánoční atmosféry až do 21. prosince. V termínu od 16. do 21. prosince 
zněly na náměstí vánoční koledy od 16 do 18 hodin. Jednalo se o reprodukovanou 
hudbu. Na náměstí stál vyřezávaný betlém v životní velikosti, zvonička pro štěstí, ale 
také lunety s motivy Vánoc, ve kterých se lidé mohli vyfotit. Horní a dolní podloubí opět 
oživily netradiční vánoční stromky, novinkou byl vánoční také vláček pro děti. 
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6.4 PROPAGACE  
 

Plakáty -  Středisko kultura připravuje plakáty s měsíčním programem formátu A3 a 
letáčky s měsíčním programem formátu A5. Kromě toho umísťuje měsíční program 
svých akcí do předtištěných plakátů s reklamami hranických firem, které mají formát 
A1 a dodává je firma Profactor, která hradí tisk a materiál měsíčního programu a 
poštovné. Dále se připravují plakáty formátu A3 na jednotlivé programy, koncerty apod. 
Kromě výlepových ploch v Hranicích jsou plakáty vyvěšovány po okolních vesnicích a 
městech. 
 
Propagační letáky - k předplatnému Kruhu přátel hudby vytváří středisko propagační 
souhrn koncertů, letáky, k jednotlivým koncertům pak plakáty s programem. Dále pak 
jsou každý měsíc zhotovovány měsíční programy, které jsou rozmístěny po všech 
veřejných pracovištích Městských kulturních zařízení.  
 
Tiskové zprávy - pravidelně měsíčně jsou rozesílány médiím informace o 
připravovaných programech včetně podrobností o vystupujících.  
 
Hranický zpravodaj - připravované programy jsou propagovány v Hranickém 
zpravodaji, který vydávají Městská kulturní zařízení Hranice. V každém čísle je 
zveřejněn přehledný soupis akcí, které středisko kultura pořádá, podle potřeby pak 
podrobnější informace a články k jednotlivým akcím. Tento typ propagace je velice 
efektivní.  
 
Facebook - významným prostředkem propagace jsou facebookové stránky, které 
přináší pravidelně informace o připravovaných akcích. Středisko kultura má dva 
facebookové profily, a to Zámecký klub a Letní kino. 
 
Webové stránky – využívány jsou také webové stránky kultura-hranice.cz, které byly 
nově vytvořené v roce 2017. Stránky nabízejí intuitivní a přehlednou formou kalendáře 
akce, které středisko kultura připravuje, ale také akce ostatních pořadatelů. 
 
 

6.5 PRONÁJMY PROSTOR, VÝLEPOVÁ SLUŽBA 

 
 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY PROSTOR  
 
Středisko kultura poskytuje také krátkodobé pronájmy prostor dle ceníku schváleného 
Radou města Hranice. Tyto pronájmy se týkají Zámeckého klubu a areálu letního kina.  
 

 
VÝLEPOVÁ SLUŽBA 
 
Středisko kultura má ve své správě výlepové plochy v Hranicích. Ty slouží pro 
propagaci akcí Městských kulturních zařízení, dalších pořadatelů, organizací a firem z 
Hranic i jiných měst. Sběr plakátů pro výlep je v Turistickém informačním centru v 
přízemí zámku. 

http://www.mkz-hranice.cz/
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7. TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
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7.1 SHRNUTÍ: INFOCENTRUM V ROCE 2019 
 
Přestože vládne světem internet, prostřednictvím 
kterého lze dohledat úplně vše, neplatí toto pravidlo pro 
informační centra. Svědčí o tom neustále zvyšující se 
návštěvnost a evidování dotazů, jak osobních, 
telefonických nebo e-mailových.   

V roce 2019 zaevidovaly referentky Turistického 
informačního centra na zámku 17.390 dotazů, což je o 
1.519 dotazů více než v roce 2018. Od roku 2017 
sledujeme každoroční zvýšení návštěvnosti 
Turistického informačního centra v Hranicích v průměru 
o 1.500 dotazů. Informační centrum Propast evidovalo v 
roce 2019 zvýšený počet návštěvníků, a to 24.560 
návštěvníků, což je o 3.213 návštěvníků více než v 
roce 2018.  

V roce 2019 infocentrum inovovalo prohlídkové 
okruhy a zavedlo nový „Hranice z vody“, který 
zájemcům nabízel neokoukaný pohled z řeky Bečvy na 
zajímavá místa Hranic i Teplic nad Bečvou. Návštěvníci 
při tomto okruhu jezdili na šlapadlech. V této souvislosti 
byly vylepšeny stávající okruhy a změnily názvy na 
„Hranice vojenským maršem“, „Hranice z výšky“ a 
„Hranice pěšky“. Na tyto prohlídky získala organizace 
dotaci Olomouckého kraje. 
 
Informační centrum se také podílelo na korekturách 
speciálního vydání Turistických novin s názvem 
„Léto na Hranicku“. Prostřednictvím novin vybídlo 
k návštěvě perly Moravské brány – Hranic, které jsou 
výjimečné tím, že na velmi malém prostoru nabízejí 
spoustu přírodních a historických zajímavostí.  Časopis 
nabídl to, co je možné v Hranicích vidět, zažít a také 
možnosti oddechu. 
 
Novinkou byl Turistický deník s motivem potápěče 
v Hranické propasti, který je mezi sběrateli velmi 
žádaný.  
 
K výročí 850 let od založení Hranic zadalo Turistické 
informační centrum výrobu pamětní medaile k 850. 
výročí Hranic v limitované edici.  
 
Informační centrum také vydalo trhací mapy 
k Hranickému krasu. Na jedné straně je mapa, na 
druhé straně základní informace k Hranické propasti, 
Zbrašovským aragonitovým jeskyním a k Lázním 
Teplice nad Bečvou. 
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7.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU TIC 
 

O TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU NA ZÁMKU 
 

Turistické informační centrum Hranice 
bylo zřízeno Městem Hranice 27. 4. 2000 
jako Městské informační centrum a 
spadalo pod příspěvkovou organizaci 
Městské muzeum a galerii v Hranicích a 
následně pak pod příspěvkovou 
organizaci Městská knihovna Hranice. 

Od 1. 1. 2015 je jedním ze středisek 
Městských kulturních zařízení Hranice, 
příspěvkové organizace.  

Provozovna se nachází v historickém, 
památkově chráněném objektu 
hranického zámku na Pernštejnském 
náměstí 1.  

V roce  2018 se od 1. června otevřelo 
nově Informační centrum k Propasti, 
které spadá pod Turistické informační 
centrum na zámku. 

Turistické informační centrum je členem 
Asociace turistických informačních center 
ČR (A.T.I.C.). Má udělen dle 
Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B. 
Jazyková vybavenost pracovníků TIC je 
angličtina, němčina. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 

KONTAKTY 
 
Telefon:           581 607 479, 777 499 892 
Web adresa:    infocentrum-hranice.cz 
E-mail:            infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz   

Měsíc Den Hodina 

Červen až září Pondělí až pátek 7:00 – 18:00 

Sobota 8:00 – 12:00 

Státní svátky 8:00 – 16:00 

Říjen až květen Pondělí až pátek 8:00 – 17:00 

Sobota 8:00 – 11:00 
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O INFORMAČNÍM CENTRU K HRANICKÉ PROPASTI 
 

Informační centrum k Propasti se otevřelo pro veřejnost 1. června 2018.  

Provozovna je v památkově chráněném objektu bývalého nádraží v Teplicích nad 
Bečvou. Je ve funkcionalistické budově z roku 1939, která je kulturní památkou a je 
významným příkladem železniční architektury z 1. poloviny 20. století. Budova je v 
bídném stavu a město Hranice jedná se Správou železničních a dopravních cest o 
dalších opravách a odkupu budovy. Současně město Hranice pracuje na projektu – 
vytvoření interaktivního centra v části budovy. 

Infocentrum má za úkol 
zviditelnit jedinečný 
světový unikát  – Hranickou 
propast, která je s celkovou 
naměřenou hloubkou 473,5 
metrů nejhlubší propastí 
České republiky. Současně 
je díky rekordní hloubce 
vody 404 metrů nejhlubší 
zatopenou propastí světa. 

Infocentrum nabízí v jedné 
místnosti interaktivní 
model, který zachycuje 
nejčerstvější poznatky o 
výzkumu Propasti.  

K dispozici jsou také brýle pro zobrazení virtuální reality – prohlídky z různých částí 
Propasti, zejména těch, kam se návštěvníci nemohou dostat. Díky 3D brýlím se lidé 
mohou projít nejen po okolí Hranic a Teplic nad Bečvou, ale také se přenést až pod 
hladinu jezírka přímo do Hranické propasti a zažít to, co vidí potápěči při ponorech. 
Dále se v expozici nachází interaktivní model Hranického krasu, promítá se film 
z ponorů do Propasti, zakoupit lze suvenýry, obdržet zajímavé letáky či využít dalších 
služeb jako vyhledání spojů, kulturních akcí nebo tipů na výlety. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 

KONTAKTY 
 
Telefon:  778 888 643 
Web adresa:    infocentrum-hranice.cz 
E-mail:             infocentrum.propast@mkz-hranice.cz 

Měsíc Den Hodina 

Červen až říjen Úterý až pátek 10:00 – 16:00 

Sobota a neděle   9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 

mailto:infocentrum.propast@mkz-hranice.cz
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7.3 NÁVŠTĚVNOST TIC 
 
 

NÁVŠTĚVNOSTI TIC NA ZÁMKU 

 
 
 

 

POČET NÁVŠTĚV           
V TIC  ZÁMEK 

 

Rok  Počet dotazů 

2001  1 680 

2002  3 221 

2003  4 186 

2004  4 471 

2005  4 991 

2006  5 055 

2007  4 632 

2008  5 841 

2009  6 086 

2010  6 661 

2011  8 034 

2012  8 757 

2013  8 515 

2014  9 103 

2015  11 799 

2016  13 319 

2017  14 317 

2018  15 871 

2019  17 390 

POČET NÁVŠTĚV 
V PRŮBĚHU ROKU 2019 

Měsíc  Počet dotazů 

Leden  602 

Únor  996 

Březen  990 

Duben  1.048 

Květen  1.456 

Červen  1.827 

Červenec  2.333 

Srpen  2.452 

Září  1.829 

Říjen  1.476 

Listopad  1.195 

Prosinec  1.186 

Celkem  17.390 

Turistické informační centrum na zámku 
zaznamenalo i v roce 2019 zvýšenou 
návštěvnost.  
 
Bylo zaevidováno celkem 17.390 konkrétních 
dotazů a služeb, z toho 316 od zahraničních 
turistů. 
 
Zvyšující se návštěvnost informačních center 
není pouze v rámci našeho regionu, ale v rámci 
celé republiky, o čem svědčí i statistiky 
vnitrostátního cestovního ruchu, které jsou 
volně dostupné na internetu.  
 
Lidé čím dál častěji tráví dovolené v České 
republice, proto infocentra s oblibou navštěvují.  
 
Dalším důvodem zvyšující se návštěvnosti je 
prodej vstupenek Městských kulturních zařízení 
Hranice na kulturní akce ve městě.  
 
 

 

 

V tabulce návštěvnosti podle jednotlivých 
měsíců je patrné, že vytíženost Turistického 
informačního centra na zámku je nejvyšší 
v době turistické sezony, tedy od června do září. 
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NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA PROPAST 
 

 
POČET NÁVŠTĚV 

V INFOCENTRU PROPAST 
 

Rok Počet dotazů 

2018 21 347 

2019 24 560 
 

 
POČET NÁVŠTĚV 

INFOCENTRA PROPAST 
V PRŮBĚHU ROKU 2019 

 

Měsíc  Počet dotazů 

Leden 0 
Únor 0 

Březen 0 

Duben 1.274 
Květen 2.744 

Červen 3.864 

Červen 6.925 

Červenec 6.436 

Srpen 2.155 

Září 1.162 

Říjen 0 

Listopad 0 

Celkem 24.560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V pořadí druhá sezóna moderního Infocentra 
Hranická propast zaznamenala opět vysoký počet 
návštěvníků. Infocentru navštívilo 24.560 
návštěvníků z toho 613 zahraničních. Kromě 
atraktivní lokality, ve které se infocentrum nachází, 
je důvodem zvýšení návštěvnosti prodloužení 
provozní doby, a to od dubna do října, oproti 
loňskému roku, kdy začalo fungovat až v červnu. 

Hned v úvodu roku 2019 absolvovaly, díky dobré 
spolupráci se Zbrašovskými aragonitovými 
jeskyněmi, referentky infocentra Hranické propasti 
a infocentra na zámku několik dobrovolných 
vzdělávacích programů (vždy se jednalo o sobotní 
odpoledne).  

Vzdělávací program se konal ve školící místnosti 
Zbrašovských aragonitových jeskyní, byl určen pro 
budoucí průvodce jeskyní a byl poskytnut zdarma. 
Některá témata se vztahovala k Hranické propasti 
a Hranickému krasu, takže byly přínosem i pro 
referentky obou infocenter. 
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7.4 PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA 
 
Prohlídky města jsme v roce 2019 nabízeli hned 
v několika okruzích, které jsme inovovali. 
Všechny prohlídkové okruhy byly zpoplatněny. 
Všechny prohlídkové okruhy byly uskutečněny 
za finanční podpory Olomouckého kraje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘEHLED VYUŽITÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Období  Počet provedení 

Městs. 
pam. 
 zóna 

Věž Voj. 
ústavy 

Židov. 
památky 

Hranice  
z vody 

CELK. Z toho  
zahr. 

návštěv. 

2008  
(zdarma) 

410 0 0 0 0 410 20 

2009  
(zdarma) 

716 1288 0 0 0 2004 
91 

 

2010 
(placeno) 

473 762 0 0 0 1235 87 

2011 
(placeno) 

321 942 0 0 0 1263 41 

2012 
(placeno) 

262 907 0 0 0 1169 12 

2013 
(placeno) 

124 467 0 0 0 591 21 

2014 
(placeno) 

285 742 0 0 0 1027 21 

2015 
(placeno) 

317 691 0 0 0 1008 56 

2016 
(placeno) 

126 639 0 0 0 765 40 

2017 
(placeno) 

419 663 129 65 0 1370 74 

2018 
(placeno) 

335 464 44 0 0 843 62 

2019 
(placeno) 

326 414 73 4 8 825 8 
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1. HRANICE PĚŠKY  
 

Jednalo se o 1,5 hodinovou komentovanou 
prohlídku historického centra města Hranic. 
Vycházelo se dvakrát denně, vždy v 10:00 a 
ve 14:00 hodin. Okruh využilo za celou 
sezonu celkem 326 zájemců, což je oproti 
loňskému roku o 9 osob méně. V pracovní 
dny se vycházelo z Turistického informačního 
centra na zámku, o víkendech z Muzea na 
zámku. Cena této prohlídky za osobu činila 
30 Kč. 

 
 

2.  HRANICE Z VÝŠKY  
 

Výstup na radniční věž byl v roce 2019 
z důvodu rekonstrukce stropu v Městské 
knihovně omezen. (V chodbě, kterou se 
chodí na věž, byly uloženy knihy).  Nicméně i 
přes dlouhodobější omezení navštívilo 
radniční věž 414 návštěvníků, což je pouze 
o 50 osob méně, než v loňském roce. Pokud 
by věž fungovala v běžném režimu, dosáhla 
by určitě vyšší návštěvnosti než v loňském 
roce. Věž bylo možné navštívit od 10:00 do 
11:30 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin. 
V pracovní dny se vycházelo z Turistického 
informačního centra na zámku, o víkendech 
z Muzea na zámku. Cena 10 Kč za osobu. 

 
 
3. HRANICE VOJENSKÝM MARŠEM  
 

Oblíbené komentované prohlídky bývalých 
vojenských ústavů byly po předchozí 
domluvě s Armádou ČR, v roce 2019 
uspořádány jednou měsíčně. Prohlídky byly 
dle předchozí objednávky, vycházelo se 
z Turistického informačního centra na 
zámku. Termíny stanovila Armáda ČR dle 
svých možností. Součástí prohlídky byla 
také návštěva stálé expozice historických 
zbraní Muzea na zámku. Okruh navštívilo 73 
návštěvníků, což je o 29 osob více než 
v roce 2018. Cena prohlídky byla 60 Kč. 
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4. ŽIDOVSKÉ HRANICE  
 

Židovské Hranice je velmi specifický 
prohlídkový okruh zaměřený na historii 
Židů v Hranicích. Komentovaná procházka 
s průvodcem nabízí magickou atmosféru 
židovského hřbitova, upozorňuje na místa, 
kde fungovaly židovské továrny, kde byly 
židovské lázně, návštěvníci se dozvěděli o 
hranických Stolpersteinech, o historii a 
architektuře synagogy Tento prohlídkový 
okruh byl pouze na objednávku a navštívili 
ho 4 zájemci. Cena byla 30 Kč za osobu. 

 
 
5.HRANICE Z VODY  

 
Naprostou novinkou roku 2019 byl 
zážitkový prohlídkový okruh po řece Bečvě 
na šlapadlech. Netradiční komentovaná 
prohlídka města spojená se zábavnou 
sportovní aktivitou byla uskutečněna ve 
spolupráci s Hranickou rozvojovou 
agenturou, která provozovala šlapadla na 
řece Bečvě a byla na objednávku. Jízdu po 
Bečvě využilo 8 zájemců. Cena činila 100 
Kč za osobu. 
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7.5 SLUŽBY TIC 
 

NÁKUP A PRODEJ SUVENÝRŮ, MAP, KNIH A DALŠÍHO ZBOŽÍ 
 
Stejně, jako v minulých letech provádělo Turistické informační centrum výběr, nákup a 
prodej upomínkových nebo sběratelských předmětů, suvenýrů, map, pohlednic, 
turistických známek a vizitek, turistických deníků, knih, brožur a dalšího zboží 
zaměřeného na propagaci města a regionu.  
 

 
Novinkou byl Turistický deník s motivem 
potápěče v Hranické propasti, který byl a 
je mezi sběrateli velmi žádaný.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
K výročí 850 let od založení Hranic, které si 
město připomínalo v roce 2019, zadalo 
Turistické informační centrum výrobu 
pamětní medaile k 850. výročí Hranic 
v limitované edici.  
 
 

 
 

Informační centrum také vydalo pro potřeby 
Infocentra Propast trhací mapy 
k Hranickému krasu. Na jedné straně je 
mapa, na druhé straně základní informace 
k Hranické propasti, Zbrašovským 
aragonitovým jeskyním a k Lázním Teplice 
nad Bečvou. Mapy jsou návštěvníkům 
k dispozici zdarma. 
 

 
 

KOPÍROVACÍ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST 
 
TIC i v roce 2019 poskytovalo placené kopírovací služby, vymezený tisk z internetu 
(dle zásad GDPR), skenování pro veřejnost a vedlo jejich evidenci. Bylo pořízeno 386 
placených kopií, tisku z internetu a skenování. 
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7.6 JAK PROPAGUJEME HRANICE 
 

1. TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 
 
Prvotní propagace je prostřednictvím moderního webu Turistického informačního 
centra Hranice. Informace jsou zaměřeny na nalákání návštěvníků – tipy na výlety, 
atraktivní místa Hranic i blízkého okolí. Nechybí také odkazy na Informační centrum 
Hranické propasti, na jednotlivá střediska Městských kulturních zařízení a na turistické 
portály, jako například Kudy z nudy, turistický portál Olomouckého kraje atp. 
 

 

2. KALENDÁŘ AKCÍ NA HRANICKU  
 
Referentky infocentra zajišťují vkládání kulturních a sportovních akcí nejen v 
Hranicích, ale také v regionu Hranicko přehlednou a jednoduchou formou pro uživatele 
do kalendáře akcí www.kultura-hranice.cz. Pracovnice TIC aktivně komunikují s 
pořadateli akcí a informace pak vkládají na kulturní portál. Web zároveň slouží pro 
ostatní pořadatele kulturních akcí k jejich přehledu a koordinaci, aby se eliminovalo 
křížení více kulturních akcí ve stejných termínech.  Kalendář akcí doplňují o nové akce 
a programy pověření pracovníci z muzea a ze střediska kultury. 
 

3. KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

 
K propagaci programů a služeb organizace využívá TIC také facebook Turistické 
informační centrum Hranice, který průběžně aktualizuje a provádí jeho administraci. 
Referentky TIC spravují profil Tic Hranice, u kterého je evidováno 1 558 přátel. Dále 
spravují stránky Turistické informační centrum Hranice, kde je evidováno 644 „To se 
mi líbí“.  



4. PUBLIC RELATIONS 

 
Referentky V roce 2019 financovalo město 
Hranice samostatnou osmistránkovou přílohu 
zaměřenou na cestovní ruch.  
 
Jednalo se o turistické noviny, které poutavou 
formou s fotografiemi lákaly nové návštěvníky 
nejen na zajímavosti v Hranicích a  okolí, ale 
také na lákavé kulturní akce, které se ve městě 
konaly.  
 
Noviny byly distribuovány do měst v krajích, 
které sousedí s Hranicemi (Valašsko, Ostravsko, 
Novojičínsko atd.).  
 
Součástí byly také plakáty na dvě velké akce, 
které se v roce 2019 v Hranicích konaly, a to 
oslavy 850 let od první písemné zmínky o 
Hranicích a 100 let fotbalu v Hranicích. 
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I v roce 2019 referentky TIC pravidelně a aktivně informovali o kulturních akcích i 
připravovaných novinkách v programech regionální média a organizace v oblasti 
cestovního ruchu.  
 
TIC spolupracuje s hranickým televizním zpravodajstvím, propaguje aktivity v 
pořadech Českého rozhlasu Olomouc, připravuje podklady k propagačním článkům 
volného sdružení Moravská brána v turistickém magazínu TIM.  
 
Dále vkládali pozvánky na kulturní akce do satelitního vysílání nebo na informačně-
turistický portál apsida.cz. Dále aktivně spolupracují s odborem cestovního ruchu 
města Hranic, kde operativně a dle potřeby řeší aktuální úkoly (korektury, podklady, 
texty k připravovaným letákům atp.)  
 
Průběžně pracovnice TIC aktivně vkládaly informace o kulturních, sportovních a 
společenských akcí pořádaných Městskými kulturními zařízeními i dalšími 
organizátory na weby www.ok-tourism.cz, kultura-hranice.cz nebo strednimorava-

tourism.cz. 
 
 

5. VELETRHY 

 

 
Pracovnice TIC se aktivně účastnily tradičního veletrhu cestovního ruchu Go a 
Regiontour 2019 v Brně, pod záštitou Olomouckého kraje.  
 
Druhý veletrh, který absolvovaly, byl z pozice návštěvníka. Jednalo se o veletrh 
cestovního ruchu v Plzni s názvem ITEP. V roce 2020 bychom rádi tento veletrh 
navštívili jako aktivní účastníci. Díky strategickému místu a dopravní dostupnosti, ve 
které se Hranice nacházejí, bychom tak rádi zacílili na potenciální návštěvníky 
z opačného konce republiky. 
 

http://www.ok-tourism.cz/


 
109 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

6. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Město Hranice se v roce 2019 prezentovalo v propagační brožuře vydané firmou Na 
kole i pěšky, kde mělo město 6 stránkovou prezentaci s tipy na výlety. Brožuru 
sestavovalo TIC Hranice s pracovnicí odboru cestovního ruchu v Hranicích a tematicky 
spadala do zajímavých míst Olomouckého kraje. 
 
Referentky TIC opakovaně spolupracovaly na tvorbě brožur a letáků podle aktuální 

potřeby s odborem cestovního ruchu, HRA, MAS a dalšími institucemi.Připravovaly 
texty a dělaly jejich korektury do brožur, letáků a propagačních materiálů volného 
sdružení cestovního ruchu Moravská brána a dalším dle aktuální potřeby. Měsíčně 
připravovaly a sestavovaly kalendář akcí na Hranicku, který tiskly a distribuovaly 
médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, zájemcům a návštěvníkům 
infocentra. 
 

7. PŘÍJEM A ADMINISTRACE PLAKÁTŮ NA VÝLEPOVÉ PLOCHY 

 
TIC zajišťovalo příjem plakátů k výlepu na výlepové plochy ve městě od zájemců, 
organizátorů a pořadatelů akcí v regionu. TIC aktualizovalo skleněnou výlepovou 
plochu a panely určené pro výlep upoutávek na kulturní akce ve dvoraně zámku, kde 
umísťuje aktuální plakáty, stejně tak jako ve vitríně v Zámecké ulici. 
  

8. HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

 
Hranický zpravodaj vycházel v roce 2019 už pátým rokem s nákladem 8 400 kusů. 
Zpravodaj je distribuován zdarma do schránek obyvatelům Hranic a místních částí. 
Prostřednictvím tohoto média propaguje TIC kulturní, sportovní a společenské akce 
ve městě. Pro měsíčník Hranický zpravodaj připravuje TIC kalendář kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Při jeho sestavování spolupracuje s pořadateli 
kulturních, sportovních a společenských akcí a prohlubuje koordinační funkci ve 
vztahu k ostatním příspěvkovým organizacím, spolkům, organizátorům akcí tak, aby 
nedocházelo k tomu, že se ve stejný čas budou konat akce obdobného charakteru. 
Kromě toho TIC přijímalo inzerci do Hranického zpravodaje, články od obyvatel města, 
řešilo reklamace distribuce zpravodaje, rozesílalo povinné výtisky Hranického 
zpravodaje, provádělo archivaci měsíčníku a psalo články, které propagovaly akce 
pořádané turistickým informačním centrem - například komentované prohlídky. 
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7.7 DALŠÍ ČINNOSTI 
 
 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI STŘEDISKY MKZ HRANICE 
 
Referentky TIC také intenzivně spolupracují s dalšími středisky MKZ Hranice a 
podílí se na organizaci, přípravě i realizaci různých projektů. 
 

 Muzeum na zámku. Zpřístupňování Muzea na zámku zájemcům v době mimo 
otevírací dobu. 

 Sběr kraslic na velikonoční strom „Kraslicovník“, který byl umístěn na 
Masarykově náměstí a s tím i spojená propagace.

 Dny evropského dědictví. TIC se podílelo na přípravě programů na Dny 
evropského dědictví, spolupracovalo při přípravě plakátů, přípravě některých 
programů, například otevření mázhauzu pro veřejnost nebo při zpřístupnění 
vojenské expozice v kasárnách gen. Zahálky v Hranicích. Při samotné akci 
zajistilo otevření infocentra nad rámec provozní doby.

 Muzejní noc. Kromě propagace této akce se TIC podílelo při zajišťování 
výstupů na radniční věž, kde se střídalo s pracovnicemi střediska knihovna.

 Prodej vstupenek v letním kině. V letní sezóně referentky TIC vypomáhaly 
středisku kultura na akcích konaných zejména v letním kině, a to při prodeji 
vstupenek.



DALŠÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI: 
 

 Účast na koordinačních schůzkách s městem Hranice v oblasti cestovního 
ruchu, schůzkách „Smart City“ a příprava Programu rozvoje města na další roky

 Účast na schůzkách týkajících se odkupu a rekonstrukce budovy bývalého 
nádraží Teplice nad Bečvou, kde se v současnosti nachází Infocentrum 
Hranické propasti a řešení dalšího využití budovy.

 Spolupráce s Městským úřadem Hranice při realizaci letáků a brožur

 Aktualizace textů v brožuře Olomouc region card 2019.

 Korektury a tvorba textů do propagačních materiálů a časopisů (např. TIM)

 Sběr a vyhodnocování Questingu Moravské brány a Hříšní lidé města 
Hranického.

 Vkládání akcí do satelitního programu.

 V rámci spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou dle potřeby výpomoc  
s půjčováním kol a koloběžek.
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SPOLUPRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
 

 Účast na školeních a seminářích, které pořádá Asociace Turistických 
Informačních Center České republiky, jehož je TIC členem.  

 Účast na jednání rady, která probíhala jednou měsíčně, převážně v Praze na 
České centrále cestovního ruchu Czech Tourism nebo na větších veletrzích 
zaměřených na cestovní ruch po celé ČR. 

 Referentky TIC se zúčastňují schůzek pracovních skupin organizací pracujících 
v oblasti cestovního ruchu, jimiž jsou členkami: středisko Europe Direct 
Olomouc, Moravská brána regionální produkt, Hranická rozvojová agentura, 
volné sdružení Moravská brána. 
 

 

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O EU V RÁMCI MEIS 
 
TIC poskytuje také základní informace o EU. V rámci této činnosti se referentky TIC 
účastnily tradičního setkání pracovníků Městských Evropských Informačních Středisek 
(MEIS). Poskytovaly veřejnosti informace o aktuálním dění v EU, prováděly propagaci 
prostřednictvím materiálů vztahujících se k EU. V rámci své činnosti připravily nebo se 
spolupodílely na pořádání akcí pro širokou veřejnost. Akce jsou podrobněji rozvedeny 
níže, v bodu Akce pro veřejnost. 
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7.8 AKCE PRO VEŘEJNOST  
 

1. POKOŘ SVÉ HRANICE#EVROPOHNISE 
 

Městské evropské informační středisko (MEIS) 
při TIC Hranice a Hranická rozvojová uspořádali 
akci Pokoř své Hranice aneb evropohnise. 
Zábavně vzdělávací akce se uskutečnila v neděli 
9. června 2019 od 10 do 18 hodin v parku. Akce 
se zúčastnilo 2000 návštěvníků, stánek MEIS 
navštívilo 800 návštěvníků. U stánku bylo 
připraveno kolo štěstí s vědomostními otázkami 
o Evropské unii a jejich státech, otázky byly pro 
děti i dospělé a za každou správnou odpověď byl 
soutěžící odměněn drobným dárkem. 

2. POVÍDÁNÍ O HRANICKÉ PROPASTI 
 

Druhou akcí MEIS Hranice bylo povídání o 
Hranické propasti, které se uskutečnilo ve středu 
30. října 2019 od 18 hodin v Zámeckém klubu v 
Hranicích. Na besedu byl pozván předseda 
České speleologické společnosti Hranického 
krasu Michal Guba a geolog doc. Milan Geršl.  
Zúčastnilo se 80 posluchačů, kteří se aktivně 
zapojovali do diskuze více než 3 hodiny. 
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8. HRANICKÝ ZPRAVODAJ 
 

Organizace vydává měsíčník Hranický zpravodaj od roku 2015. Vychází v nákladu 
8 400 ks a je zdarma distribuován do schránek obyvatelům Hranic a místních částí, 
ale také hostům v lázních Teplice nad Bečvou. Zpravodaj je k dispozici online na 
webových stránkách města i mkz-hranice.cz.  
 
V roce 2019 došlo ke změně grafické úpravy Hranického zpravodaje, k jeho 
modernizaci a také k rozšíření počtu stran. V každém vydání je mimořádná příloha, 
kterou připravuje obvykle mluvčí města. Příloha je zaměřena na aktuální témata. 
 

 
TITULNÍ STRANY HRANICKÉHO ZPRAVODAJE:   
 

V ROCE 2019 VYŠLY NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY: 
 
LEDEN:   Co plánuje zastupitelstvo na nadcházející období 
ÚNOR:    Město systematicky opravuje památky 
BŘEZEN:   Školství není v Hranicích popelkou 
DUBEN:   Na investice jde letos 220 milionů 
KVĚTEN:   Sport v Hranicích 
ČERVEN:   Bezpečnost ve městě 
ČERVENEC:  Oslavy 850 let Hranic 
SRPEN:   Sociální služby v Hranicích 
ZÁŘÍ:    Chystá se program rozvoje města 
ŘÍJEN:   Chytré Hranice bez hranic 
LISTOPAD:   Odpady 
PROSINEC:   Životní prostředí v Hranicích 
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9. PÉČE O MAJETEK A 
PROSTŘEDÍ 
 

MODERNIZACE PRACOVIŠTĚ KATALOGIZACE 

 
Začátkem roku 2019 došlo k úpravě kanceláře střediska knihovny určené pro 
katalogizaci. Byl položen nový koberec, do výklenku zhotovena knihovna, místnost 
byla zařízená nábytkem – regály na knihy černé barvy. Využili jsme nábytku, který 
zůstal po rekonstrukci knihovny a byl použitelný. Dokoupeny byly také kontejnery 
v černé barvě a instalovány rolety. V této souvislosti došlo k výmalbě prostor, stejně 
tak i přilehlé chodby, která byla vybavena nábytkem v černé barvě, který zůstal po 
rekonstrukci knihovny. 
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KANCELÁŘ STŘEDISKA KULTURA 

Zcela nově byla vybavena kancelář 
střediska kultura. Ve stávající kanceláři 
bylo několik druhů starého, rozpadajícího 
se nábytku, většinou se jednalo o otevřené 
policové skříňky. Kancelář slouží také jako 
šatna pro účinkujících na vánočních trzích 
a pro účinkující na akcích, které se konají 
na náměstí.  
 
Z těchto důvodů bylo nutné vytvořit 
příjemný prostor pro pracovníky střediska 
kultura i pro účinkující. Vzhledem k tomu, 
že je kancelář v historických prostorách 
Staré radnice a má klenuté stěny, musel 
být nábytek zhotoven na míru. Důvodem 
také bylo to, že bylo třeba zhotovit hlubší 
skříňku, která slouží pro ukládání velkých 
formátů papírů a na ní je možné pracovat 
s řezačkou. Zakoupen byl také koberec a 
další vybavení. 
 
Při vybavení jsme použili kombinaci šedé, 
bílé a na doplňcích červené barvy. 
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RESTAUROVÁNÍ STROPU V KNIHOVNĚ 
 
Od září do listopadu 2019 probíhalo v hranické knihovně restaurování stropu 
v místnosti naučné literatury. Tam byly při rozsáhlé rekonstrukci knihovny v roce 2018 
odhaleny zbytky maleb ze začátku 19. století. 
 
Malby byly tehdy zakonzervovány a v roce 2019 se pustili do práce restaurátoři. 
Restaurování stropu probíhalo v režii města, stálo celkem půl milionu korun, z toho 
bylo 200 tisíc korun poskytnuto z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. 
 
Pseudorenesanční ornamentální výmalba stropu pochází pravděpodobně z počátku 
19. století a je významným nálezem a svědectvím o vysoké úrovni uměleckořemeslné 
výmalby reprezentativních interiérů. Jedná se o šablonové, nefigurální 
uměleckořemeslné dílo. 
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ZÁMECKÝ KLUB 

 Bylo zakoupeno technické vybavení pro zvučení do Zámeckého klubu. 
Konkrétně se jednalo o 4 mikrofony, kabely, držáky na mikrofony a bicí. 

 Dále byl zakoupen nový projektor na promítání filmů v kinokavárně. 

 V Zámeckém klubu byl proveden velký úklid. 
 

LETNÍ KINO 

 V letním kině proběhla pravidelná údržba a úklid před sezonou. 

 Byla zakoupena sekačka na sekání trávy v letním kině.  
 
 

MUZEUM A GALERIE 

 

 Pro výstavní účely byly 
zakoupeny 3 výstavní 
podstavce, čtyřboký 
výstavní panel a figurína. 
 

 Pro instalaci výstav bylo 
zakoupeno elektrické 
kladivo 
 

 V depozitáři pokračoval 
úklid, proběhlo logičtější 
uspořádání 
inventarizovaných sbírek. 
 

 Pro středisko muzeum byl 
zakoupen nový počítač. 
 

 V prostorách muzea na 
Staré radnici byla 
zařízena WiFi 
 

 Pro průvodkyni na Staré 
radnici, která je pověřena 
správou webu muzea a 
kultury, byla zakoupena 
nová kancelářská židle a 
nový počítač. 
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INFORMAČNÍ CENTRUM 

 Pro průvodce při komentovaných prohlídkách byl zakoupen mobilní řečnický 
systém, který umožňuje zesílení hlasu průvodce. 

 Pro výstavní účely byly zakoupeny do TIC na zámku 2 magnetické tabule, na 
kterých jsou vystaveny magnetky na prodej pro turisty. 

 Úklid prostor infocentra k Hranické propasti před sezonou. 

KNIHOVNA 

 Byla zakoupena nová tiskárna. 

 Proběhla úprava kanceláře pro katalogizaci, úklid a úprava chodby před 
katalogizací. 

DALŠÍ NÁKUPY 

 Byl zakoupen úklidový vozík. 

 Pro středisko kultura byl zakoupen rozvaděč a adaptér. 

 Pro celou organizace bylo zakoupeno nové úložiště dat - zálohové zařízení a 
také nové pevné disky. Původní zařízení na zálohování dat se pořizovalo v roce 
2010, tedy v době, kdy fungovalo pro muzeum a knihovnu. Po sloučení v roce 
2015 narostl objem dat a stávající kapacita už nestačila. 
 

DALŠÍ ÚKOLY 

 Byl vypracován ideový záměr na revitalizaci vstupu do Staré radnice a 
probíhala účast na jednání s architektem. Cílem je úprava vstupní chodby do 
Staré radnice včetně pietního místa busty T. G. Masaryka.  Je nutné provést 
odvlhčení chodby, instalovat nové, moderní a úsporné osvětlení, které nenaruší 
historický ráz vstupního prostoru. Dále vstupní prostor esteticky upravit, vyřešit 
výklenek s torzem sochy a u podesty prostor s kopií sochy. Dále zhotovit nový 
informační systém (kudy se jde do ZUŠ, knihovny, ekonomické oddělení, na 
věž, do muzea). 
 

 Byl vypracován ideový záměr na revitalizaci Koncertního sálu a probíhala 
účast na schůzkách s architektem. Nejnutnější záležitostí je požadavek na nové 
pódium. Stávající velikost je vyhovující, při návrhu pódia je nutné pamatovat na 
pohodlný a důstojný vstup účinkujících ze šaten. Při modernizaci pamatovat i 
na celkovou estetickou úpravu prostoru. Vytvořit důstojné zázemí pro účinkující 
umělce, provést modernizaci sociálního zařízení, šaten pro veřejnost, foyer, 
podlah. Nutná výměna židlí, které jsou již morálně zastaralé. Součástí projektu 
musí být také zabezpečení sálu proti hluku z ulice. Sál musí splňovat i po 
rekonstrukci akustické podmínky. Realizace oprav se musí odehrávat od června 
do září. V ostatních měsících probíhají v Koncertním sále koncerty KPH. 
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10. ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ 
 

Název organizace:      Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace 
Sídlo:                 Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice   
Statutární zástupce:   Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
IČO:      71294686 
Telefon a e-mail na ředitele:        778 712 622, reditel@mkz-hranice.cz 
Telefon a e-mail na ekonomku:   778 707 780, ekonom@mkz-hranice.cz 

 
Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2019 (příloha k účetní závěrce 

dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek)  

 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 300  
IČO:  71294686 
 
 
a) Výkaz zisku a ztrát 2019: 

 Hlavní činnost včet. 
státního rozpočtu 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Náklady celkem  16 764 786,42 121 039,00 16 885 825,42 

Výnosy celkem 16 939 298,83 224 431,00 17 163 729,83 

Výsledek hospodaření             + 174 512,41 + 103 392,00 + 277 904,41 

 
 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2019:  
Organizaci byla schválena výše příspěvku na provoz v roce 2019 usnesením Zastupitelstva 
města Hranic č. 46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 rozpočet města ve výši 12 563 000,- Kč.  
Usnesením č. 111/2019 – ZM 6 ze dne 25. 04. 2019 byl navýšen příspěvek na provoz o částku 
600 000,- Kč na dofinancování těchto akcí:  
- rozšíření obsahu Hranického zpravodaje a zvýšené výdaje na roznos Českou poštou 
150 000,- Kč, 
- Oslavy 850 let města Hranic 250 000,- Kč, 
- Vánoční jarmark 200 000,- Kč. 
Celkový provozní příspěvek na provoz v roce 2019 činil 13 163 000,- Kč.       
 
Rozpočet na rok 2019 včetně střednědobých výhledů byl schválen usnesením Rady města č. 
184/2019 – RM 5 ze dne 29. 01. 2019. 
 
Dle usnesení č. 307/2019 – RM 9 ze dne 09. 04. 2019 byly provedeny příděly do rezervního 
fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření za rok 2018.  
 
Stejným usnesením byly provedeny převody z rezervního fondu do fondu investic a schváleny 
odpisové plány.  
 
Změna odpisového plánu byla schválena usnesením č. 480/2019 – RM 14 ze dne 25. 6. 2019.  
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Organizace během roku získala grantové finanční prostředky ve výši 820 973,- Kč, a to:  
- Olomoucký kraj: regionální funkce 2019 – 740 873,- Kč,  
- Nadace ČHF: činnost Kruhu přátel hudby 2019 – 11 000,- Kč, 
- Olomoucký kraj: činnost MEIS 2019 – Projekt POKOŘ SVÉ HRANICE#evropohnise + beseda 
Hranická propast – 25 000,- Kč, 
- Olomoucký kraj: dotace projekt – Projděte se každý den Hranicemi s průvodcem – 32 000,- 
Kč,  
Úřad práce ČR – příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro 
uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Záruky pro mladé ve Zlínském kraji – dotace od 1. 
12. 2019 ve výši 12 100,- Kč.    
Kladný výsledek hospodaření celkem ve výši + 277 904,41 Kč, vznikl několika skutečnostmi, 
které v roce 2019 nastaly například:  

1. Organizace docílila zvýšených tržeb (účet 602, 603, 604) oproti plánovanému rozpočtu, 
a to o částku 207 204,50 Kč. 

2. Využili jsme daňovou povinnost ve výši 19% z uplatněné částky 246 115,- Kč podle § 
20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění, o níž mohou veřejně prospěšní 
poplatníci § 17a zákona snížit základ daně 

(daňové přiznání za rok 2018 částka 246 115,- Kč na řádku 251 – nutno využít daňovou 
povinnost z této částky v následujícím zdaňovacím období na jednotlivé hlavní činnosti 
v hlavní činnosti). Z této částky nám již v roce 2019 nevznikla daňová povinnost.      

V rámci daňového přiznání za rok 2019 organizace vykazuje zisk z hlavní činnosti u střediska 
kultura, muzeum a TIC a dále zisk z doplňkové činnosti včetně zohlednění nedaňových 
nákladů. 
Organizace ze ziskového střediska kultura bude platit daň z příjmů právnických osob za rok 
2019, a to ve výši 23 560,- Kč. Skutečností, že došlo ke sloučení 3 příspěvkových organizací 
města v jednu (knihovna, muzeum, MKZ) do Městských kulturních zařízení Hranice, může 
organizace využít odpočtu podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění, o níž 
mohou veřejně prospěšní poplatníci § 17a zákona snížit základ daně o 300 000,- Kč pouze 
jednou. A je nutno daň z této částky uplatnit v nákladech v hlavní činnosti v následujícím 
zdaňovacím období.     
 
Zároveň pro věrný a poctivý obraz účetnictví daného účetního období organizace rozhodla o 
časovém rozlišení drobného hmotného majetku při rekonstrukci knihovny na 3 účetní období 
a na účtu 381 – náklady příštích období zaúčtovala pro rok 2019 a rok 2020 částku 499 227,27 
Kč. V roce 2019 byla rozpuštěna do nákladů knihovny částka 249 613,63 Kč, jako náklady z 
drobného dlouhodobého majetku (účet 558), proúčtovány byly prostřednictvím účtu 648 -  
čerpání fondů, čerpáno z rezervního fondu – viz bod d) Zprávy o hospodaření.       
   
Výsledek hospodaření 2019 dle jednotlivých středisek v hlavní a doplňkové činnosti:   

Středisko Hlavní činnost VH Doplňková činnost VH VH celkem 
Kultura                + 80 805,71 výlep plakátů        + 70 767,-  

Mezisoučet                 + 80 805,71 Zisk                      + 70 767,- + 151 572,71 

Muzeum                  + 48 439,61 inzerce HZ            + 26 768,-  

Mezisoučet                 + 48 439,61 Zisk                      + 26 768,- + 75 207,61 

Knihovna                 - 92 056,19 kopírování             +     752,-   

Mezisoučet                 - 92 056,19 Zisk                       +    752,- - 91 304,19 

TIC                + 137 323,28 kopírování             +    403,-   

  provize                  + 4 702,-  

Mezisoučet              + 137 323,28 Zisk                      + 5 105,-                     + 142 428,28 

Úhrnem              + 174 512,41                          + 103 392,- Zisk              + 277 904,41 
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3. Dalšími výraznými změnami v hospodaření za rok 2019 byly například:  
- spotřeba materiálu – překročení 33 608,56 Kč,   
- spotřeba energií (plyn, elektrická energie, teplo, voda) – překročení 217 243,70 Kč,   
- opravy a udržování – úspora 75 883,36 Kč, 
- poštovné – úspora 8 387,- Kč, 
- telefony – úspora 3 954,63 Kč, 
- revize – překročení 28 378,09 Kč, 
- doprava – překročení 64 685,19 Kč, 
- poplatky OSA, Dilia – překročení 4 061,01 Kč, 
- ostatní služby – úspora 292 359,20 Kč, 
- mzdy hlavní činnost – úspora 97 896,24 Kč, mzdy doplňková činnost - úspora 18 372,- Kč, 
- drobný dlouhodobý hmotný majetek – překročení 387 420,13 Kč (z toho časové rozlišení 
majetku městské knihovny 249 613,63 Kč).  
 
c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2019: 

- do fondu odměn:   Kč 150 000,- 
Zdůvodnění: Stav fondu je nízký, žádáme o jeho posílení.  

 
- do rezervního fondu:   Kč 127 904,41   
Zdůvodnění: Zbývající zlepšený výsledek hospodaření ve výši 127 904,41 Kč převést do 
rezervního fondu na doplnění činnosti v roce 2020. 

 
d) Stav fondů k 31. 12. 2019 

 Fond  
odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z HV 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond 
investic 
416 

Počáteční stav 4 335,72 107 018,48 850 281,76 1 400 302 563,88 

Tvorba – příděl 105 000 116 341,76 129 030,65 3 349 271 028 

Čerpání 95 000 98 925,-    249 613,63 4 749 61 345 

Konečný stav 14 335,72 124 435,24 729 698,78 0 512 246,88 

Tvorba – příděl z HV 
2019 

150 000 - 127 904,41 0 0 

 
 
411 - Fond odměn v roce 2019:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2018 ve výši 105 000,- 
Kč. 
Čerpání fondu odměn ve výši 95 000,- Kč (2x odměny dle usnesení RM během roku). 
 
 
413 - Rezervní fond z HV 2019:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2018 ve výši 
129 030,65 Kč. 
Rezervní fond čerpán ve výši 249 613,63 Kč na nákup drobného hmotného majetku, který byl 
pořízen při rekonstrukci městské knihovny v minulém roce 2018 a který je časově rozlišen na 
3 roky. Upozorňujeme na skutečnost, že finanční prostředky rezervního fondu jsou již vázány 
v souvislosti s časovým rozlišením nákupu drobného hmotného majetku do knihovny i pro 
poslední rok 2020, a to ve výši 249 613,64 Kč.  
 
 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 2019:  
Rezervní fond z ostatních titulů tvořen 2 poskytnutými věcným dary ve výši 3 349,- Kč firem 
Astra Office s.r.o. Karviná a Intellego – vzdělávací agentura Olomouc (věcné ceny výhercům 
soutěže výstav MMG), které byly předány v únoru a říjnu roku 2019 ve výši 4 749,- Kč.    
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416 - Fond investic v roce 2019: 
Dle usnesení č. 307/2019 – RM 9 ze dne 09. 04.2019 byl schválen odpisový plán.  
Změna odpisového plánu byla schválena usnesením č. 480/2019 – RM 14 ze dne 25. 6. 2019.  
 
Fond tvořen odpisy za služební automobil Volkswagen Transporter ve výši 98 004,- Kč a dále 
odpisy investičního majetku – nábytku pořízeného při rekonstrukci městské knihovny ve výši 
123 024,- Kč, celkem odpisy ve výši 221 028,- Kč.  
Dále fond tvořen investičním příspěvkem na nákup uměleckého díla – obrazu Alexandra 
autora Tibora Červeňáka ve výši 50 000,- Kč.  
 
 
Čerpání fondu:  
Nákup uměleckého díla - obrazu Alexandra autora Tibora Červeňáka 50 000,- Kč  
Nákup kovové pamětní plakety ČSR                                                               160,- 
Kč   
Nákup mandlu značky IDEAL                                                                       1 000,- Kč 
Nákup uměleckého díla – obrazu malíře Ladislava Vlodka                        10 000,- Kč 
Nákup pamětní medaile 850 let města Hranic (zboží TIC)                              185,- Kč 
Celkem čerpání 2019                    61 345,- Kč 
Zdůvodnění:  
Nákup obrazu byl podpořen investičním příspěvkem schváleným Radou města Hranic 
usnesením č. 203/2019 - RM 96 ze dne 26. 02. 2019.  
Další nákupy sbírkových předmětů realizovala organizace za účelem rozšíření sbírky muzea 
a galerie. Dle zákona o účetnictví musí být tyto nákupy, které mají povahu kulturních předmětů 
realizovány z fondu investic.  
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0,- Kč 
O převod organizace zřizovatele nežádá.  
  
f) Plán investic 2020 -  návrh na čerpání fondu investic v r. 2020, který bude po 
zaúčtování odpisů činit 733 254,88 Kč. 
Předpokládané čerpání:  
- Nákup knihovního systému Tritius pro městskou knihovnu                   100 000,- Kč 
- Dokončení modernizace zvukové elektroniky v Zámeckém klubu        112 000,- Kč 
- Zpřístupnění podsbírky mineralogie veřejnosti                                        45 000,- Kč 
  (pokud organizace získá dotaci od MK)   
Vyčíslení jednotlivých částek čerpání fondu jsou předpokládané. 
 
g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd 2019: 
Závazný ukazatel v oblasti mezd na rok 2019 byl stanoven usnesením rady města č. 184/2019 
– RM 5 ze dne 28. 01. 2019.     
Stanovený závazný ukazatel:               8 445 552,-   Kč 
Skutečně čerpáno:                               8 454 755,76 Kč (- 95 000,- Kč čerpání fondu odměn, -                              
12 100,- Kč dotace 12/19 ÚP) = tj. čerpáno 8 347 655,76 Kč  
Úspora:                                              + 97 896,24 Kč 
Zdůvodnění: 
Celková úspora závazného ukazatele mezd činí 97 896,24 Kč, vznikla díky dotaci na mzdu 
z úřadu práce a změnou některých zaměstnanců. Uspořená částka závazného ukazatele ve 
výši 97 896,24 Kč je jednou z položek, ze kterých je tvořen hospodářský výsledek organizace.    
 
 
 
 
  



 
126 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

h) Odpisový plán 2020:  
Pořadí 

název majetku 
datum 

zařazení 
pořizovací 

 cena 
vstupní cena 
pro rok 2020 

odpis 2020 
zůstatková 

cena 

1. Automobil Volkswagen 
Transporter 

30. 12. 2015 490 000,- 97 984,- 97 984,- 0,- 

2. Policový díl – doměrek 
(21 bm, 11 ks) 

30. 11. 2018 198 297,- 148 722,- 39 660,- 109 062,- 

3. Policový díl – doměrek 
(10 bm, 9 ks) 

30. 11. 2018 78 571,-  58 921,- 15 720,- 43 201,- 

4. Vestavěná stěna 
 

30. 11. 2018 196 204,- 147 139,- 39 252,-  107 887,- 

5. Šatna 
 

30. 11. 2018 59 980,- 44 980,- 12 000,- 32 980,- 

6. Vestavěná rohová 
stěna 

30. 11. 2018 41 853,- 31 383,- 8 376,- 23 007,- 

7. Policová stěna 
vestavěná k podiu  

30. 11. 2018 40 073,- 30 053,- 8 016,-  22 037,- 

  
celkem 

x 1 104 978,- 559 182,-  221 008,- 338 174,- 

 
i) Přehled v roce 2019 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 
kontrolovaného období:  
 
- žádné  
 
 
j) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2019 se stručným 
uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí:  
 
- 10. 06. 2019 Všeobecná ZP ČR – Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění,        
   bez závad 
 
- 11. 09. 2019 Olomoucký kraj - Kontrola plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace – 
Regionální funkce za rok 2018 – bez závad   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: Bc. Monika Nováková  Schválil: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
V Hranicích dne: 14. 2. 2020  Razítko organizace:  
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Přílohy:  

1) A Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2019 
1) B Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2019 – hlavní činnost + doplňková   

činnost dle středisek  
2) Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2019 dle středisek – hlavní činnost zřizovatel  
3) Skutečné čerpání rozpočtu 2019 dle středisek – doplňková činnost podle činností 
dle zřizovací listiny 
4) Kopie Rozpisu plánovaného rozpočtu na rok 2019 s uvedením závazného 
ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do FKSP podepsaný vedoucím 
OŠSV  
5) Rozvaha 2019 
6) Výkaz zisku a ztrát 2019 
7) Příloha k účetní závěrce 2019 
8) Kopie - Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu krajského 
úřadu za rok 2019 (pouze školské organizace a Domov seniorů) - organizace nepředkládá 
9) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku organizace za rok 2019 příloha č. 9 
zásad pro hospodaření s movitým majetkem 
10) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku ve výpůjčce organizace za rok 2019 
příloha č. 8 zásad pro hospodařené s movitým majetkem 
11) Inventarizační zpráva o periodické inventarizaci majetku, závazků a pohledávek 
za rok 2019 – vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice 
k inventarizaci – příloha č. 6 zásad pro hospodaření s movitým majetkem 
12) Závěry interního auditora z veřejnoprávní kontroly za příslušný rok, byla-li 
provedena – organizace nepředkládá 

 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva za rok 2019 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p.o.  
Sídlo: Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice  
IČ: 71294686  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 107-9397630297/0100  
Telefon: +420 778 712 622  
E-mail: reditel@mkz-hranice.cz  
ID datové schránky: 7jhvcxy  
Webové stránky:  www.mkz-hranice.cz  
Zřizovatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
Statutární zástupce: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
Zpracovala: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
Podklady  za jednotlivá střediska a úseky připravili: Ing. Naděžda Jandová,  
 Bc. Monika Nováková, Marie Jemelková, Lenka Dočkálková,  
 Mgr. Marek Suchánek,  Bc. Dagmar Holcová, Hana Jančíková 
  
Fotografie: Jiří Necid, PhDr. Jan Holpuch a Městská kulturní zařízení Hranice  
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