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1. ÚVODNÍ SLOVO – 
SHRNUTÍ ROKU 2021 
 
Rok 2021 byl opět ve znamení lockdownu, ale také hledání nových cest a 
organizace doslova vyrazila za svými diváky a návštěvníky do ulic.  

LOCKDOWN – VYRAZILI JSME DO ULIC. 

Do roku 2021 jsme vstoupili se zamčenými dveřmi ve všech střediscích. Neodradilo 
nás to. Připravili jsme projekty s cílem potěšit veřejnost v této nelehké době. Vytvořili 
jsme pouliční výstavu Galerie v ulicích. Využili jsme k tomu výlepové plochy, které 
spravujeme a v tu dobu zely prázdnotou. Na výlepových plochách jsme umístili 
historické fotografie vždy toho místa, kde se plakátovací plocha nacházela. A 
současně mapku všech výlepových ploch, které si mohli lidé procházkou obejít. 

Radost jsme chtěli veřejnosti přinést jarní výzdobou. Na třídě 1. máje jsme umístili tři 
obří kraslice vymalované umělci. Na prostranství za zámkem vznikla zóna, která 
připomněla jarní tradice a hry. Dominoval jí kraslicovník a také nově budkovník, strom, 
plný barevných ptačích budek. U zámku jsme pro veřejnost instalovali knihobudku, 
kde si lidé mohou brát knihy. 

Zapojili jsme veřejnost do Básnění v ulicích a byli potěšeni velkým ohlasem a 
kladným hodnocením Hraničany. Tyto projekty také zaujaly média a obletěly celou 
republiku prostřednictvím televize, rádií, časopisů a novin. 

V létě se situace ohledně pandemie zlepšila, opatření se uvolnila a tak se mohl 
uskutečnit program Hranických slavností s podtitulem Dovolená ve městě. 
S cestováním to nebylo v létě kvůli covidu snadné, proto jsme připravili program i 
atrakce v dovolenkovém duchu. Nově jsme také v létě uspořádali sérii akcí na náměstí 
pod názvem Čtvrtky na námku. 

Konec roku opět pandemie a vládní opatření uzavírala kulturní programy a tak jsme se 
soustředili na vánoční vyzdobu centra, rozšířili jsme betlém, přibyla Ježíškova pošta. 
Vytvořili jsme také vystřihovací hranický betlém, o který byl velký zájem. 

MAJETEK  

Pečovali jsme také o majetek. Úpravou prošla knihovna v Drahotuších – bouralo se, 
malovalo, pokládal nový koberec, prostor se vybavil novým nábytkem a dotvořily ho i 
velké historické fotografie Drahotuš. Dobu nouzového stavu využila organizace k 
intenzivní práci v depozitářích. Podíleli jsme se na přípravě projektů – rekonstrukce 
letního kina, rekonstrukce expozice k Hranické propasti, vylepšení foyer Staré radnice 
a dalších. 

NÁVŠTĚVNOST 

Vládní opatření v souvislosti s pandemií se podepsala na počtu kulturních akcí, ale 
omezila také počet návštěvníků. Podívejme se na jednotlivá střediska. 
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MUZEUM A GALERIE 

Do Galerie Synagoga, do výstavních sálů na Staré radnici v Hranicích a do prostor 
Muzea na zámku přišlo v roce 2021 celkem 9.239 návštěvníků. Před pandemií to bylo 
přes 22 tisíc lidí. Nejnavštěvovanější výstavou roku byla výstava litografií Emmy a 
Barbory Srncových na Staré radnici, kterou zhlédlo 1.498 návštěvníků.   

KULTURA 

I přes všechna omezení středisko kultury nakonec v roce 2021 uspořádalo celkem 74 
nejrůznějších programů – promítání v letním kině, koncerty, besedy, divadelní 
představení. K nejúspěšnějším projektům patřily v loňské situaci velikonoční výzdoba 
města, slavnosti města a Vánoce v Hranicích.  

KNIHOVNA 

Knihovna byla uzavřena kvůli vládním nařízením od 27. 12. 2020 do 15. 2. 2021. Poté 
mohla půjčovat knihy přes „okénko“, a to až do 12. 4. 2021.  Omezující vládní 
opatřeními se podepsaly na poklesu vypůjčených knih. Lidé si v roce 2021 půjčili 
69.955 knih. Naopak opět stoupl počet virtuálních návštěvníků čerpající on-line služby. 
Evidovali jsme 99.056 návštěv.  

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Turistické informační centrum na zámku vyřídilo za rok 2021 celkem 7 621 dotazů, což 
bylo téměř o 10 tisíc méně než před pandemií. Infocentrum Hranická propast navštívilo 
12 054 turistů, což je o 12 tisíc méně než před pandemií. V roce 2021 začalo Turistické 
informační centrum Hranice provozovat půjčovnu kol a koloběžek pro veřejnost. Za rok 
bylo vypůjčeno 49 kol a průměrná výpůjční doba byla 3 dny. Hojně využívané byly ale 
převážně koloběžky, které si vypůjčilo 130 osob.  

HOSPODAŘENÍ 

Organizace byla aktivní při získávání mimorozpočtových zdrojů. V průběhu roku 2021 
získala organizace mimorozpočtové zdroje ve výši 809 164,- Kč. Organizace 
vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 210 824,01 Kč. V roce 2020 byl 
splněn Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014–2020. V roce 2021 začal 
být naplňován Program rozvoje kultury města Hranic na období 2021–2030. 
 
Hranice, 15. února 2022 
 

Ing. Naděžda Jandová 
ředitelka příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení Hranice 

Zpracovala: Ing. Naděžda Jandová, ředitelka 
Podklady za jednotlivá střediska a úseky připravili: Bc. Monika Nováková, Marie Jemelková, Bc. 
Mirka Krůpová, Mgr. Dagmar Holcová, Mgr. Kateřina Valentová, Ing. Kateřina Macháňová, Mgr. 
Marek Suchánek, Hana Jančíková 
Fotografie: Jiří Necid, Městská kulturní zařízení Hranice, Město 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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TÝM MKZ HRANICE  
 

 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ K 31. 12. 2021  
 
 

Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková zástupce ředitelky, hlavní účetní, projekty 

Pavlína Facková  účetní 

 

STŘEDISKO MUZEUM A GALERIE: 

 

Mgr. Marek Suchánek vedoucí střediska, kurátor 

Mgr. 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 (0,75 úvazek) 

Bc. Ondřej Kaňovský technický pracovník (0,75 úvazek) 

 

STŘEDISKO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: 

 

Mgr. Kateřina Valentová referentka 

Ing. Kateřina Macháňová 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. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA

Dramaturg       
programový prac.   

(1,0 úvazek)

Technik                 
(0,75 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)
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3. MUZEUM A GALERIE 
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3.1 SHRNUTÍ: MUZEUM A GALERIE - ROK 2021  
 

Pandemie se podepsala na výrazném 
poklesu návštěvnosti ve středisku 
muzeum a galerie i v roce 2021. Do 
Galerie Synagoga, do výstavních sálů na 
Staré radnici v Hranicích a do prostor 
Muzea na zámku přišlo celkem 9.239 
návštěvníků. Před pandemií to bylo přes 
22 tisíc lidí.  

Do nového roku 2021 jsme vstoupili se 
zamčenými dveřmi. Výstavní síně byly 
kvůli nařízením vlády uzavřeny pro 
veřejnost od 18. prosince 2020 až do 11. 
května 2021.  

Nejnavštěvovanější výstavou roku byla 
výstava litografií Emmy a Barbory 
Srncových na Staré radnici, kterou 
zhlédlo 1.498 návštěvníků. Velmi 
podobnou návštěvnost jsme zaznamenali i 
u výstav Kouzlo bílého sportu, kterou 
navštívilo 1.230 návštěvníků, Hranická 
rocková scéna devadesátých let, na 
kterou přišlo 1.144 lidí příznivců rockové 
hudby a výstava Plavky, kterou vidělo 
1.133 návštěvníků.  

V roce 2021 mohli návštěvníci vidět 
celkem 20 výstav a expozic, z toho 5 
výstav v synagoze a 8 na Staré radnici. 
Muzeum na zámku nabídlo 2 expozice, v 
chodbě před vstupem na věž Staré 
radnice jsou 2 expozice, a to „Truhly 
v ´proměnách času“ a „Co vyprávějí 
kameny“.  

Muzeum také připravilo 3 venkovní 
výstavy, a to velmi úspěšnou výstavu na plakátovacích plochách, které kvůli covidu 
zely prázdnotou, výstavu Galerie v ulicích města. Dále výstavu malovaných vajíček - 
Kraslicovník a na konci roku tradiční výstavu vánočních stromků v podloubích. 
Středisko muzeum a galerie se také podílelo na vánoční výzdobě Hranic. 

V roce 2021 bylo do sbírek muzea zapsáno 23 kusů sbírkových předmětů. Dobu 
nouzového stavu využila organizace také k intenzivní práci v depozitářích. 
Pokračovalo se v systematické evidenci sbírkových předmětů a jejich zaevidování do 
počítačového programu Bach.   

Muzeum také začalo sbírat látkové roušky, které míní také zařadit do svých sbírek. 
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3.2 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 
výstava věnovaná J. H. Gallašovi, poté byly vytvořeny dvě expozice – 
jedna pod názvem „Hranice na mušce“ a druhá představuje model 
historického centra Hranic od Stanislava Miloše. 
 

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, expozice minerálů a na 
schodišti, které vede do věže, jsou reprodukce obrazů Jana Pinkavy. 
 

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 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. 



Stránka | 12 
 

3.3 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

3.3.1 NÁVŠTĚVNOST  
 
Ještě více než v roce 2020 se v roce 2021 na poklesu návštěvnosti výstav podepsala 
pandemie koronaviru. Do výstavních síní zavítalo pouze 9 239 návštěvníků výstav a 
doprovodných programů.  
 

 
 
Organizace uspořádala v roce 2021 celkem 20 výstav. Z toho 13 výstav v Galerii 
Synagoga a na Staré radnici.  

Kromě toho mimořádně, v době uzavření výstavních síní kvůli pandemii, vyšla 
s výstavou do ulic a vytvořila Galerii v ulicích. Využila k tomu výlepové plochy, které 
zely prázdnotou. Žádné akce se v ten čas nekonaly.  

Tradičně připravuje organizace další venkovní výstavy, a to Kraslicovník a Výstavu 
vánočních stromků v podloubí. Do výčtu připravených výstav patří také 4 expozice. 

V době pandemie vznikla v roce 2020 on-line expozice Osobnosti Hranicka, tato 
databáze byla v roce 2021 doplňována. 

 

POČET VÝSTAV 

Místo Název výstav Počet výstav 

Galerie Synagoga Názvy výstav dále v textu 5 

Stará radnice Názvy výstav dále v textu 8 

Horní a dolní podloubí Výstava vánočních stromků v podloubí 1 

Výlepové plochy Galerie v ulicích města  1 

Muzeum na zámku Expozice Hranice na mušce  
Expozice Model historického jádra města  

2 

Věž Staré radnice Expozice Truhly v průběhu času 
Expozice „Co vyprávějí kameny“ 

2 

Prostranství u zámku Kraslicovník 1 

CELKEM VÝSTAV 20 
 
 

 
 
 
 
 

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST VE VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

 

3 460 12 004 18 192 20 213 21 026 22 597 12 242 9 239 
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NÁVŠTĚVNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ: 
 
 
 

MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV - STARÁ RADNICE 

Měsíc 
Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 

2018 
Rok 

2019 
Rok 

2020 
Rok 

2021 

Leden 239 89 341 828 626 707 620 0* 

Únor 106 107 531 880 513 1153 2280 0* 

Březen 87 344 612 512 772 1327 1369 0* 

Duben 262 346 275 387 554 424 0* 0* 

Květen 56 330 223 840 857 572 586 194 

Červen 252 802 707 370 407 376 561 278 

Červenec 44 578 739 481 633 649 716 462 

Srpen 96 733 1042 624 667 881 593 333 

Září 261 1000 921 987 776 1019 749 1193 

Říjen 222 427 851 1746 868 660 117* 456 

Listopad 68 304 657 1453 1135 1061 0 400 

Prosinec 33 853 1278 793 1131 701 140 641 

Celkem 1 726 5 913 8 177 9 901 8 939 9 530 7 731 3 957 
 

Poznámka: * Z důvodu vládního nařízení byly uzavřené výstavní prostory v muzeu a galerii.  
 
 
 
 
 
 

MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV – SYNAGOGA 

Měsíc 
Rok 

2014 
Rok 

2015 
Rok 

2016 
Rok 

2017 
Rok 

2018 
Rok 

2019 
Rok 

2020 
Rok 

2021 

Leden 90 137 374 218 409 475 317 0* 

Únor 97 221 433 293 308 572 575 0* 

Březen 101 330 490 333 582 1226 186 0* 

Duben 61 255 397 882 899 523 0* 0* 

Květen 138 342 561 963 1274 1239 178 256 

Červen 116 763 1241 827 906 1016 333 482 

Červenec 116 564 620 640 823 802 922 800 

Srpen 155 940 738 717 716 906 637 778 

Září 610 1150 852 804 1132 978 556 939 

Říjen 100 567 555 732 703 1059 72* 669 

Listopad 55 458 791 874 829 842 0 317 

Prosinec 95 364 265 519 322 341 76 274 

Celkem 1 734 6 091 7 317 7 802 8 903 9 979 3 852 4 515 
 

Poznámka: * Z důvodu vládního nařízení byly uzavřené výstavní prostory v muzeu a galerii 
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MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV 

 MUZEUM NA ZÁMKU GALERIE SEVERNÍ KŘÍDLO 

Měsíc Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Leden  16 126 108 94 0*       
Únor  35 151 202 142 0*       
Březen  8 153 167 83 0*       
Duben 228 175 383 238 0* 0*       
Květen 594 366 437 202 0* 0* 500 60  116   
Červen 277 244 247 397 0* 138    47   
Červenec 104 377 223 271 53 85       
Srpen 136 413 186 287 75 90    80   
Září 337 284 440 443 177 352       
Říjen  8 242 349 244 35 92       
Listopad 209 166 224 110 0* 6   120    
Prosinec 305 124 145 176 0* 4       

Celkem 2198 2450 3064 2845 659 767 500 60 120 243 0 0 
 
Poznámka: * Z vládního nařízení uzavřené výstavní prostory v Muzeu na zámku. V roce 2021 nepořádalo muzeum žádnou 
výstavu v Galerii Severní křídlo zámku.       
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NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV V ROCE 2021: 
 
 

 
Poznámky: 

1. Výstavy byly z vládního nařízení uzavřeny 13. 10. 2020, otevřeny 3. 12. 2020, opět uzavřeny 18. 12. 2020, a to až do 
11. 5. 2021, kdy se opět otevřely veřejnosti. 

 

 
Poznámky: 

1. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v roce 2021 a pokračovala do roku 2022. 
2. Výstava Medvídci zahájená vernisáží 16. 12. 2021 pokračovala i v roce 2021. 

 
 
 

 
Poznámky: 

1. Výstava byla zahájena vernisáží v roce 2021 a pokračovala dále i v roce 2022.  

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV PŘELOM ROKU 2020/2021 - STARÁ RADNICE 

Název výstavy Termín konání Návštěvnost 
2020 

Návštěvnost 
2021 

Celkem 

Ve znamení kříže  
a kalicha 

1. 10. 2020 - 30. 5. 2021 257 194 451*1 

Královna sportu 8. 10. 2020 – 30. 5. 2021 195 194 389*1 

 

NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2021 - STARÁ RADNICE 

Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

Kouzlo bílého sportu 
 

10. 6. - 12. 9. 2021 1 230 

Plavky 
 

17. 6. - 12. 9. 2021 1 133 

Emma a Barbora Srncovy: 
Cesta ke štěstí 

16. 9. - 7. 11. 2021 1 498 

Hranická rocková scéna 
devadesátých let 

23. 9. - 5. 12. 2021 1 144 

Jan Jaroš: Obrazy 
 

11. 11. 2020 - 9. 1. 2021 859*1 

Medvídci 
 

16. 12. 2021 - 13. 3. 2022 475*2 

 NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV V ROCE 2021 – SYNAGOGA 

Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

Václav Cigler: Skleněné objekty 
 

11. 5. - 27. 6. 2021 738 

Anežka Kovalová & Miroslav 
Koval: Malba, kresba, fotografie 

1. 7. - 22. 8. 2021 1446 

Ivan Komárek: Barvy květin 
 

26. 8. - 10. 10. 2021 1297 

Jan Severa: Obrazy 
 

14. 10 - 28. 11. 2021 760 

Josef Divín: Zahrada 
 

2. 12. 2021 - 23. 1. 2022 274*1 
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3.3.2 VÝSTAVY NA STARÉ RADNICI 
 
Ve znamení kříže a kalicha 
1. října 2020 - 30. května 2021 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava představila historii Církve československé husitské v Drahotuších a 
v Hranicích i život mistra Jana Husa. K vidění byla instalace oltáře, historický talár, 
kalichy, obrazy, historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální předměty. 
Zajímavostí byl modlitební strom plný lístečků s modlitbami, které si návštěvníci mohli 
odnést domů, a další zajímavostí byly kartičky s příběhem o životě Ježíše Krista. 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek a farářka Petra Hrušková 
Návštěvnost výstavy: 194  
 

Královna sportu 
8. října 2020 - 30. května 2021 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava k 80. výročí hranické atletiky představila historii tohoto sportu v Hranicích. K 
vidění byly dobové fotografie, historický oštěp, tretry ze třicátých let, k vidění byla 
socha Emila Zátopka, dres a tretry oštěpařky Barbory Špotákové, medaile Emila 
Zátopka a Jana Železného, bunda Dany Zátopkové. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, 
jak se stojí ve startovacím bloku, potěžkat nebo vrhačskou kouli. 
 
Zahájení výstavy on-line. Vzhledem k epidemické situaci a nařízení vlády byla 
výstava zahájena netradičním způsobem, on-line. Byla připravena videoreportáž 
výstavy, která je na www.kultura-hranice.cz. Formou videoprezentace vznikl také seriál 
videí o historii hranické atletiky, k vidění je na www.muzeum-hranice.cz. 

Návštěvnost výstavy: 194. (V roce 2021 byla výstava otevřena jen 18 dní. V roce 
2020 jen 17 dní.) 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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Kouzlo bílého sportu 
10. června 2021 – 12. září 2021 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

V roce 2021 oslavil hranický tenis 110. výročí. Výstava návštěvníky provedla 
prostředím hranického tenisu. K vidění byly historické tenisové rakety, dresy, diplomy 
a spoustu fotografií z tenisových kurtů. Regionální předměty byly doplněny o 
významné exponáty celorepublikového charakteru. Lákadlo představovaly poháry 
tenistů Karla Koželuha a Jaroslava Drobného, tenisový dres Davis Cup 2013 
podepsaný Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem nebo tenisová souprava Jany 
Novotné, ve které hrála v Atlantě v roce 1996. 

Úvodní slovo: Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 1 230 
  

Plavky  
17. června 2021 – 12. září 2021 

Muzeum se výstavou vrátilo zpět do časů, kdy se Hraničané koupali v řece Bečvě, v 
dřevěných říčních plovárnách, na starém splavu, u Ústeckého mostu nebo na starém 
koupališti u stadionu. K vidění byly historické koupací úbory, módní doplňky jako 
slunečníky, koupací čepice, slaměné klobouky či sluneční brýle. Nechyběly ani 
nafukovací hračky pro děti a historické filmové záběry, které poskytla TV Mach. Pro 
děti byla připravena soutěž „Návrhář plavek“, kde děti kreslily nebo vyráběly vlastní 
styl plavek. Nejlepší plavky byly ohodnoceny hračkami od společnosti Fatra. 

Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 1133 
Doprovodný program k výstavě: Soutěž „Návrhář plavek“.  
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Emma a Barbory Srncovy: Cesta ke štěstí 
16. září 2021 – 7. listopadu 2021 

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

 

 

 
 
 
 

Do světa fantazie, klidu, úsměvů a barev vstoupili návštěvníci na výstavě dvou žen – 
výtvarnice Emmy Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory Srncové. K vidění 
byla spousta litografií, malovaný banner nebo malovaný polštář s peřinou. 
 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvila: herečka a malířka Barbora Srncová 
Návštěvnost výstavy: 1 498 

 
Hranická rocková scéna devadesátých let 
23. září 2021 - 5. prosince 2021 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Staré hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety, vzkazy upozorňující 
muzikanty na nadměrný hluk nebo audioprůvodce s hudebními ukázkami, to všechno 
bylo k vidění a poslechu na výstavě, která připomínala hranické kapely ze „svobodných 
a divokých“ devadesátých let minulého století. K vidění byla instalace dobové rockové 
zkušebny. Návštěvníci se dozvěděli, kdo z místních hvězd získal ocenění Zlatý slavík, 
Anděl nebo Český lev. Mohli si vyzkoušet theremin, zvláštní hudební nástroj. Součástí 
výstavy byla také velkoplošná projekce. Výstavu připravilo hranické muzeum ve 
spolupráci s Hudebním a filmovým muzeem regionu Hranicko. 

Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek a František Kopecký 
Návštěvnost výstavy: 1 144  
 
Doprovodný hudební program: Návštěvníci si mohli na svých mobilních telefonech 
poslechnout playlist písní, sestavený z hudebních skupin devadesátých let. Součástí 
výstavy byla také velkoplošná projekce. 
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Jan Jaroš: Obrazy 
11. listopadu 2021 - 9. ledna 2022 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstava hranického malíře Ing. Jana Jaroše. Výstava proběhla in memoriam k 
nedožitým 100 letům. Malíř vystavoval na Staré radnici před 10 lety. Jan Jaroš byl 
krajinář s hlubokým vztahem k přírodě. Ve své tvorbě vycházel z podnětů reálného 
světa, ale přetvářel je vlastní tvůrčí fantazií v díla charakteristická specifickou 
atmosférou a barevností. Jeho inspirací bylo Valašsko, Beskydy a rodné Hranice, které 
ztvárnil z mnoha pohledů a v různých ročních obdobích. Výstava pokračovala do 9. 
ledna 2022.   

Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek, Aleš Jaroš 
Návštěvnost výstavy: 859 

 
 

Medvídci 
16. prosince 2021 - 13. března 2022 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava představuje první hračku v historii určenou pro chlapce i dívky. Výstava nabízí 
přes 2000 plyšáků sběratelky Svatavy Ryparové. Uspořádány jsou v několika sekcích 
– medvídci na spaní, hudebníci, pandy atd. K výstavě byl doprovodný program - 
tipovací soutěž o ceny od firmy Astra Office Hranice a „Medvědí kvíz“ pro radost, při 
kterém si děti ověří, co se na výstavě dozvěděli o historii plyšového medvídka. 
 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 475  
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3.3.3 VÝSTAVY V GALERII SYNAGOGA 
 

Václav Cigler: Skleněné objekty 
11. května 2021 – 27. června 202 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sochař a pedagog Václav Cigler je zakladatelem konceptuálního vnímání skla jako 
výtvarného objektu. Zabývá se objekty z broušeného optického skla, návrhy a 
realizacemi osvětlovadel a šperků, kresbou a texty, světelnou a sakrální architekturou. 
V roce 1965 založil a vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě. Za celoživotní dílo, pedagogickou činnost a přínos v oblasti výtvarného 
umění byl oceněn v roce 2019 cenou Ministerstva kultury. 
 
Kurátor výstavy: Michal Motyčka a Jana Šindelová 
Návštěvnost výstavy: 738 
 
 

Anežka Kovalová & Miroslav Koval: Dílo 
1. červenec 2021 – 22. srpen 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Malířské i kreslířské dílo Anežky Kovalové hovoří prostou výtvarnou řečí, která je 
esencí hmotného a nehmotného, duchovního i světského, citu i rozumu. Miroslav 
Koval dokumentuje detaily přírody a jeho kresby zachycující přírodní struktury a jejich 
rytmické členění. Původně byly určeny jako příprava k obrazům. Kresby se však 
postupně osamostatnily a nakonec se staly finálním dílem.  
 
Kurátor výstavy: Marek Suchánek 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvili: Anežka a Miroslav Kovalovi 

Návštěvnost výstavy: 144 
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Ivan Komárek: Barvy květin 
26. srpna 2021 – 10. října 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivan Komárek je bytostný figuralista s občasnými tematickými vybočeními, k nimž patří 
i cyklus Barvy květin. Podle Ivana Komárka patří květiny v malířství k tradičním, 
základním tématům. Ve svých dílech se nechává inspirovat netradičními materiály, 
které zpracovává do závěsných, někdy i prostorových obrazů. Zabývá se malbou, 
kresbou, koláží, grafikou, tvorbou objektů, keramickou plastikou a realizacemi v 
architektuře, které představuje malba na zeď a keramické obklady.  
 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Ivan Komárek 
Návštěvnost výstavy: 1 297 
 
 

Jan Severa: Obrazy 
14. října 2021 – 28. listopadu 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malíř a restaurátor Jan Severa začal vystavovat od poloviny šedesátých let v 
konfrontacích se svými generačními vrstevníky. V 70. letech vytvořil několik realizací 
v architektuře. Od té doby se také soustavněji věnoval svému druhému oboru, a to  
restaurování nástěnných maleb. Zaměřením figuralista, našel nejvlastnější projev ve 
výrazovém rejstříku nové figurace. Jeho díla se nacházejí v Národní galerii Praha, v 
Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách. 
 
Kurátor výstavy: PhDr. Ivan Neumann 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: PhDr. Ivan Neumann 
Návštěvnost výstavy: 760 
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Josef Divín: Zahrada 
2. prosince 2021 – 23. ledna 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sklářský výtvarník Josef Divín se zabývá zpracováním skla od foukání a ručního 
tvarování na huti, přes natavování kovových fólií, až po broušení, rytí. Zpracovává 
náměty převzaté z krajiny a architektury.  Ve skleněných objektech zaznamenává 
žhavou prchavost chvíle jejich vzniku i osobní pocity z míst, které ho ovlivnily.  

 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Palo Macho 
Návštěvnost výstavy: 274  
 

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA V SYNAGOZE 
 

Palo Macho & Jana Hojstričová: Dílo 
26. března 2021 – doposud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dílo Jany Hojstričové a Pala Macha je nejnovějším společným dílem, které vytvořili 
speciálně pro prostor Synagogy v Hranicích. Vstoupili do prostoru instalací, která 
vícenásobně zhodnocuje nejen genius loci místa, ale i jeho širší mentální, paměťové 
a historické stopy. Tvoří ji důmyslně uspořádané, navzájem převrstvené kovové a 
skleněné konstrukce, stoly a stěny s fotoobrazy. Dílo nabízí vizuální a mentální zážitek, 
který má své stupně a stavy: jednotlivé vjemy se mění v souvislosti s tím, v jaké fázi 
dne a jeho světelné intenzity se tam ocitnete, ale také, zda fyzicky vstoupíte do 
bludiště, projdete se jím, nebo se na něj podíváte shora, z nadhledu.  

 
Virtuální výstava: prohlídka na www.muzeum-hranice.cz  
Kurátor výstavy: Katarina Bajcurová 
Architektura a design výstavy: Marcel Benčík 
Realizace virtuální prohlídky: Dávid Kurinec 
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3.3.4 EXPOZICE  
 

 
 

Hranice na mušce (Muzeum na zámku) 

15. listopadu 2016 - doposud 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky 
v Muzeu na zámku, které patří pod muzeum od 14. dubna 2016. Expozice seznamuje 
se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé mohou obdivovat nádherně zdobené 
chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také úřední zaměstnanci.  
 
Návštěvnost expozice: 767  
 

 
Model historického centra (Muzeum na zámku) 
14. dubna 2016 – doposud  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominantou stálé expozice historie Hranic, která je rovněž v Muzeu na zámku, je 
model historického centra města, jehož autorem je Stanislav Miloš. S prací na modelu 
začal na počátku 90. let. Klíčové skutečnosti si chtěl vždy potvrdit v terénu a 
nespoléhat jen na plány. Využíval k tomu výkopy, které probíhaly v 90. letech v centru 
města v souvislosti s různými rekonstrukcemi. Stanislav Miloš zemřel 10. října 2020 
v Hranicích ve věku 66 let. Model města, na němž pracoval více než třicet let, před 
svou smrtí dokončil.  
 
Návštěvnost expozice: 767  
 
 



Stránka | 24 
 

 

 Expozice truhel (Stará radnice) 
 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.   
 
Návštěvnost není zatím evidována. 
 
 
 

„Co vyprávějí kameny“ aneb Kamenná historie Moravské brány 
 Stálá expozice 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
Expozice mineralogie „Co vyprávějí kameny – Kamenná historie Moravské brány“ byla 
realizována v roce 2020 díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky. V 
osvětlených vitrínách je umístěna část exponátů, ostatní sbírkové předměty podsbírky 
mineralogie jsou uloženy v uzavřených skříňkách pod těmito vitrínami. V několika 
truhlách jsou umístěny exponáty, například vápenec nebo břidlice, které se na 
Hranicku těží nebo těžily. Projekt umožnil prezentovat sbírku mineralogie veřejnosti, 
vhodně uložit i nevystavené exponáty, nabídnout návštěvníkům ucelený pohled na 
kamennou historii Hranicka. Expozice obohacuje trasu výstupu na věž Staré radnice, 
seznamuje návštěvníky se zajímavostmi z této oblasti. V plánu organizace je také 
pořádat komentované prohlídky pro školy.   
 
Návštěvnost není zatím evidována. 
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Osobnosti Hranic – on-line expozice 
15. května 2020 – doposud 

 

 
Po některých jsou pojmenované hranické ulice, po některých ne a přesto se významně 
zapsaly do historie Hranic. Osobnosti, které se v Hranicích narodily nebo ve městě 
působily, najdete od května 2020 souhrnně na jednom místě, a to na webu muzeum-
hranice.cz v nové on-line rubrice Osobnosti Hranic. 

Mezi více než stovkou osobností nechybí zakladatel města Hranic, benediktský mnich 
Jurik, bratři Chromí, díky kterým můžeme dodnes obdivovat krásy Zbrašovských 
aragonitových jeskyní, Josef Heřman Agapit Gallaš, významný hranický lékař, 
spisovatel a výtvarník nebo cestovatel Daniel Strejc – Vetterus, který jako první Čech 
zamířil objevovat krásy Islandu. 

Nemůžeme opomenout ani JUDr. Františka Šromotu, který se zasloužil o modernizaci 
a zvelebení města nebo akademického sochaře a malíře Ladislava Vlodka, se mimo 
jiné podílel společně s plukovníkem Václavem Vlasákem na záchraně mramorové 
sochy císaře Františka Josefa I. z roku 1898. Tato ojedinělá socha císaře v celé České 
republice dodnes stojí na nádvoří Staré střelnice v Hranicích.   

Významnou osobností je také hranický rodák Jiří Brdečka, mistr parodie a originální 
tvůrčí osobnost, díky které vznikly filmové klenoty jako Tajemství hradu v Karpatech, 
Adéla ještě nevečeřela nebo Limonádový Joe. V nové rubrice možná narazíte i na 
jména, která jsou méně známá, o to zajímavější pak pro vás bude zjištění, jak daný 
člověk ovlivnil svými činy historii našeho města. 

Projekt vznikl v době nouzového stavu, kdy byly editovány již zpracované texty o 
osobnostech, které byly umístěny na původním webu Turistického informačního centra 
Hranice. Tyto texty před lety zpracoval Václav Bednář a Jiří Nebeský. Další osobnosti 
byly doplňovány v roce 2021. 

Autoři textů: Jiří Nebeský, Václav Bednář, Jolana Konečná, Naďa Jandová, Kateřina 
Macháňová, Lenka Dočkálková a další 
 
Úprava a vkládání textů a fotografií: Jolana Konečná 
 
Grafika webové prezentace: Jan Holpuch 
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3.3.5 VENKOVNÍ VÝSTAVY 
 
 

Galerie v ulicích města – výlepové plochy 
17. března 2021 – 31. dubna 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netradiční formou využila organizace výlepové 
plochy ve městě, které kvůli zrušeným akcím v 
souvislosti s epidemií koronaviru zely na začátku 
roku 2021 prázdnotou. Navíc byly uzavřené 
výstavní síně.  
 
Organizace se rozhodla vyjít s výstavou do ulic 
a veřejnost potěšit, zpříjemnit jim v čase, kdy vše 
bylo uzavřené, procházky po městě. Výlepové 
plochy se proměnily se v pouliční výstavní síň. 
Nabídly dvě výstavy, a to Hranice v proměnách 
času a výstavu fotografky Venduly Peterkové.  
 
Na jedenácti výlepových plochách byla výstava 
„Hranice v proměnách času“. Prostřednictvím 
historických fotografií se lidé mohli vrátit v čase do 
ulic poblíž konkrétní výlepové plochy a 
zavzpomínat si na místa, která dnes už vypadají 

úplně jinak. Každá z jedenácti výlepových ploch nabídla jiné historické snímky a 
obsahovala mapku všech výlepových ploch ve městě s informací, co se kde nachází 
– jaké historické fotografie. Tento projekt byl velmi pozitivně hodnocený veřejností, 
objevil se i v celostátních médiích. 

 
Na dalších třech výlepových plochách na 
Masarykově náměstí pak byly k vidění fotografe 
Venduly Peterkové ze spolku Prožij 
Česko.Zajímavý nápad na „Galerii v ulicích“ vznikl 
v souvislosti s pandemií, která uzavřela výstavní 
síně, a ve světě začaly vznikat venkovní galerie. 
Tento projekt připravila organizace ve spolupráci 
s Petrem Drozdem, předsedou spolku Prožij 
Česko z Hustopeč nad Bečvou. 
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Kraslicovník na prostranství za zámkem 
17. březen – 14. duben 2021 
----------------------------------------------------------------------- 

 

Atmosféru Velikonoc již tradičně navodil v 
Hranicích kraslicovník, tedy strom plný kraslic 
zdobených různými technikami. Z důvodu 
stavebních úprav Masarykova náměstí se 
tentokrát kraslicovník přesunul na prostranství za 
hranickým zámkem.  

Ohromující jarní výzdoba. V roce 2021 ke 
kraslicovníku přibyla další výzdoba. Tým MKZ 
Hranice chtěl v období lockdownu, kdy vše bylo 
uzavřené, přinést lidem dobrou náladu. Proto se 
středisko kultura připojilo a vznikla velikonoční 
výzdoba celého prostranství za zámkem, na třídě 
1. máje se objevila obří vejce. Tato aktivita 
obletěla celou republiku, objevila se v televizi, 
snad ve všech tištěných médiích, v internetových 
médiích, v rozhlase. Podrobněji u střediska 
kultura. 

Historie kraslicovníku. Poprvé se v Hranicích objevil kraslicovník v březnu 2016. Na 
stromě tehdy bylo 2384 kraslic vyzdobených nejrůznějšími technikami. Kraslice 
vytvářeli děti, žáci a studenti z hranických škol a školek, organizace i jednotlivci. Dvě 
pracovnice MKZ Hranice pak kraslice na strom upevňovali z plošin, a to zhruba 20 
hodin. Na vytvoření kraslic se také konaly a konají výtvarné dílny. Kraslicovník tradičně 
láká veřejnost, lidé se pod ním zastavují, fotí se u něj a obdivuje různorodé výtvory. Po 
Velikonocích jsou sundány ze stromu, uloženy v platech a připraveny vyzdobit náměstí 
ve velikonočním čase dalšího roku.  

Počet kraslic. V roce 2016 kraslicovník zdobilo 
2.384 kraslic, v roce 2017 se počet zvýšil na 
3.300 kousků, v roce 2018 viselo na stromě 3.800 
kraslic, v roce 2019 to bylo rekordních 4.040 
kraslic. V roce 2020 se kvůli pandemii 
kraslicovník nezdobil. Vloni -  v roce 2021  - na 
něm viselo 3.325 vajíček. 
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Výstava vánočních stromečků na podloubí 
26. listopad – 30. prosinec 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmosféru Vánoc již 
tradičně navozuje 
v Hranicích Výstava 
vánočních stromků v 
podloubí. Zhruba 40 
stromečků zdobilo horní i 
dolní podloubí od úterý 30. 
listopadu. Stromečky 
originálně nazdobily místní 
školky, školy, lidé z 
hranických spolků, klubů a 
organizací. 
Výstava vánočních 
stromků v podloubí je 
ojedinělým projektem 
v celé republice. Jeho 
cílem je oživit centrum 
města a zapojit obyvatele 
všech věkových kategorií. 
Oba dva cíle jsou 
každoročně plněny.  
 
 
 
 
 
Na následujících stranách 
jsou fotografie všech 
stromků z prosince 2020 a 
u každého stromku je 
napsané, která organizace 
nebo škola jej vytvořila. 
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3.4 DOPROVODNÉ PROGRAMY 
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  

  
Návštěvníci Dnů evropského dědictví, které se konaly v sobotu 18. září, měli největší 
zájem o koncert Martina Chodúra a o komentované prohlídky zámku „Z hladomorny 
do věže“. Na dračku šla také Vlastivěda města Hranic od Jiřího Nebeského. Její křest 
se konal ve dvoraně zámku a spousta lidí si knihu nechala od autora podepsat. 
 
Zájmu se těšily i výtvarné dílny na Staré 
radnici. Lidé se mohli naučit drátkovat a 
vytvořit si zajímavé ozdoby, nebo se mohli 
oddávat sklářskému umění a přitom 
poslouchat hudbu v podání nevidomé kapely 
Naslepo.  
 
Vlastně už samý začátek dne byl fajn. 
Odstartovala ho veřejná snídaně a k tomu 
vyhrávali studenti hudby na veřejné piano. 
Kdo měl zájem, mohl se podívat do vestibulu 
Základní umělecké školy v Hranicích, jak 
funguje jeden z posledních hrajících orchestrionu v republice. Nebo si prohlédnout 
úžasné prostory mázhausu v Radniční ulici nebo vystoupat na věž Staré radnice a mít 
tak trochu nad vším nadhled. Program doplnily komentované prohlídky areálem Staré 
střelnice a arboretem.  Vyvrcholením dne bylo vystoupení zpěváka Martina Chodúra 
v synagoze. V jeho podání zazněly hity Karla Gotta, Waldemara Matušky a dalších.  
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NÁVŠTĚVNOST - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 18. 9. 2021   

Místo Návštěvnost 

Stará radnice celkem 
z toho: 
Výtvarné dílny – drátkování a sklářská dílna 
Výstupy na věž 
Koncert nevidomé kapely Naslepo  

539 
 

106 
155 
278 

Galerie Synagoga celkem 
z toho:  
Výstava Ivan Komárek – Barvy květin 
Koncert Marina Chodúra 

444 
 

153 
291 

Muzeum na zámku 258 

Turistické informační centrum zámek 109 

Z hladomorny do věže – komentovaná prohlídka 147 

Zámek (Galerie Severní křídlo zámku, Křest Hranické 
vlastivědy) 

251 
        

Infocentrum Hranické propasti 95 

Veřejná snídaně Masarykovo náměstí 87 

Veřejné piano Masarykovo náměstí 300                  

Mázhaus 157 

Orchestrion – vstup do ZUŠ Hranice 60 

Arboretum 43 

Kostelíček 50 

CELKEM 2 540 
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NÁVŠTĚVNOST DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 
 
 

NÁVŠTĚVNOST DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 

Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 
Návštěvnost 

10. 6. Tenis Vernisáž Stará radnice ZRUŠENO 

17. 6. Plavky Vernisáž Stará radnice 17 

17. 6. – 12. 9. Návrhář plavek Soutěž  Stará radnice 102 

1. 7. Anežka Kovalová 
& Miroslav Koval: 
Malba-kresba-
fotografie 

Vernisáž  Synagoga 43 

26. 8. 
 

Ivan Komárek – 
Barvy květin 

Vernisáž Synagoga 39 

16. 9. Emma a Barbora 
Srncovy: Cesta 
ke štěstí 

Vernisáž Stará radnice 90 

18. 9. Dny evropského 
dědictví 

Různé žánry Různá místa Viz tabulka 

23. 9. Hranická rocková 
scéna 90. let 

Vernisáž Stará radnice 102 

14. 10. Jan Severa: 
Obrazy 

Vernisáž  Synagoga 41 

19. 10. Setkání 
s Ladislavem 
Heryánem 

koncert Synagoga 94 

11. 11. Jan Jaroš: 
Obrazy 

Vernisáž Stará radnice 56 

2. 12. Josef Divín: 
Zahrada 

Vernisáž Synagoga 44 

16. 12. Medvídci Vernisáž Stará radnice 42 

16.–31. 12. Kvíz k výstavě 
Medvídci 

Kvíz Stará radnice 80 
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3.5 SBÍRKY MUZEA 
 

3.5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA SBÍREK  
 
Hranické muzeum spravuje třicet tisíc sbírkových předmětů uvedených pod 8 072 
přírůstkovými čísly. Pro zajímavost, v roce 2015 čítaly sbírky 7 320 přírůstových čísel. 
Středisko muzeum spravuje dvě sbírky, a to sbírku Archeologie s evidenčním číslem 
AMH/002-05-10/252002 (12 přírůstových čísel) a sbírku MHA/002-05-10/209002 (8 
060 přírůstkových čísel) tvořenou podle témat osmi podsbírkami: 
 
1. ARCHEOLOGIE 
Podsbírka archeologie obsahuje nálezy z Hranicka a Přerovska, a to od starší doby 
kamenné, zastoupené jsou nálezy z doby bronzové, halštatské, laténské, ze 
slovanského období až po vrcholný středověk.  
 
2. ETNOGRAFIE, UMĚNÍ, OBRAZY, PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY 
Podsbírka má přes čtyři tisíce kusů a obsahuje různorodé předměty, které pocházejí 
převážně z Hranic a Hranicka, výjimečně z Evropy. Jsou v ní uměleckoprůmyslové 
předměty, etnografické, sakrální, obrazy, sošky, předměty denní potřeby, nábytek. 
 
3. KNIHY 
Takzvaná Gallašova knihovna obsahuje knihy z období od 16. do 19. století vydané 
na území dnešního Česka i Evropy. Sbírka je pojmenovaná na počest hranického 
vzdělance Gallaše, v jehož majetku většina knih původně byla. 
 
4. MILITÁRIA 
Téměř 300 kusů obsahuje podsbírka militarií. Jsou v ní zastoupené chladné zbraně 
jako šavle, jatagany, kopí, bodáky a kordy, ale také palné zbraně – lovecké, vojenské 
pušky a pistole. Zbraně pocházejí z Evropy, ale také z Turecka, Asie a Afriky. 
 
5. MINERALOGIE 
Zhruba 500 kusů čítá podsbírka minerálů, které pocházejí částečně z Hranicka. 
Největší část tvoří minerály z území někdejšího Československa, tato podsbírka 
obsahuje také kousky z Ameriky, Asie, Afriky a Evropy. 
 
6. NUMIZMATIKA 
Mince, bankovky a medaile tvoří podsbírku numizmatiky. Je jich dohromady přes 8 
tisíc kusů. Nejstarší kousky jsou z období 5. století před naším letopočtem, nechybí 
ani platidla z prvních čtyř století našeho letopočtu. 
 
7. PÍSEMNOSTI A TISKY 
Téměř deset tisíc sbírkových předmětů je součástí podsbírky písemnosti a tisky. 
Dokumenty zachycují události a osobnosti Hranicka, různé plakáty, materiály 
vztahující se k hranickým školám, továrnám, podnikům. 
 
8. ZOOLOGICKÁ 
Nejmenší je podsbírka zoologická. Obsahuje 44 sbírkových předmětů. Jedná se o 
různé druhy ptáků, které žijí na území bývalého Československa. Tato podsbírka je 
dlouhodobě zapůjčena Muzeu Komenského v Přerově. 
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SBÍRKY A PODSBÍRKY MUZEA A GALERIE 

Podsbírka Počet přírůstkových čísel 

Archeologická 435 

Numizmatická 1119 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 1138 

Zoologická 44 

Mineralogická 460 

Jiná – Etnografie, uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy předměty denní potřeby 

2379 

Militaria 140 

Celkem 8060 

 
 

3.5.2 SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK 
 

INVENTARIZACE SBÍREK 
 
V roce 2021 prošlo periodickou inventarizací 14 % 
sbírky MHA/002-05-10/209002. Konkrétně se 
jednalo o celou numizmatickou podsbírku, která 
zahrnuje mince, bankovky, bankovní poukázky, 
medaile, řády, vyznamenání, odznaky atp. Celkem 
se jednalo o 1119 přírůstkových čísel, čemuž 
odpovídá 5043 čísel inventárních, což je celkem 
8757 kusů. 

Inventarizace proběhla od 20. 12. do 22. 12. 2021. 
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. Byla 
provedena detailní kontrola dokumentů o inventarizovaných předmětech, a to 
v knihách přírůstků a v systematické evidenci Bach. 

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. 

Před inventarizací byla provedena systematická evidence všech předmětů 
numizmatické podsbírky v elektronickém systému Bach. Jednotlivé předměty byly 
zdokumentovány a naskenovány nebo nafoceny. Ke zhruba 70 % celé této podsbírky 
byla přiřazena inventární čísla. Tato elektronická systematická evidence značně 
usnadní a urychlí vyhledávání předmětu a pomůže také při badatelské činnosti. 

V roce 2021 proběhla katalogizace celé numizmatické podsbírky v Centrální evidenci 
sbírek. Z podsbírky „Jiná - Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy, předměty 
denní potřeby“ bylo přesunuto 17 přírůstkových čísel do numizmatické podsbírky. Z 
podsbírky Militaria byla přesunuta 4 přírůstková čísla do numizmatické podsbírky. 
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CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE 

V roce 2021 bylo do chronologické 
evidence zapsáno 6 přírůstkových čísel, 
pod kterými se skrývá 23 předmětů. 
Všechny předměty byly zapsány do 
podsbírky „Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy, 
předměty denní potřeby“. 
 
Na základě kupní smlouvy byly 
získány dva sbírkové předměty, a to 
obrazy hranického malíře Aloise Hrdličky 
s motivem domu s grafity a Horní Bečvy.  
 
Tři sbírkové předměty byly nabyté 
bezúplatně formou darovací smlouvy. 
Jedná se o pračku hranické firmy „Jar. 
Čejka'“ datovanou do období 10. až 20. 
léta 20. století a dva obrazy Renaty 
Doleželové s hranickými motivy.  
 
Ostatní zapsané předměty byly nabyté bezúplatně vlastním sběrem. Konkrétně se 
jedná o historické obrazy a cestovní zavazadla. 
 

Všechny předměty byly zapsány pod přírůstkovými čísly 1/2021 až 6/2021 do 
přírůstkové knihy, která byla založená v roce 1994. Tyto předměty byly zapsány také 
do systematické evidence a do Centrální evidence sbírek. 
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PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ DO SBÍREK V ROCE 2021 

Chronologický zápis Počet 
přírůstkových čísel 

Počet  
kusů 

Náklady  
v Kč 

Úplatné nabytí 2 2 1 000 

Bezúplatné nabytí – dary 2 3 0 

Bezúplatné nabytí – sběr 2 18 0 

Celkem 6 23 1 000 

 
 
SYSTEMATICKÁ EVIDENCE 
 

V první polovině roku 2021, když byla muzea a 
galerie zavřená, se zaměstnanci hranického 
muzea intenzivně soustředili na práci v 
depozitáři. 

V roce 2021 proběhla druhotná evidence u celé 
podsbírky Numizmatická, do které jsou zahrnuty 
mince, bankovky, bankovní poukázky, medaile, 
řády, vyznamenání, odznaky atp. Celkem se 
jednalo o 1119 přírůstkových čísel, čemuž 
odpovídá 5043 čísel inventárních, což je celkem 
8757 kusů. 

Předměty byly zapsány do elektronické 
systematické evidence v počítačovém systému 
Bach. Pro tuto evidenci byly jednotlivé předměty 
detailněji popsány a nafoceny či naskenovány.  

Ke zhruba 70 % celé této podsbírky byla přiřazena inventární čísla. Zhruba u 50 % 
mincí chybí fotografie sbírkového předmětu. Tyto fotografie budou doplněny v 
následujícím roce. 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ PODLE PODSBÍREK V ROCE 2021 

Podsbírka Počet 
přírůstkových čísel 

Počet 
kusů 

Náklady  
v Kč 

Archeologická 0 0 0 

Numizmatická 0 0 0 

Knihy 0 0 0 

Písemnosti a tisky 0 0 0 

Zoologická 0 0 0 

Mineralogická 0 0 0 

Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy předměty 
denní potřeby 

6 23 1 000 

Militária 0 0 0 

Celkem 6 23 1 000 
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Do systematické evidence byly zapsány také nově nabyté sbírkové předměty. 

Ve spolupráci se střediskem Turistické 
informační centrum byla převedena do 
elektronické podoby celá přírůstková kniha 
k tzv. Gallašově knihovně. Bylo přepsáno 
celkem 2345 přírůstkových (inventárních) 
čísel. Tyto elektronické data se dále 
vkládají do systematické evidence 
programu Bach. V roce 2021 bylo do tohoto 
programu zapsáno 500 přírůstkových čísel. 

Do elektronické podoby proběhl v roce 
2021 také převod genealogické 
dokumentace rodných listů farnosti Hranice ze 17. a 18. století. Bylo naskenováno 
3299 listů z celkových 5015 listů. Po dokončení elektronizace bude celá dokumentace 
umístěna na webové stránky muzea, kde bude přístupná veřejnosti a badatelům. 

Na konci roku 2020 byla zprovozněna ve vstupní chodbě do věže Staré radnice nová 
expozice s názvem „Co vyprávějí kameny“. Ve vitrínách je umístěna část sbírkových 
předmětů podsbírky Mineralogická. Ostatní sbírkové předměty této podsbírky jsou 
uloženy v uzavřených skříňkách pod těmito vitrínami.  

Na začátku roku 2021 proběhla 
reorganizace uložení těchto nevystavených 
předmětů. Předměty byly dříve uloženy 
jednotlivě v papírových sáčcích. Tyto sáčky 
pak byly uloženy v krabicích. Dosavadní 
uložení podsbírky nevyhovovalo. Papír už 
byl starý a při manipulaci se trhal. Papír 
také nevyhovoval jako ochranný obal 
sbírkových předmětů. Bylo proto vytvořeno 
vhodnější uložení předmětů této podsbírky, 
a sice v plastových krabičkách označených 
příslušným přírůstkovým číslem.  

V rámci katalogizace části podsbírky 
„Písemnosti a tisky“ byly v systematické evidenci v systému Bach zkontrolovány údaje, 
které musí být dle zákona uvedené u každého sbírkového předmětu. Zkontrolována 
byla celá tato podsbírka. 

CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK 
 

V rámci Centrální evidence sbírek muzeum v roce 2021 požádalo o aktualizaci 
podsbírek „Písemnosti a tisky“, „Jiná – etnografie, umělecko-průmyslové práce, 
obrazy, předměty denní potřeby“, „Militaria“ a „Numizmatická“. Jednalo se o zápis nově 
zapsaných přírůstkových čísel 1/2021 až 6/2021. Dále proběhla katalogizace 
evidenčních čísel ve výše jmenovaných podsbírkách. Katalogizace trvala zhruba 3 
měsíce. Jednalo se o aktualizaci 10 231 čísel. Veškeré změny byly provedeny 
prostřednictvím internetové aplikace a zaslány na Ministerstvo kultury v požadované 
formě. 
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BADATELSKÁ ČINNOST 
 

V případě zájmu umožňuje středisko muzeum a galerie studovat sbírkové předměty, a 
to v souladu se zákonem a s badatelským řádem muzea, který je k dispozici na 
webových stránkách muzea www.muzeum-hranice.cz. 
 
V roce 2021 navštívili muzeum nebo jej kontaktovali e-mailem tito badatelé: 
 
1. Karolína Svobodová z Courtauld Institute of Art v Londýně ve věci katalog 

k výstavě Eduarda Ovčáčka v Galerii Synagoga v roce 2016. 
2. Petr Balliš z Havlíčkova Brodu ve věci informace o Antonínu Ballišovi z Hranic. 
3. Jiří Nebeský ve věci články Václava Bednáře o názvech hranických ulic 

v Hranickém týdnu v roce 2001. 
4. Jiří Nebeský ve věci fotografie pozdně gotické sochy Matky Boží z konce 13. století.  
5. Barbora Kaštovská z Městského úřadu Hranice ve věci fotografie domu čp. 211 na 

Tř. ČSA. 
6. Lenka Kučerová z Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve věci 

obrazy sourozenců Jaroňkových. 
7. Lubor Jílek ve věci názvu ulice Zborovská. 
8. Jan Šturala z Masarykovy university ve věci řád železné koruny, Leopoldův řád, 

Řád Františka Josefa a Vojenský řád Marie Terezie. 
9. Jiří Nebeský ve věci historické fotografie z roku 1939. 
10. Vlasta Zapatová z OV Drahotuše ve věci historické fotografie Drahotuš. 
11. Petr Bakovský z Městského úřadu Hranice ve věci historické fotografie zámku 

s předzámčím. 
12. Jiří Nebeský ve věci litografie pohledu na Hranice z jihu z roku 1857. 
13. Petr Bakovský z Městského úřadu Hranice ve věci historické fotografie Velké a 

Valšovic. 
14. Barbora Holešovská z Univerzity Palackého v Olomouci ve věci historické 

fotografie renesančních staveb města Hranice. 
15. Jiří Nebeský ve věci kresba hradu Svrčov z Hranického týdne v roce 1996. 
16. Mateusz Zimny z Krakova ve věci polští uprchlíci z Haliče v Hranicích. 
17. Jiří Nebeský ve věci nafocení archeologický sbírkových předmětů pro knihu 

Vlastivěda města Hranice. 
18. Irena Bendová ve věci informace o prvním telegrafu ve městě. 
19. Vladislav Rychlov z Ruské federace ve věci informace o Františku Tomečkovi 

z Hranic. 
20. Zdeněk Homola ve věci informace o generálu Bedřichovi Homolovi. 
21. Anna Týčová ve věci Propagační materiál firmy Kunz Hranice. 
22. Petra Hrušková ve věci informace o malíři Otu Holasovi. 
23. Milan Votava z Vojenského historického ústavu Praha ve věci informace o Ivanu 

Herbenovi. 
24. Roman Šafář z ČVUT v Praze ve věci informace o historii mostu přes řeku Bečvu 

v Hranicích. 
25. Zdeněk Kučera ve věci staré mapy Hranicka pro připravovanou knihu Historický 

atlas Olomouckého kraje. 
26. Ronald Němec ve věci obraz Raimunda Rittera von Wichery. 
27. Claudia Reed z USA ve věci rodina Richarda Hellera. 

 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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3.5.3 MUZEJNÍ KNIHOVNA 
 
Muzejní knihovna čítá 978 svazků. Tyto 
jsou formou seznamu zpřístupněny od roku 
2016 na nových webových stránkách 
muzea a galerie www.muzeum-hranice.cz a 
jsou pravidelně aktualizovány. 
 
V roce 2021 do seznamu přibylo 7 nově 
získaných knih regionálního charakteru. 
Například kniha Jiřího Nebeského 
Vlastivěda města Hranice nebo kniha Ireny 
Loskotové a Zdeňka Schenka Gotické, 
renesanční raně barokní kachle Přerovska, 
která mimo jiné obsahuje fotografie kachlí 
z hranického zámku. 
 
Proběhla také inventarizace celé muzejní 
knihovny. 

 
Muzejní knihovna se specializuje na regionální literaturu. Je umístěna v kanceláři 
kurátora. 
 
 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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3.6 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. Za rok mají 38 tisíc zobrazení.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 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. Tyto stránky měly za rok 160 tisíc zobrazení. 

 
2. On-line prohlídka a videoprezentace. 

Nově na webových stránkách přibyla 
v souvislosti s pandemií a snahou muzea 
zpřístupnit alespoň touto formou 
veřejnosti výstavy také on-line prohlídka, 
díky které si návštěvníci stránek mohou 
projít virtuálně výstavu „Královna sportu“. 
Dále byly vytvořeny a publikovány na 
facebooku videoprezentace o historii 
hranické atletiky a historii Husova sboru.  

 

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/


Stránka | 44 
 

 

3. Virtuální prohlídka výstavy „Palo 
Macho & Jana Hojstričová – Dílo“.  
Už v roce 2020 se měla v Galerii 
Synagoga konat výstava Jany 
Hojstričové a Pala Macha. Kvůli 
vládním nařízením spojenými 
s pandemií byl termín výstavy 
posunut. Ze stejných důvodů se ani 
v novém termínu nemohla výstava 
uskutečnit. To přivedlo autory k 
vytvoření virtuální výstavy v 
synagoze. Výstava je k vidění na 
www.muzeum-hranice.cz. 

 
4. Pozvánky, plakáty. K výstavám a programům jsou připravované pozvánky a 

plakáty. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky na mailové adresy, které jsou 
neustále aktualizované. Ke každé výstavě připravuje muzeum také plakáty, 
obvykle formátu A4 a A3. U několika výstav se připravovaly i plakáty formátu A2 
nebo A0, nebo letáčky velikosti A5. Plakáty jsou umístěny na výlepových 
plochách. 

 
5. Katalogy. Ke každé výtvarné výstavě 

připravuje středisko muzeum a galerie 
tištěné katalogy. 

 
6. 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. 

 
7. Vyvěšení bannerů na budovu Staré 

radnice a v prostorách hranického 
zámku – hned ke dvěma výstavám, a 
to k „Buď připraven!“ a „Královna 
sportu“, visely na budově Staré 
radnice a v prostorách hranického 
zámku propagační bannery. 
 

8. 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.  
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9. Facebook.  Facebookové stránky muzea a 
galerie pravidelně informují o novinkách a 
blížících se akcích a přinášejí fotografie 
z proběhlých  vernisáží a doprovodných 
programů. Mají téměř 600 sledujících. 

 
 
 
 
 

 
 

10. ArtMap – rozcestník současného umění. Od roku 2021 se výstavy, které 
aktuálně probíhají v Galerii Synagoga, prezentují na webové turistické mapě 
ArtMap, která je plná výstav a uměleckých akcí z celé České republiky. K dispozici 
je na webových stránkách https://www.artmap.cz/. 

 
 

11. Tištěná média.  Monitorujeme 
výstupy v tištěných médiích. Nejvíce 
mediálně byla úspěšná Galerie 
v ulicích města, velikonoční výzdoba 
Hranic a výstava Medvídci. Nejvíce 
článků bylo zveřejněno v Hranickém 
deníku a v Hranickém týdnu. Nejvíce 
zpráv zveřejnila ČTK a převzala ji 
další média. Výstava medvídků 
obletěla celou republiku – objevila se 
v MF Dnes, týdeníku 5plus2, 
v deníku Metro, v novinách 
Olomoucká drbna, v měsíčníku 
Noviny kraje a dalších. 
 

https://www.artmap.cz/


Stránka | 46 
 

12. Internetová média. Články a informace o 
pořádaných výstavách byly zveřejněny 
v roce 2020 hned na spoustě webových 
portálů – kudyznudy.cz, ihranice.cz, 
hranicky.denik.cz, denik.cz, hranicak.cz, 
informuji.cz,ceskenoviny.cz, 
prerovsky.report.cz, olomouckadrbna.cz, 
aktualnizpravy.cz, olomoucka.drbna.cz, 
cestujemepocr.cz, tv.barandov.cz, 
www.cd.cz/vlakem-na-vylet a další.  

 

 

 

 

 
13. Rádia. Informace z muzea zařazují do 

vysílání tato rádia: Český rozhlas, 
Radiožurnál, Rádio Impuls, Frekvence 1, 
Rádio Haná, Hitrádio Orion Ostrava, 
Rádio Čas, Rádio Rubi Olomouc, Radio 
Blaník. 

 
 
 
 
 
 
 

14. Televizní vysílání. O výstavách a akcích 
v muzeu informuje pravidelně také místní 
regionální televize TV Mach, dále TV 
Lipník, ale také celostátní média – 
například v České televizi vyprávěl kurátor 
muzea o expozici truhel, ČT také 
zveřejnila reportáž o výstavě v synagoze. 
Televize Nova zase informovala o výzdobě města na Velikonoce. Spoustou 
televizí proběhly také reportáže týkající se Galerie v ulicích města – například TV 
Morava nebo Televize Přerov. 
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15.  Zajímavosti ke čtení. Stejně jako v roce 2020 přinášelo muzeum na webových 
stránkách zajímavosti „Z muzejních sbírek“: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stránka | 48 
 

3.7 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 místními firmami a muzei nejen v regionu, ale po celé České 
republice. 
 
Přehled spolupráce v roce 2021 podle jednotlivých výstav:  
 

 Výstava „Plavky“ - Národní muzeum Praha, Fatra Napajedla, 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Klub vodních sportů Hranice, Miroslav 
Lukáš, Bohumil Honzík, Šárka Dohnalová, Ivan Straka, Státní okresní archiv 
Přerov, Plovárna Hranice,Městský úřad Hranice, Jiří Nebeský, Milan Králik, 
Markéta Buriánová, Petr Michalík, Petr Bakovský, Vlastimil Mach, Tomáš 
Plesník, Hana Dostálová, Kamila Elena Adámková, Naděžda Davidová 
 

 Výstava „Kouzlo bílého sportu“ - Národní muzeum Praha, Tenisový klub 
Slovan Hranice, Tenisový klub Tenis Tondach Hranice, Jindřich Bartsch, 
Vladimír Talášek, Jiří Krumnikl, Karel Hübl, Jaroslav Vrba, Václav Skácelík, 
Karla Vlasáková, Pavla Rudolfová, Ivan Straka, Oldřich Chrapek, Jiří Nebeský, 
Miroslav Herda, Pavlina Selzerová, Zuzana Karpíšková, Vladimír Pala, Petr 
Ličman, Ladislav Křenek, Vladimír Bartsch, Marek Chudý 
 

 Výstava „Hranická rocková scéna devadesátých let“ – František Kopecký, 
Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, Petr Marek, Jiří Nebeský, Lenka 
Kratochvílová, Marcel Králík, Miroslav Raindl, Zdeněk Langer a mnozí další. 
 

 Výstava „Medvídci“ – Svatava Ryparová, Základní umělecká škola Hranice, 
Eva Vojtěšková, Pavlína Zábranská, Muzeum Komenského v Přerově, 
Včelařské muzeum v Hranicích, Radka Pausová. 
 

Hranické muzeum zapůjčilo své 
sbírové předměty: 

na výstavu „Gotické, renesanční a 
raně barokní kachle Přerovska“, 
která se konala v prostorách 
přerovského zámku v Muzeu 
Komenského v Přerově. Zapůjčilo 
své sbírkové předměty 
z archeologické podsbírky. Celkem 
se jednalo o 29 kusů 
pozdněgotických kachlí nalezených 
na zámku v Hranicích.  
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4. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
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4.1 SHRNUTÍ: KNIHOVNA V ROCE 2021 
 
Rok 2021 začal v knihovně vládním 
nařízením lockdownu kvůli onemocnění 
covid-19 (27. 12. – 15. 2.). Uzavřením 
knihovny se však její pracovní život 
nezastavil. Návštěvy čtenářů a požadavky 
na výpůjčky a další služby přešly do 
virtuálního světa a on-line se řešily 
objednávky knih v daleko větším objemu. 
Po měsíci a půl uzavření mohla přejít 
knihovna do režimu bezkontaktního 
půjčování knih přes „okénko“ (15. 2. – 12. 
4.).  

Čas uzavřené knihovny pro veřejnost jsme 
mimo jiné zužitkovali přípravou a realizací 
rozsáhlé modernizace interiéru naší 
pobočky v místní části Drahotuše. 
Průběžně probíhaly ostatní knihovnické 
činnosti, jako jsou roční statistik  y za celý 
náš region, aktualizace fondu, akvizice, 
zpracování a katalogizace fondu, 
meziknihovní výpůjční služba a údržba 
fondu.  

Dlouhotrvající uzavření knihovny, půjčování 
přes okénko, i omezující vládní opatřeními 
se podepsaly na poklesu vypůjčených 
knih. Lidé si v roce 2021 půjčili 69.955 knih.  

Oproti tomu opět stoupl počet 
virtuálních návštěvníků čerpající on-line 
služby. Evidovali jsme 99.056 on-line 
vyhledávání v našem katalogu. I v době 
uzavření knihovny jsme našim čtenářům 
umožnili nadále objednávat a rezervovat 
knihy on-line z domova. A čtenáři toho 
hojně využívali. Zvýšil se počet požadavků 
na meziknihovní výpůjční službu. Počet on-
line přístupů do elektronického katalogu 
mimo knihovnu se nám opět zvýšil.  

I když protiepidemická opatření omezila 
pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit, 
podařilo se uskutečnit 31 akcí různého 
typu – burzy knih, přednášky, besedy, 
literární akce pro děti a knihovnické lekce 
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pro studenty. Konalo se více akcí než 
v předchozím „epidemickém“ roce. Ale 
méně než před epidemií v roce 2019, kdy 
jsme uspořádali v knihovně 95 akcí.  

Na plnění regionálních funkcí pro náš 
obslužný region byla Olomouckým krajem 
poskytnuta částka 775.216 Kč. Naše 
knihovna na základě smluv pro základní 
knihovny na Hranicku a Kojetínsku 
poskytuje služby, nakupuje knihy. V rámci 
regionálních funkcí jsme se více zaměřili na 
aktualizaci a odpisy knihovního fondu na 
pobočkách, kterých je 31. 

V březnu byl zahájen provoz knihobudky 
a od června do září jsme se aktivně zapojili 
do celokrajské ekologické akce „Odlož mobil 
v knihovně“.  

Knižní fond městské knihovny k 31. 12. 
2021 čítá 69.026 svazků. Z toho v městské 

knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici celkem 50.652 knih. Další knihy 
zakoupené z grantu Olomouckého kraje pro regionální funkce jsou na pobočkách. 

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Den Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti 

Pondělí 8.00  – 17.00 12.00 – 17.00 

Úterý 8.00  – 17.00 12.00 – 17.00 

Středa zavřeno zavřeno 

Čtvrtek 8.00  – 17.00 12.00 – 17.00 

Pátek 8.00  – 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 
 

 
 

mailto:vedouci@knihovna-hranice.cz
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4.2 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. 
Následoval rok 1894, kdy byla 
spolkem „Veřejné knihovny národní“ 
založena v Hranicích 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 ze západních zemí.  

Od 1. 1. 1992 se knihovna stala 
příspěvkovou organizací města.  Po 
23 letech, od 1. 1. 2015, se stala 
součástí Městských kulturních 
zařízení Hranice. V roce 2018 prošla 
knihovna modernizací a po otevření 
vzrostla návštěvnost. 

Postupem let hranická knihovna 
vystřídala v Hranicích několik míst, 
v současné době sídlí v budově 
Staré radnice na Masarykově 
náměstí 71 v prvním patře a má 
bezbariérový přístup.  

Historie knihovny je podrobně 
zveřejněna na webových stránkách 
knihovny www.knihovna-hranice.cz 
a na informačních panelech před 
vstupem do knihovny. 

 

Knihovna sídlí od září 2001 na Masarykově náměstí 
71. 

Knihovna prošla v roce 2018 modernizací prostor. 

Historii knihovny mapují infopanely před u knihovny. 

http://www.knihovna-hranice.cz/
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4.3 ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST 
 

Provoz dvou veřejných oddělení zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní 
knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční služby), 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 poskytované prostřednictvím systému Tritius a dalších software 
programů poskytující služby  uživatelům  -  on-line katalog, Souborný katalog ČR, 
webové stránky knihovny, facebook a další on-line služby - osobní čtenářské konto, 
rezervační systém, objednávkový systém, prodlužování výpůjček, upomínkový 
systém.  
 
K uvedeným činnostem, včetně všech on-line služeb je vedena evidence elektronická 
a písemná, která sleduje výkony těchto činností.  
 

 

 VEŘEJNÁ KNIHOVNICKÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA 
 

POČET VÝPŮJČENÝCH KNIH A PERIODIK V DOSPĚLÉM A DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 
 

Rok  
2014 

Rok  
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

 Rok 
2018 

Rok 
2019 

 Rok 

2020 

Rok 

2021 

Oddělení
dospělé 

67.297 64.344 64.339 67.964 59.790 72572 108839 56.717 

Oddělení 
pro děti 

15.344 16.057 17.733 18.382 16.153 18.128 27.555 13.238 

Výpůjčky 
celkem 

82.641 80.401 82.072 86.346 75.943 90.700 136394 69.955 

 

POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 

  Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Registrovaní 
celkem 

2.190 2.230 2.155   1.707   2.020 2.190 2.021 1.773 

Návštěvníci 
půjčoven, 
studoven, 
kultur. akcí 

34.275 34.572 35.419 36.741 28.085 37.280 27.422 28.188 

Z toho: 
návštěvníci na 
internetu 

2.377 2.322 2.241   1.966   1.573 1.665 1.004 512 

Z toho: 
návštěvníci 
kulturně vzděl. 
akcí 

1.601 1.499 1.960 2.462 2.080   2.157   430 723 

Návštěvníci    
on-line služeb 
mimo 
knihovnu 

13.904 13.324 13.445 19.298 18.379 24.302 34.946 38.761 

Celkem 
návštěvníci 

48.179 47.896 48.864 56.039 46.464 63.247 62.368 66.949 
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA  
 
V roce 2021 knihovna evidovala celkem 279 požadavků uživatelů na meziknihovní 
službu. Toto číslo zahrnuje obdržené požadavky z jiných knihoven a zaslané 
požadavky jiným knihovnám.  
 
Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či časopiseckých 
článků z jiných knihoven České republiky, případně i zahraničí, a jejich plnění podle 
požadavků uživatelů a také zasílání požadovaných titulů či článků požadovaných 
jinými knihovnami.  Tato služba je poskytována i knihovním pobočkám v rámci našeho 
střediska. 
 

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 
 
Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a 
vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny a v databázích. Je vedena 
evidence k této službě a dle ní bylo v roce 2021 realizováno celkem 639 požadavků. 
 
 

SLUŽBY V KNIHOVNĚ 
 

 
 

PŮJČOVÁNÍ HER KNIHOVNĚ 
 

Od roku 2021, v souvislosti 
s lockdownem, začala knihovna 
půjčovat společenské hry pro 
děti i dospělé. Jedná se o hry 
zábavné, ale navíc si s nimi 
můžete ověřit své znalosti. Hry 
půjčujeme zdarma, ale jen 
našim registrovaným dospělým 
čtenářům.  
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4.4 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU KNIH 
 
V roce 2021 bylo zakoupeno, získáno darem a z grantových programů, 
zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem 2.584 svazky 
knih a pro pobočky v místních částech 119 knih do stálého fondu. Knihovna 
elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových knih do 
Souborného katalogu ČR.  

Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky po 
aktualizacích knihovního fondu. Knižní úbytky činily v městské knihovně 2.114 
svazků. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, plněna nabídková 
povinnost a pak nabídnuty veřejnosti prostřednictvím knižní burzy a následně i 
v knižních boxech.  

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 a 
elektronicky včetně regionu střediska Městské knihovny v Kojetíně (32). Přírůstky 
knihovního fondu jsou tvořeny finančními zdroji příspěvku zřizovatele, z grantu „Česká 
knihovna“ i dary fyzických a právnických osob, z finančního příspěvku Olomouckého 
kraje pro výkon regionálních funkcí. Průběžně jsou také prováděny údržba a opravy 
knihovního fondu. 

 

KNIHOVNÍ FOND – ÚBYTKY A PŘÍRŮSTKY 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Přírůstky městské knihovny 

celkem 

2.896 2.830 2.781 2.584 

Z toho:  RF z finančního příspěvku 

Olomouckého kraje 

      633    572    630   649 

Přírůstky do stálého fondu  

poboček  v místních částech 

Hranic 

    235     81      68 119 

Úbytky knihovního fondu MěK    1.661    1.408  1.515 2.114 
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4.5 REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 

I v roce 2021 knihovna plnila funkci knihovny pověřené 
regionálními funkcemi (dále RF) pro středisko Hranice a 
střediska Městské knihovny v Kojetíně. Region v rámci 
služeb RF je tvořen 32 knihovnami. Finančně jsou činnosti 
RF dotovány Olomouckým krajem. V roce 2021 organizace 
obdržela na tyto služby 775.216,- Kč. 
 
Výkon regionálních funkcí zahrnoval: 

 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky 
střediska. Proběhlo 21 metodických návštěv, bylo 
poskytnuto 48 odborných konzultací obsluhovaným 
knihovnám a obcím s knihovnou.  
 

 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro 
základní knihovny. Pro výměnné soubory bylo 
nakoupeno, zpracováno a připojeno k přírůstkům 
městské knihovny celkem 649 svazků knih. Bylo 
vytvořeno celkem 42 výměnných souborů z nově 
nakoupených knih a rozvezeno po pobočkách společně 
s dalšími cirkulujícími výměnnými soubory. V rámci RF 
bylo také knihovnicky zpracováno 249 knih, které byly 
zakoupeny z prostředků obcí nebo poskytnuty darem. 
Průběžně byla prováděna údržba stávajícího fondu na 
pobočkách (přebalování a přeznačování knih, opravy). 

 

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních 
knihoven. V tomto období se podle harmonogramu měla 
konat revize fondu městské knihovny, která však byla 
vykonána v době lockdownu knihovny v roce 2020. 
Knihovna se proto zaměřila na aktualizace knihovního 
fondu na pobočkách střediska. Aktualizace byly 
vykonány na pobočkách Černotín, Drahotuše, Hluzov, 
Olšovec, Partutovice, Teplice nad Bečvou, Ústí, Velká. 
Bylo odepsáno 2.165 svazků knih.  

 

 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – 
prostřednictvím městské knihovny byly zpracovány 
statistiky za všechny knihovny ve středisku Hranice a 
středisku Městské knihovny v Kojetíně. Celkem bylo 
zpracováno 32 statistických výkazů. K veškerým 
činnostem RF byla vedena dokumentace. Některé 
činnosti vyžadující specializovanou odbornost byly 
realizovány s přispěním ostatních zaměstnanců.  

 

 Rekonstrukce. Byla realizována rekonstrukce interiérů 
pobočky v místní části Drahotuše, Jindřichově a 
započala rekonstrukce knihovny v Hluzově. 

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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4.6 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. 
 

 

DRAHOTUŠE 
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Epidemická situace ovlivnila i pracovní činnost poboček ve všech místních částek. 
Statistiky vykazují jen pokles výpůjček. 
 
 

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

 Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Výpůjčky celkem 5.811 5.432 5.385 4.730 4.198 3.887 4.598 2.424 

Registrovaní čtenáři 177 179 152 130 134 123 99  106 

Počet návštěvníků 
celkem 

2.091 1.869 1.911 1.533 1.491 1.320 912 1001 

Z toho návštěvníci 
na internetu 

184 121 73 60 52 49 17 19 

 

 
POBOČKA DRAHOTUŠE 
 
V prvním čtvrtletí roku byla 
provedena interiérová 
rekonstrukce pobočky 
v místní části Drahotuše. 
Jednalo se o zednické práce, 
vymalování a celkové 
obnovení nábytkového 
vybavení včetně regálů a 
pultu a výzdoba interiéru. 
Byla provedena reorganizace 
knihovního fondu, 
přeznačení a přebaly části 
fondu.  
 
V Místní knihovně Drahotuše 
bylo realizováno 6 kulturně 
vzdělávacích akcí pro děti ze 
ZŠ Drahotuše. Z toho dvě 
pasování prvňáčků na 
čtenáře, besedy a exkurze, 
společné čtení. Akcí se 
zúčastnilo celkem 131 dětí.   
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4.7 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
V čase, kdy to bylo již možné konat veřejné kolektivní akce, bylo knihovnou realizováno 
31 akcí pro děti a dospělé s celkovou účastí 727 účastníků a 2 burzy bez evidence 
návštěvníků.   
 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST 
 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020  Rok 2021 

Akce celkem 97 84 95 18 31 

Z toho akce:  

      vlastní realizace 

84 62 70 15 27 

      s pozvaným hostem 11 19 21 3 3 

      akce ve spolupráci (z.s.) 2 3 4 0 1 

Počet návštěvníků celkem 2.462 2.080 2.080 430 727 

 
 

AKCE KNIHOVNY V ROCE 2021 
 
14. červen – 30. září:  
 

 „Odlož mobil v knihovně“ – celokrajská 
ekologická akce v knihovnách (186 účastníků). 

 
 
 
 
 
26. květen – 16. červen:  

 

 Slavnostní pasování všech prvňáčků hranických 
škol a školy v Drahotuších na čtenáře. 

 
 
 
 
Říjen – TÝDEN KNIHOVEN 

 

 Burza vyřazených knih (4. 10. – 31. 10.) 
 

 Týden kreativních dílniček – téma Podzim 
v knihovně (hry, čtení, kvízy, dokreslovačky, 
hádanky apod.) (4. 10. – 8. 10.)  
 

 „Zdraví je v naší hlavě“ – přednáška – beseda 
s odbornicí na zdravou výživu Ing. Jarmilou 
Mandžukovou (4. 10.) 
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Listopad 
 

 „Jan Amos Komenský – velký Moravan“ – 
přednáška-beseda komenioložky Mgr. Heleny 
Kovářové (15. 11.). Příspěvek k dvouletým celostátním 
oslavám 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí J. A. 
Komenského.  

 
 
 
 
 
 
 
Prosinec 
 

  „Adventní čajování v knihovně“ – literárně kreativní dílnička pro děti a jejich 
rodiče (příprava dárečků z perníku, ozdoby, vyprávění starých legend 
z Hranicka a okolí s hostem paní Lenkou Štajnarovou). 
 

 Literární besedy, exkurze, knihovnické lekce pro děti a studenty byla 

možnost ponejvíce realizovat až v posledním čtvrtletí roku. Knihovna 

spolupracovala se všemi stupni hranických škol. Některé plánované akce pro 

děti se nemohly z důvodu epidemických opatření realizovat, například šňůra 

besed se spisovatelkou Danielou Krolupperovou a obvyklé přípravy prvňáčků v 

knihovně na pasování.  

 
 

4.8 PROPAGACE  
 

Během roku byla prováděna průběžně 
editace webových stránek knihovny a 
knihovna byla aktivní také na facebooku. 
Na plakátech, webu, facebooku, 
osobními pozvánkami mailem, 
upoutávkami v periodiku Hranický 
zpravodaj byly propagovány akce pro 
veřejnost.  
 
Z našeho knihovnického života byly 
zveřejňovány příspěvky nejen 
v Hranickém zpravodaji, ale i čtvrtletníku 
Krok, ve Zpravodaji Místní akční skupiny 
Hranicko a v TV Morava. 
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5. STŘEDISKO KULTURY  
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5.1 SHRNUTÍ:  KULTURA V ROCE 2021 

 
Rok 2021 byl ovlivněn epidemiologickou situací, což se promítlo v možnosti konání 
kulturních akcí a počtech návštěvníků. Jarní sezóna bohužel nepřála konání akcí, ve 
kterých se shlukují lidé. Byl tedy kladen důraz na výzdobu a samostatné interaktivní 
prvky pro návštěvníky, a to především na akci Vítání jara.  
 
Letní sezóna se již nesla v uvolněnějším duchu a nabídla mnoho kulturních 
venkovních akcí.  
 
Podzim a přicházející nová vládní opatření, striktně omezila možnosti návštěvy 
kulturních akcí, což se podepsalo také v jejich návštěvnosti. Zima a vánoční trhy 
obohatily město o pestrou výzdobu a atraktivní leč omezený kulturní program. 
 
V roce 2021 se uskutečnily placené akce v rámci klubové scény, do které patří 
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 a další. 
 
Konaly se také akce, které byly pro veřejnost zdarma. Tradiční vánoční trhy, 
koncerty Hranického kulturního léta v Zámecké zahradě, Hranické slavnosti a novinka 
Čtvrtky na námku. 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 patřila akce Vítání jara, kterou veřejnost kladně 
hodnotila na sociálních sítích a díky velkému mediálnímu zájmu se o ní dozvěděla i 
celá republika. 
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Z důvodů vládních opatření se nekonaly akce v plném a běžném rozsahu: Vítání jara 
a Vánoční trhy. Většinu akcí provázala omezení počtu návštěvníků, což se 
podepsalo na snížení návštěvnosti oproti období před epidemií. 
 

6 koncertů, promítání, pohádek a besed proběhlo převážně v Zámeckém 
klubu, z tohoto 1 program v Koncertním sále a 1 program v divadle Stará 
Střelnice 

47x  se promítalo v letním kině 

4 koncerty Kruhu přátel hudby se uskutečnily v Koncertním sále 

6 programů se uskutečnilo v Zámecké zahradě, jednalo se o koncerty a 
divadelní představení Hranického kulturního léta 

1 program se uskutečnil v centru města, a to Hranické slavnosti 

6 programů se uskutečnilo na Masarykově náměstí v rámci akce Čtvrtky na 
námku 

1 Pod číslem 1 se skrývá rozsáhlý projekt Vánočních trhů, které se konaly 
na Masarykově náměstí a v Zámeckém klubu 

+ spousta dalších akcí (spoluúčast na Dnech evropského dědictví, oslavách 
28. října a dalších) 

 
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. 
 
Rok 2021 přinesl změny v různorodosti akcí, které se pořádaly na veřejných místech. 
Nově zrekonstruované Masarykovo náměstí bylo podpořeno novou akcí Čtvrtky na 
námku. Konal se druhý ročník Hranických slavností.  
 
Také filmový svět nabyl vzpruhy po minulém roce silně ovlivněným epidemiologickou 
situací a pustil do oběhu premiéry filmů, díky nimž fungovalo letní kino od června do 
října a s výrazně lepší návštěvností než tomu bylo v roce 2020. 
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5.2 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 k pořádání koncertů Hranického 
kulturního léta. Organizuje nejrůznější kulturní projekty jako městské slavnosti a další. 
 

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 
tiskárnou a 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.  Prostor je možné 
krátkodobě pronajmout podle ceníku. 

 

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. Prostor je možné 
krátkodobě pronajmout podle ceníku. 
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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. 

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 při mimořádných 
programech, které organizace pořádá. Například Vítání 
jara. 

Prostranství za zámkem – travnatá plocha, která je 
nově využívána pro akce Vítání jara či Vánoční trhy. 

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, Čtvrtky na námku, 
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. 

  



Stránka | 66 
 

5.3 KULTURNÍ PROGRAMY 
 

5.3.1 KLUBOVÁ SCÉNA 

V roce 2021 navštívilo programy střediska kultura pořádané v Zámeckém klubu a 
dalších prostorách celkem 312 diváků.  

Uskutečnilo se celkem 6 programů, z toho 4 akce v Zámeckém klubu, 1 program 
v Koncertním sále a 1 na Staré střelnici. 

Nejvyšší návštěvnost v Zámeckém klubu v roce 2021 zaznamenal koncert Jakuba 
Děkana & band, který zhlédlo 48 návštěvníků. Návštěvnost byla ovlivněná opatřeními 
souvisejícími s pandemií coronaviru. 

Rekordní návštěvnost patří koncertnímu večeru Hranická rocková nostalgie, který se 
konal v Divadle Stará Střelnice a navštívilo jej celkem 136  diváků. 
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.  

NÁVŠTĚVNOST KLUBOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2021 

Datum Název (interpret) Místo konání Druh akce 
Počet 
diváků 

24. 9. Hranická rocková nostalgie Stará Střelnice Koncerty 136 

22. 10. Jakub Děkan & Band Zámecký klub Koncert 48 

26. 10. Írán – dvě tváře Persie Zámecký klub Přednáška 36 

6. 11. Jindřich Černohorský Zámecký klub Koncert 24 

14. 11. Lotrando a Zubejda Koncertní sál Divadlo  43 

19. 11. Snow Film Fest 2021 Zámecký klub Film 25 

Celkem  312 

Průměrná návštěvnost (celkem 6 akcí)  52 
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5.3.2 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 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 nabízel v Hranicích dvě předplatitelské skupiny, a to skupinu A a skupinu B. 
V sezoně KPH 2021/2022 byly obě předplatitelské skupiny zrušeny kvůli zhoršující se 
epidemiologické situaci. Koncerty se konaly nadále, ale celoroční abonentky se zrušily. 
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Nadále však byly zachovány koncerty 
v Koncertním sále včetně zájezdového koncertu 
do Beskydského divadla v Novém Jičíně. 
Důvody pro zájezdový koncert 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 Meziříčí, Rožnov pod 
Radhoštěm) dochází k finančním úsporám.  

V roce 2021 se kvůli vládním opatřením 
stihly uskutečnit pouze 4 koncerty. Klesla o 
50 procent i průměrná návštěvnost. 

Poznámka k tabulkám: Koncertní sezóna je vždy od září 
do června. Proto je v každém pololetí jiný počet 
předplatitelů. V prvním pololetí roku 2021 to bylo 61, ve 
druhém 0 předplatitelů. 
 
 

 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A: 
VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI KONCERTŮ KPH OD ROKU 2009 DO ROKU 2021 

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 

2020 4 352 33 385 96 

2021 4 0 207 207 52 

 

 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A: 
KONCERTY A NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2021 

Datum Název koncertu Počet diváků Celkem  

27. 9. Americké jaro – Sára Medková 58 58  

13. 10. Jan Ostrý a Silvie Ježková 58 58  

25. 10. Trio Bohémo 47 47  

10. 11. Violoncello dvou generací / Trio pražské 

konzervatoře 
44 44  

               Celkem 207 
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5.3.3 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. Ta byla v roce 2020 
diskutována s architekty a byla představena plánovaná podoba nového letního kina, 
která se v roce 2021 zpracovávala. 
 

NÁVŠTĚVNOST 
 
Hranické letní kino v roce 2021 rozšířilo svou filmovou nabídku, a to na 2 promítací 
dny v týdnu v měsíci červnu. Letní měsíce červenec a srpen se promítalo obvyklé 3 
dny v týdnu, nově však ve dnech čtvrtek až sobota. Novinkou bylo také prodloužené 
promítání až do října. Filmovým projekcím bohužel nepřálo nadprůměrně deštivé a 
chladné počasí. Také epidemiologická situace a měnění vládních opatření v průběhu 
sezóny promítání, byla příčinou nižší návštěvnosti. Letošní rok však přinesl zajímavé 
české filmové novinky, které se těšily divácké oblibě. Nejúspěšnější byl český film 
„Prvok, Šampón, Tečka a Karel“, který navštívilo celkově 1 762 diváků, a to 
v průběhu dvou promítacích dnů. Úspěchem také byly české filmové novinky „Matky“, 
„Gump: Pes, který naučil lidi žít“ a „Deníček moderního fotra“. Do kina přišlo celkem 
7 937 diváků. Promítlo se 46 filmů. Konalo se ale 47 promítání, což byl rekordní 
počet v hranickém kině. Průměrná návštěvnost jednoho filmu byla 169 diváků. 
. 

NÁVŠTĚVNOSTI KINA SVĚT A LETNÍHO KINA V HRANICÍCH 2008 AŽ 2021 

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 

2020 – Letní kino 44 4 827 110 

2021 – Letní kino 47 7 937 169 
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SPECIÁLNÍ PROJEKCE V ROCE 2021 

Tradičně se uskutečňuje několik speciálních promítání. V roce 2021 se uskutečnili tři 
speciální projekce, a to promítání 1. června na Dětský den, také promítání na oslavy 
28. října a na Silvestra 31. prosince. 
 

PROPAGACE – MĚSÍČNÍ PLAKÁTY 
 
K programu letního kina připravuje organizace plakáty na každý měsíc promítání 
s přehledem filmů. Tyto plakáty jsou umístěny na výlepových plochách. Každým rokem 
také narůstá počet sledovatelů profilu letního kina na facebooku, který má 4.242 
sledujících návštěvníků (v roce 2020 to bylo 4.008 sledujících). 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, www.kudyznudy.cz a v Hranickém zpravodaji. 

 

PROPAGACE FILMŮ – PLAKÁTY NA JEDNOTLIVÉ FILMY 
 
V roce 2021 byla 
propagace zaměřena 
hlavně na měsíční 
programy letního 
kina, které byly 
formou plakátů 
rozmístěny na 
výlepové plochy 
v Hranicích a okolí. 
Zacíleno bylo i na 
online komunitu, pro 
kterou byl program 
umisťován na 
facebook letního kina, 
TIC Hranice, na web 
www.kultura-
hranice.cz a 
www.kudyznudy.cz, 
dále byl rozmístěny i 
ve fyzické podobě 
v prostorách TIC 
Hranice, Muzea a 
galerie Hranice, 
Knihovny a před 
Starou radnicí. 
 
 

http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
file:///C:/Users/dramaturg/Desktop/Plán%20činnosti%202021%20+%20Výroční%20zpráva%202020/www.kudyznudy.cz
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NÁVŠTĚVNOST LETNÍHO KINA V ROCE 2021 

Datum Název filmu Diváků 

1. 6. Dětský den v LK – Ledové království II 162 

4. 6. Země nomádů 28 

5. 6. Napětí 67 

10. 6. Tichý společník 17 

12. 6. Duše 38 

18. 6. Rychle a zběsile 9 430 

19. 6. Luca 149 

25. 6. Matky 708 

26. 6. V zajetí 80 

1. 7. Divoký Spirit 166 

1. 7. Králíček Petr bere do zaječích 3 

2. 7. Nightlife: Na tahu 58 

3. 7. Spirála strachu: Saw pokračuje 44 

7. 7. Nikdo 29 

8. 7. Ubal a zmiz 81 

9. 7. Black Widow 312 

15. 7. Zabijákova žena a bodyguard 79 

16. 7. Space Jam: Nový začátek 174 

17. 7. V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz 209 

22. 7. Gump: Pes, který naučil lidi žít 524 

23. 7. Rozhněvaný muž 64 

29. 7. Očista navždy 36 

30. 7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 1093 

31. 7. Expedice: Džungle 152 

4. 8. Croodsovi: Nový věk 237 

6. 8. Sebevražedný oddíl 159 

11. 8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 669 

12. 8. Respect 37 

13. 8. Králíček Petr bere do zaječích 249 

14. 8. Free Guy 177 

18. 8. Deníček moderního fotra 427 

19. 8. Temný dům 88 

26. 8. Zátopek 118 

27. 8. Tlapková patrola ve filmu 90 

28. 8. Candyman 21 

3. 9. Raya a drak 123 

4. 9. Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 119 

10. 9. Jedině Tereza 99 

11. 9. Zhoubné zlo 39 

17. 9. Cesta domů 11 

24. 9. Mimi šéf: Rodinný podnik 31 

25. 9. Zbožňovaný 69 

1. 10. Není čas zemřít 63 

2. 10. Minuta věčnosti 21 

8. 10. Karel 110 

9. 10. Karel 73 

31. 12. Červený střevíček a sedm statečných 204 

Celkový počet diváků 2021 7937 

Celkový počet představení 2021 47 
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NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY V ROCE 2021 
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5.3.4 BÁSNĚNÍ V ULICÍCH 
 
Světový den poezie (21. března) 
jsme oslavili také v Hranicích. 
Přivítali jsme tak jaro i skryté básníky 
z Hranic a blízkého okolí. Hraničtí 
obyvatelé a lidé z blízkého okolí 
vnesly svými básněmi kus poetiky do 
ulic.  
 
Středisko kultura nejprve vyzvalo 
v Hranickém zpravodaji i na 
facebooku obyvatele města, aby nám 
zaslali své básně. Do tohoto projektu 
se také zapojily okolní vesnice.  
 
Poté byly v dolním i horním podloubí, 
v okolí Staré radnice, ve dvoraně 
zámku a v centru a na netypických 
místech umístěny básně místních 
autorů. Některé básně byly na 
pouličních lampách, odpadkových 
koších, kontejnerech.  
 
Poezie v ulicích se objevila také na 
reklamních áčkách. Lidé si mohli 
projít centrum města a nechat se 
unést verši od svých sousedů, 
básněmi, které složili místí občané. 
 
Akce Básníme v ulicích Hranic 
navazála na celorepublikovou akci 
Guerilla Poetring neboli Partyzánské 
básnění, která vnáší poezii do ulic 
měst. Zapojit se mohl kdokoliv, kdo 
skládá básničky.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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5.3.5 VÍTÁNÍ JARA V COVIDU JINAK 
 

Akce Vítání jara byla v roce 2021 kvůli 
kovidu inovována o nové prvky. Protože 
epidemiologická situace nebyla na jaře 
příznivá pro konání doprovodného 
programu, zaměřili se pracovníci na 
navození veselé atmosféry z příchodu 
jara, a to výzdobou a interaktivními hrami 
pro děti i dospělé. 
 
Výzdobu tvořilo několik prvků. Prvním byl 
nový strom  budkovník, strom plný 
pestrobarevných ptačích budek, který se 
stal „bratrem“ kraslicovníku. Strom byl na 
prostranství za zámkem a bylo na něm 75 
ptačích budek. 
 
Další dominantu tvořily 3 obří kraslice, 
které ozdobily třídu 1. máje. Na výzdobě 
těchto kraslic se podíleli nejen hraničtí 
umělci. Zvlášť obdivovanou kraslicí se 
stala ta od Ladislava Nedělky 
zobrazující  50 kostelů z regionu. 
 
Jarní tradice a zvyky si mohli lidé 
připomenout díky pomlázkomatu a 
Moraně. Pro hravé zájemce zde byly 
umístěny hry jako skákací panák nebo 
Zlatá brána a několik stolů s tradičními 
hrami (piškvorky, šachy a domino). 
Nechyběl ani pestrý rozcestník, který 
naváděl ke všem velikonočním 
zajímavostem. Akce byla velmi pozitivně 
hodnocena místními občany a těšila se i 
velkému mediálnímu zájmu, díky kterému 
se město Hranice a zdejší nápady dostaly 
do povědomí po celé republice. 
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FOTOGRAFIE Z AKCE VÍTÁNÍ JARA 2021 
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5.3.6 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 Zámeckém 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. 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. V roce 2021 
měla také vliv epidemiologická situace v ČR. 

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 

2020 Zámecká zahrada 6 6 cca 1200 cca 1200 200 200 

2021 Zámecká zahrada 6 6 cca 1550 cca 1550 258 258 
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HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2021 

 

Hranické kulturní léto nabídlo obyvatelům Hranic v roce 2021 celkem 6 programů -  
koncertů a divadelní 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 2021 byla 1 550 diváků.  

 

 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2021 -  NÁVŠTĚVNOST 

Datum Účinkující Odhad návštěvnosti 

7. 7. ABBA Revival 500 

9. 7. 
Divadlo KK – Pohádky pana Pohádky 
(divadelní pohádka) 

150 

14. 7. Gerald Clark s kapelou 150 

16. 7. Olomoucký Dixieland Jazz Band 150 

21. 7. Gentlemen´s Club 500 

23. 7. FiHa 100 

Celkem  1 550 
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5.3.7. ČTVRTKY NA NÁMKU 
 

HISTORIE AKCE ČTVRTKY NA NÁMKU 
 

Nová akce Čtvrtky na námku vznikla na základě 
iniciativy vedení města. Cílem bylo oživení nově 
zrekonstruovaného Masarykova náměstí. Od června do 
srpna se tak konaly pravidelně vždy ve čtvrtky programy 
různých žánrů. 

Akci doplnila také reprodukovaná hudba, venkovní 
šachy, pojízdná kavárna na čtyřkolce a drobné 
občerstvení. 

 

 
ČTVRTKY NA NÁMKU V ROCE 2021 

 

V rámci akce Čtvrtky na námku se uskutečnilo v roce 2021 celkem 6 programů – 
koncerty, divadelní představení, workshopy a bleší trh. Akce se konaly na Masarykově 
náměstí, pro veřejnost jsou zdarma a návštěvnost je odhadována. Celková 
návštěvnost všech akcí v rámci Čtvrtků na námku v roce 2021 byla cca 700 
návštěvníků. 

ČTVRTKY NA NÁMKU 2021 -  NÁVŠTĚVNOST 

Datum Účinkující Odhad návštěvnosti 

10. 6. Holóbkova mozeka 100 

17. 6. Cimbálová muzika Okybača 100 

24. 6. 
Princezna na hrášku – divadlo pro děti 
(Dřevěné divadlo) 

100 

29. 7. Petra Zindler 100 

12. 8. LH Western 200 

26. 8. 
Výtvarné ateliéry + karikaturista + Bleší 
trh 

100 

Celkem  700 
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5.3.8. HRANICKÉ SLAVNOSTI: TÉMA DOVOLENÁ 
 

V roce 2021 organizace 
pořádala 2. ročník 
Hranických slavností, 
tentokrát na téma Dovolená 
ve městě. Toto téma mělo 
v době ztíženého 
vycestování do zahraničí 
navodit dovolenkovou 
atmosféru, ať už to bylo 
formou odpočinkové zóny, 
nebo formou nejrůznějších dopravník prostředků, které jsou využívány při cestování 
na dovolenou, nebo dramaturgií kulturního programu či doplněním o různé hry. 

Odpočinková zóna nabídla posezení v plážových lehátkách 
či v XXL lehátku, fotokoutek s pozadím moře a rekvizitami, 
které se využívají na dovolené, dále zde byly různé sluneční 
brýle včetně růžových brýlí, ale i stánky s exotickými koktejly 
a pochoutkami. 

Dovolenou připomínaly i nejrůznější dopravní prostředky. 
Lidé si mohli zapůjčit rikšu a svézt se po městě. Pro děti byl 
na náměstí šlapací dřevěný vlak, který zapojil i rodiče. Ti 
museli zaujmout roli strojvůdce a šlápnout do pedálů. Zábavu 
poskytla i loď Auroura, která jezdila v Radniční ulici. 

Pro děti byly k dispozici nejrůznější tvořivé i interaktivní 
hry, oblíbená byla například kuličková dráha.  

Samotný kulturní program slavností byl koncipován tak, 
aby zaujal všechny věkové generace a nesl se 
v dovolenkovém duchu. Obsahoval módní přehlídku 
historických plavek, divadelní představení pro děti a hudební 
koncerty. Nejvíce se těšil zájmu koncert kapely Mňága a 
Žďorp, který navštívilo přes 1 000 lidí. 

Hranické slavnosti se konaly na více místech, a to na 
Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě a na prostranství 
za zámkem.  
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PLAKÁT AKCE HRANICKÉ SLAVNOSTI 2021 
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FOTOGRAFIE Z AKCE HRANICKÉ SLAVNOSTI 2021 
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5.3.9 VÁNOČNÍ TRHY V HRANICÍCH 
 

 

Vánoční trhy v roce 2021 byly jiné. Vládní nařízení se změnila těsně před začátkem 
trhů, a tak musel být bohatý kulturní program připravený na náměstí zrušen. 
Organizace jednala operativně a 4 vystoupení přesunula kvůli omezením 
do Zámeckého klubu. 
 
Dominantou Masarykova náměstí byl rozšířený betlém Jiřího Halouzka s 35 sochami, 
který byl ve dvou lokalitách, a nově byla na náměstí Ježíškova pošta. Vládní opatření 
umožnily na náměstí pouze prodej vánočních stromků. Co však bylo opět umožněno, 
bylo provozování kluziště, které se těšilo hojné návštěvnosti. 
 
Vánoční atmosféra byla podpořena novou výzdobou města, která se nesla v barvách 
modré a bílé a tradičního dekoru modrotisku. Vyzdobeno bylo opět Masarykovo 
náměstí, Stará radnice a TIC na zámku. Výzdobu nejen těchto míst zajišťovalo MKZ 
Hranice ve spolupráci s DDM Hranice a Ekoltesem. MKZ Hranice se také podílelo na 
výzdobě adventního věnce na prostranství za zámkem, který byl loňskou novinkou a 
vznikl z iniciativy starosty města Jiřího Kudláčka a 
faráře Františka Dostála.  
 
Opět byla také k vidění zvonička pro štěstí, vánoční 
stromky v podloubích, nazdobené stánky 
girlandami, světýlky a nově i vánočními soby a 
dalšími dekoracemi. Opět byl k vidění a k počtení 
vánoční stromeček plný lístečků, které popisovaly 
tradice, recepty, básně, říkánky a další zajímavosti 
spjaté s Vánocemi. Každý den od 28. listopadu do 
23. prosince, kdy vánoční trhy probíhaly, zněla od 
16 do 20 hodin na náměstí reprodukovaná hudba. 
Na Štědrý den si občané mohli poslechnout tradiční 
muzicírování na několika místech v Hranicích. 

Vánoční strom se rozsvítil během první adventní 
neděli 28. listopadu, kdy se i bez určeného času 
rozsvícení sešla na náměstí spousta obyvatel. 
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PLAKÁT NAPLÁNOVANÝCH VÁNOČNÍCH TRHŮ V ROCE 2021 
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FOTOGRAFIE Z VÁNOČNÍCH TRHŮ V ROCE 2021  
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FOTOGRAFIE Z VÁNOČNÍCH TRHŮ V ROCE 2021 
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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 přinesly Vánoce spoustu 
novinek. Program na náměstí probíhal 
od 3. do 19. prosince v pátky a soboty, 
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 stanoviště s různými řemesly – 
kovář, tiskařská dílna a další. Poprvé byl na náměstí vyřezávaný betlém v životní 
velikosti, zvonička pro štěstí a panely s vánočními motivy a otvory pro obličej, ve 
kterých se mohli lidé fotit. Novinkou byla také přehlídka netradičních vánočních 
stromků v hranických podloubí. Nově byly také stánky vyzdobeny girlandami a 
světelnými řetězy. Nechyběl bohatý program ani stánky s punči a dalším sortimentem.  

 
 
 

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. Uskutečnilo se 8 silných 
programových dnů, většinou v pátky a 
v soboty, a to vždy v tematickém duchu: 
Betlémské Vánoce, Taneční Vánoce, 
Lidové 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.   

2008–2014 

2015 

2016 
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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 trhy od 30. 
listopadu do 15 prosince.  Rozsvícení 
stromu se konalo v duchu Ladovských 
Vánoc. Uskutečnilo se 7 tematicky 
zaměřených programových dnů, v 
ostatních dnech probíhalo Hraní pod 
stromkem, kde vystupovaly místní 
kapely. Novinkou bylo prodloužení 
vánoční atmosféry až do 21. prosince, 
kdy na náměstí zněly koledy (reprodukovaná hudba) od 16 do 18 hodin. Na náměstí 
stál betlém, zvonička, lunety s motivy Vánoc, ve kterých se lidé mohli vyfotit. Podloubí 
opět oživily netradiční vánoční stromky, novinkou byl vánoční vláček pro děti. 

 
 
 
 

Atmosféru vánočních trhů v roce 2019 
dotvářela spousta novinek. Tou hlavní 
bylo kluziště. Každý den od 3. do 21. 
prosince, kdy vánoční trhy probíhaly, 
zněla od 10 hodin na náměstí 
reprodukovaná hudba. Nově se objevila 
pětice sněhuláků, která našla své místo 
na kašně mezi stromky, které nazdobili 
místní podnikatelé. Novinkou bylo 
rozdávání betlémského světla, 
představení živého betléma, živá 
zvířata, vláček pro děti. Opět byl 
k vidění betlém, zvonička pro štěstí, vánoční stromky v podloubích. Kladně lze hodnotit 
iniciativu některých prodejců punčů, kteří pro pohodlí veřejnosti umístili před stánky 
stolky. Rovněž byl na náměstí prodej vánočních stromků. Novinkou byl například den 
s názvem „Vánoce na pivu“, kde se představily minipivovary a hrála skupina Kabát 
Revival. Rozsvícení vánočního stromu bylo s programem v andělském duchu. 
Nechyběla Ježíškova pošta, ochutnávka zabijačkových specialit a vánoček. 

2017 

2018 

2019 
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Vánoční trhy v roce 2020 byly pojaty 
netradičně. Protože vládní nařízení zakázalo 
doprovodné programy (koncerty, divadla a jiná 
představení), byla chuť a síla pracovníků 
orientována na vytvoření alespoň milé a 
vánoční atmosféry v tomto neklidném roce. 
 
Dominantou Masarykova náměstí byl nový 
betlém Jiřího Halouzka s 22 sochami. Další 
novinkou byly obří šachy, které si mohli 
obyvatelé zahrát každý den od 29. listopadu do 
20. prosince. 
 
Jelikož vládní restrikce postihly i stánkaře a 
omezení jejich dovoleného počtu a 
nabízeného sortimentu, bylo vybráno 6 
místních prodejců s punčem, kteří mohli 
alespoň několik dnů prodávat a přispět tak 
k vánoční pohodě. 
 
Zútulnění a navození příjemné atmosféry 
města se povedlo i díky novému dekorování 
náměstí, Staré radnice a Turistického 
informačního centra na zámku. Do ručních 
prací výroby vánočních ozdob (pytlovinová 
srdce, hvězdy a mašle, vánoční doplňky na 
figurky šach, vánoční sobi aj.) se zapojili 
pracovníci MKZ Hranice. Výzdoba přinesla 
kladnou odezvu obyvatel Hranic, kteří byli 
novou výzdobou a celkovým uspořádáním 
trhů, potěšeni. 
 
Opět byla také k vidění zvonička pro štěstí, 
vánoční stromky v podloubích, nazdobené 
stánky girlandami, světýlky a nově i vánočními 
soby a dalšími dekoracemi. Nově přibyl 
vánoční stromeček plný lístečků, které 
popisovaly tradice, recepty, básně, říkánky a 
další zajímavosti spjaté s Vánocemi. 
Sněhuláci přispěli k vytvoření zákoutí pro 
vánoční rozjímání nebo jako fotokoutek. 
Dalším takovým místem byl i „lesík“ 
s krmelcem, který vytvořil milé zákoutí a pro 
děti prostor k hrátkám. 

Každý den od 29. listopadu do 23. prosince, kdy vánoční trhy probíhaly, zněla od 16 
do 20 hodin na náměstí reprodukovaná hudba. 

2020 
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5.4 PROPAGACE  
 

Plakáty -  Středisko kultura připravuje plakáty formátu A3 na jednotlivé programy, a 
také letáčky na speciální akce ve formátu A5. Kromě toho umísťuje měsíční program 
svých akcí do předtištěných plakátů s reklamami hranických firem, které mají formát 
A1. 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.  
 
Tiskové zprávy - pravidelně 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.  
 
Facebook - významným prostředkem 
propagace jsou facebookové stránky, 
které přinášejí pravidelně informace o 
připravovaných akcích. Středisko 
kultura má dva facebookové profily, a 
to Zámecký klub (1.900 sledujících) a 
Letní kino (4.100 sledujících). Ve 
spolupráci s TIC Hranice jsou také 
umisťovány jednotlivé akce na 
facebookové stránky informačního 
centra. 
 
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. Využívány 
jsou také webové stránky kudyznudy.cz, kde jsou umisťovány ty nejzajímavější 
kulturní akce. 
 
Televizní zpravodajství – ve spolupráci s Hranickým televizním zpravodajstvím jsou 
natáčeny pozvánky, přípravy, realizace či zpětné ohlédnutí na některé kulturní akce. 
Videospoty jsou umisťovány na webové stránky mesto-hranice.cz a na Youtube kanál. 
Organizace spolupracuje s TV Mach, s TVlipník. Delší reportáže i s rozhovory 
s účinkujícími jsou vkládány na webové stránky tvlipnik.cz a na Youtube kanál. 
Novinkou také byl živý přenos kulturních akcí na facebookové stránce TVlipník (2.800 
sledujících) a TIC Hranice. 

 

http://www.mkz-hranice.cz/
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5.5 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, Koncertního sálu a 
areálu letního kina. V roce 2021 evidovala organizace 10 krátkodobých pronájmů (6 
v Zámeckému klubu, 4 v letním kině) 
 

 
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 a řídí se ceníkem. 
 
V roce 2021 zely v době locdownu na 
začátku roku výlepové plochy prázdnotou. 
Středisko kultura provedlo jejich údržbu a ve 
spolupráci s kolegy ze střediska muzeum a 
galerie a ze střediska infocentrum vytvořilo 
na výlepových plochách venkovní výstavu, 
která byla veřejností pozitivně hodnocena. 
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6. TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
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6.1 SHRNUTÍ: INFOCENTRUM V ROCE 2021 
 
Rok 2021 byl kvůli pandemii omezující i pro informační centrum. To bylo od 1. ledna 
do 10. května uzavřeno a komunikace s veřejností probíhala telefonicky či e-maily. 

Kvůli pandemii došlo k poklesu návštěvnosti 
v obou infocentrech. V Turistickém 
informačním centru na zámku evidovali 7 621 
dotazů, což bylo o 9 769 méně než před 
pandemií v roce 2019.  

Úbytek návštěvníků zaznamenalo i 
Infocentrum Hranická propast, které 
navštívilo 12 054 turistů, což byl více než 
poloviční propad oproti roku 2019, kdy 
infocentrum navštívilo 24 560 osob.  

Na ochozy věže Staré radnice vystoupalo 
s průvodcem 631 osob, což bylo o 78 méně 
než v roce předcházejícím. Z ekonomického 
hlediska ale došlo k nárůstu, protože vstupné 
na věž bylo zdraženo z 10 Kč na 30 Kč.  

Komentovaných prohlídek po městské 
památkové zóně se účastnilo 142 osob. 
Většinou se jednalo o žáky základních škol, 
jejichž učitelé využili prohlídky k  oživení 
výuky. Velký zájem byl o dvě mimořádné 
prohlídky „Z hladomorny do věže“, které 
navštívilo 147 osob. 

V roce 2021 začalo Turistické informační 
centrum Hranice provozovat půjčovnu kol a 
koloběžek pro veřejnost. K dispozici je celkem 
7 trekových a 5 horských kol a 15 silničních 
koloběžek. Za rok bylo vypůjčeno 49 kol a 
průměrná výpůjční doba byla 3 dny. Hojně 
využívané byly koloběžky, které si vypůjčilo 
130 osob. K ozvláštnění hodin tělocviku je 
využívali i studenti místních středních škol.  

Paradoxně i v době uzavření provozovny 
infocentra jsme měli možnost se více setkávat 
s kolegy z ostatních středisek Městských 
kulturních zařízení. Vzájemně jsme si 
vypomáhali a spolupracovali. Připravovali 
jsme společně velikonoční a vánoční 
výzdobou, realizovali úspěšnou Galerii v 
ulicích, podíleli se na letních oslavách města 
nebo oblíbeném Dnu evropského dědictví. 
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6.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU TIC 
 

O TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU  
 

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

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

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 
  
Měsíc Den Hodina 

Červen až září Pondělí až pátek 8:00 – 17:00 

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 

 
KONTAKTY 
 

 
   

 

 

Adresa:  Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice 
Telefon:           581 607 479, 777 499 892 
Web adresa:    infocentrum-hranice.cz 

E-mail:            infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz 
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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.  

V roce 2021 město Hranice odkoupilo bývalou nádražní budovu. Celá stavba projde 
kompletní rekonstrukcí a stane se z ní návštěvnické centrum pro turisty. Infocentrum 
doplní i interaktivní a vzdělávací expozice k Hranické propasti a Hranickému krasu.  

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 zatím 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 
  
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 

 
KONTAKTY 
 

Adresa:  U Teplic 552, 753 01 Hranice 
Telefon:  778 888 643 
Web adresa:     infocentrum-hranice.cz 

E-mail:             infocentrum.propast@mkz-hranice.cz 

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

NÁVŠTĚVNOSTI TIC NA ZÁMKU 
 

POČET NÁVŠTĚV  
V TIC NA ZÁMKU 

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 

2020 11 495 

2021 7 621 
 

 

Turistické informační centrum na 
zámku zaznamenalo v roce 2021 
pokles návštěvnosti. Za rok 2021 
eviduje 7 621 dotazů, z toho 30 
zahraničních turistů.  
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NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA PROPAST 
 
 

POČET NÁVŠTĚV 
V INFOCENTRU PROPAST 

Rok Počet dotazů 

2018 21 347 

2019 24 560 

2020 14 266 

2021 12 054 
 

POČET NÁVŠTĚV 
INFOCENTRA PROPAST 
V PRŮBĚHU ROKU 2021 

Měsíc  Počet dotazů 
Leden 0 

Únor 0 

Březen 0 

Duben 0 
Květen 239 

Červen 1 531 

Červenec 3 990 

Srpen 3 985 

Září 1 564 

Říjen 745 

Listopad 0 

Prosinec 0 

 Celkem 12 054 
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NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA  HRANICKÁ PROPAST

Sezónní Infocentrum Hranická 
propast je otevřeno vždy od 
května do října. Rok 2021 byl 
již čtvrtým rokem provozu 
pobočky a stále se pyšní 
vysokou návštěvností. I tak je 
však návštěvnost o více než 
polovinu menší než v roce 
2019. Celkem infocentrum 
navštívilo 12 054 turistů.  
 
V měsíci květnu a říjnu bylo 
infocentrum otevřeno pouze o 
víkendech. Kvůli uzavření 
služeb bylo možné provozovnu 
navštívit nejdříve 15. května. 
Z hygienických důvodů 
nemohly být využívány 
návštěvníky velmi oblíbené 3D 
brýle na virtuální realitu.  
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6.4 PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA 
 
Prohlídky města byly v roce 2021 v omezené 
nabídce. Komentované prohlídky vojenských 
ústavů byly ze strany Armády ČR pozastaveny. 
Tematická prohlídka města z vody zase nebyla 
možná kvůli nedostatečnému množství vody v řece 
Bečvě z důvodu prací na jezu řeky Bečvy a úprav 
břehů.  
 
V nabídce byly v roce 2021 tedy jen dvě 
komentované prohlídky, a to prohlídka po městské 
památkové zóně a oblíbené výstupy na věž, které 
měly oproti loňskému roku o 78 lidí nižší 
návštěvnost.  
 
K propagaci byly využity plakáty, které byly 
vyvěšeny na několika místech v zámku, v budově 
Staré radnice, ale i na sociálních sítích a webových 
stránkách. Naopak se o 55 osob zvýšil počet 
zájemců o komentované prohlídky města. 
 

 
 

Pozn. V letech 2008 až 2009 byly prohlídky zdarma, od roku 2010 jsou placené. 
Vysvětlivky: 
MPZ – prohlídky po městské památkové zóně 
Zámek – prohlídky Z hladomorny do věže 

 

  POČET ÚČASTNÍKŮ PROHLÍDEK 

Rok 

                               POČET PROVEDENÍ 

MPZ Věž Zámek Vojens. 
ústavy 

Židovské 
památky 

Hranice  
z vody 

CELKEM Z toho  
zahranič. 

turistů 

2008  410 0 0 0 0 0 410 20 

2009 716 1 288 0 0 0 0 2 004 91 

2010  473 762 0 0 0 0 1 235 87 

2011  321 942 0 0 0 0 1 263 41 

2012 262 907 0 0 0 0 1 169 12 

2013  124 467 0 0 0 0 591 21 

2014  285 742 0 0 0 0 1 027 21 

2015  317 691 0 0 0 0 1 008 56 

2016  126 639 0 0 0 0 765 40 

2017  419 663 0 129 65 0 1 370 74 

2018 335 464 0 44 0 0 843 62 

2019  326 414 0 73 4 8 825 8 

2020 87 709 0 0 0 0 796 0 

2021 142 631 147 0 0 0 880 0 
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1. HRANICE PĚŠKY – PROHLÍDKA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

 
Prohlídka Městské památkové zóny je 1,5 
hodinová komentovaná prohlídka 
historického centra  Hranic. Zájemci se 
dozvědí, kde pobýval kat, co je to prevét 
nebo zda je Stará radnice opravdu tak stará. 
Komentovaná prohlídka centrem města s 
průvodcem je ideální k získání základních 
informací o městě i o jeho historii a vývoji. 
Zájemci si museli prohlídku předem 
rezervovat. Minimální počet osob ve skupině 
byl 5.  Okruh využilo za sezonu 142 
zájemců, což je oproti roku 2020 výrazně více. Vzrostl zájem ze strany základních 
škol. Pedagogové tak doplnili školní výuku.  Cena této prohlídky za osobu činila 30 Kč.  

 
2. HRANICE Z VÝŠKY – VÝSTUPY NA VĚŽ STARÉ RADNICE 
 
Výstup na radniční věž byl v roce 2021 opět 
oblíbenou aktivitou turistů ve městě. 
Přesně 122 schodů musí zdolat všichni, 
kteří se chtějí pokochat pohledem na 
Hranice z věže Staré radnice. Na věži se 
nacházejí přehledné panoramatické 
tabulky, na kterých jsou fotografie s popisy 
míst, která je možné z 38 metrů vysoké 
věže vidět. Za příznivého počasí lze vidět 
Helfštýn. Součástí výstupu na věž je i 
expozice historických truhel, expozice 
minerálů nebo obrazy Jana Pinkavy – 
malíře starých Hranic. K vidění při cestě na 
věž jsou také věžní hodiny. Celkem za rok 2021 vystoupalo na ochozy 631 osob. 
V roce 2021 také bylo zvýšeno základní vstupné, které nyní činí 30 Kč za osobu.  
 

3. PROHLÍDKY ZÁMKU – Z HLADOMORNY DO VĚŽE 
 
V rámci Dnů evropského dědictví se 
uskutečnily mimořádné prohlídky 
hranického zámku pod názvem „Z 
hladomorny do věže“. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout hladomorny s kostlivcem, 
prevét, vystoupat do zámecké věže, 
zhlédnout unikátní a zajímavé stropní 
výzdoby v některých komnatách – dnes 
kanceláří. Tyto prohlídky byly zdarma a byl 
o ně velký zájem mezi veřejností. Dvě tyto 
mimořádné prohlídky absolvovalo 147 
osob. 
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6.4 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.  
 
Nejvíce se prodává následující sortiment: 
dřevěné turistické známky a turistické vizitky, 
oblíbené jsou i turistické deníky s motivem 
Propasti, pohlednice Hranic a Propasti, 
turistické odznaky se znakem města Hranic 
a magnetky s motivy hranických dominant i 
Hranického krasu.  
 
V roce 2021 jsme uskutečnili nákup hned 
několika nových suvenýrů, abychom oživili 
stávající sortiment. Aktualizovali jsme 
upomínkové předměty, které se váží 
k Hranické propasti. Mezi takové se řadí 
magnetky s fotografií jícnu propasti i jejího 
přilehlého okolí.  
 
V září roku 2021 jsme nově vytvořili a 
nakoupili dvě zcela nové pohlednice. 
Jednou z nich je fotografie Hranické propasti 
od Martina Hufa. Druhá pohlednice je koláž a 
znázorňuje řez hranickým krasem, propast, 
Zbrašovské aragonitové jeskyně i přilehlé 
lázně.  Naznačuje souvislosti fenoménů 
Hranického krasu – Propasti, lázní a jeskyní. 
 
Oblíbenými se u návštěvníků staly i další 
nové pohlednice, konkrétně letecký pohled 
na hranický zámek a zámeckou zahradu a 
dvě nové pohlednice hradu Helfštýn.  
 
Sbírku keramických upomínek jsme rozšířili 
a vedle zvonků, náprstků a hrnečků dnes 
mohou návštěvníci zakoupit i lázeňské 
pohárky.  
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Město Hranice na podzim roku 2021 vydalo 
knihu historika Jiřího J. K. Nebeského 
Vlastivěda města Hranice, která byla k prodeji 
v informačním centru.  
 
V prodeji byly také tradiční městské kalendáře 
- tentokrát s historickými fotografiemi. Mezi 
publikace, které byly nově zařazené do 
prodeje, patří i kniha Hranice a okolí z nebe, 
která dokumentovala Hranicko pomocí 
leteckých snímků. K dostání byla i nově 
vydaná kniha o hradu Helfštýn.  
 
Od roku 2021 si u nás vyberou svůj suvenýr i 
malí cestovatelé. Do nabídky jsme zařadili 
dřevěné pastelky s motivem Hranic a pexeso 
na motivy knihy Hranice a okolí z nebe.  
 
Velkým hitem se stal  vystřihovací papírový 
Hranický betlém s motivy centra Hranic. 
Zákazníci si tak mohli kromě Ježíška 
v jesličkách vystřihnout budovu synagogy, 
zámku a kostela, kadety vojenské akademie, 
myslivce z lesnické školy, továrníka Kunze 
nebo zakladatele města mnicha Jurika.  
 
 

KOPÍROVACÍ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST 
 
TIC poskytovalo i v roce 2021 placené kopírovací služby, vymezený tisk z internetu 
podle zásad GDPR, skenování pro veřejnost. Bylo pořízeno celkem 884 placených 
kopií, tisku z e-mailu a skenování.  
 

PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK 
 
Infocentrum provozuje také půjčovnu kol a 
koloběžek. Zájemci si mohou vybrat z 9 
trekových a 5 horských kol a dále z 10 tour a 
5 hill koloběžek. Kola jsou rozdělena do tří 
skupin a zájemce si vybere ideální kolo podle 
své výšky. Součástí výpůjčky jsou i zámky na 
kolo/koloběžku, cyklistická přilba, sada 
základního nářadí na opravu kola, v případě 
zájmu také dětská sedačka. 
 
Tato služba je zpoplatněna a ceny se odvíjí dle délky výpůjčky. Tato služba byla za rok 
2021 hojně využívána. Vypůjčeno bylo 49 kol a průměrná výpůjční doba byla 3 dny. 
Největší zájem byl o koloběžky, které si vypůjčilo 130 osob. K ozvláštnění hodin 
tělesné výchovy je využívali i studenti místních středních škol. 
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6.5 JAK JSME PROPAGOVALI HRANICE 
 

1. TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 
 

 
 
Jeden z hlavních propagačních kanálů infocentra, ale i města Hranic je webová 
stránka infocentrum-hranice.cz. Na této stránce se návštěvníci dozvědí veškeré 
důležité informace o městě, o jednotlivých atraktivitách, o ubytovacích a stravovacích 
službách. Webové stránky jsou rozděleny do sekcí a jsou intuitivní.  
 
Jednotlivé atraktivity mohou být dále propojovány díky tipům na výlety, které 
návštěvníci také najdou na webových stránkách Turistického informačního centra. 
Každý cíl se průběžně aktualizuje a doplňuje o nové fotografie.  
 
 

2. TIPY NA VÝLETY 
 
V roce 2021 infocentrum pokračovalo s návrhy tipů a možností trávení volného času 
na Hranicku. Díky výletům si tak mohou zájemci zpříjemnit volné chvíle v přírodě a 
prozkoumat zákoutí Hranic a okolí. Zároveň tak možná objeví pro ně dosud neznámé 
výletní cíle. Trasy totiž nezaznamenávají pouze všem známé atraktivity. Čtenáři se v 
nich dozvědí i o historických a kulturních zajímavostech. Tyto tipy na výlety byly v roce 
2021 zprostředkovány i v Hranickém zpravodaji.  
 
Referentky infocentra mapují ideální trasu, která by byla vhodná pro pěší, cyklisty, ale 
i pro motoristy. Nejprve je tedy nutné trasu projít či projet a zjistit, zda je pro zájemce 
dostupná a jak vypadá značení jednotlivých cílů. V samotném tipu na výlet pak 
naleznou čtenáři krátký text popisující trasu, která na zájemce čeká, fotografie 
atraktivních cílů, které jsou na trase rozloženy, ale i značenou mapu ve které jsou 
jednotlivé turistické cíle zaznamenány.  
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2. PROPAGACE V INFOCENTRU 
 
Na propagaci myslí v infocentru už od 
vstupu. Hned přede dveřmi je instalován 
infopanel, kde jsou uvedeny základní 
informace a nabídka služeb. 
 
Hned při vstupu do infocentra 
návštěvníky čeká stojan s informačními 
letáky o městě, jednotlivých 
atraktivitách, významných osobnostech, 
ale i o blízkém okolí a přilehlých 
městech. Informace jsou nabízeny v 
českém, anglickém, polském a 
německém jazyce. Prospekty jsou 
postupně aktualizovány.  
 
Návštěvníci v TIC si dále mohou 
prohlédnout informační panel s hlavní 
nabídkou služeb, jako jsou prohlídky 
městské památkové zóny (MPZ), 
výstupy na věž, půjčovna kol a 
koloběžek, výlepová služba, předprodej 
vstupenek, kopírování a skenování a 
další služby.  
 
K jednotlivým službám, které jsou pro 
turisty atraktivní, jsou vytvořeny i 
samostatné plakáty, které zprostředkují 
zájemcům více informací.  
 
Ve druhé části infocentra si návštěvníci 
mohou prohlédnout prosklenou vitrínu s 
propagačními materiály, brožurkami, 
knihami a pohledy. Ty jsou vyvěšeny 
také na magnetické tabuli a uloženy k 
prohlédnutí v novém otočném stojanu. 
 
Turisté si také mohou zdarma rozebrat 
cestovatelské časopisy, Hranický 
zpravodaj, trhací mapy Hranic, trhací 
mapu okolí Teplic nad Bečvou a okresu 
Přerov. Na pultu jsou dále umístěny 
plakáty a prospekty lákající na aktuálně 
pořádané akce, programy kulturního 
dění nebo návrhy a tipy kam vyrazit.  
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4. KALENDÁŘ AKCÍ NA HRANICKU  
 
Referentky infocentra zajišťovaly také v roce 2021 vkládání kulturních a sportovních 
akcí v Hranicích a okolí přehlednou formou pro uživatele do kalendáře akcí 
www.kultura-hranice.cz. Aktivně komunikovaly s pořadateli akcí. Web zároveň slouží 
pro pořadatele kulturních akcí k jejich přehledu a koordinaci, aby se omezilo konání 
více kulturních akcí ve stejných termínech. Kalendář akcí doplňují o nové akce a 
programy také pracovníci z muzea a ze střediska kultury. 

 

5. KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

 
K propagaci programů a služeb organizace 
využívalo TIC také sociální sítě. Na nich průběžně 
provádí administraci a aktualizace jednotlivých 
údajů. Propagujeme zde především nadcházející 
akce konané v Hranicích a blízkém okolí. 
Zprostředkováváme pozvánky a informace 
k událostem i ostatních subjektů ve městě. Dále 
informujeme občany o nových číslech měsíčníku 
Hranický zpravodaj a Hranickém televizním 
zpravodajství. Snažíme se návštěvníky našeho 
profilu zapojit do komunikace a zjišťujeme, co se jim 
na našem městě líbí a co by chtěli změnit. Sdílíme 
fotografie města, a to především v době městských 
oslav, vánočních trhů, dnů evropského dědictví a 
velikonoc.  
 
TIC Hranice spravuje facebookový a od října roku 
2021 nově i instagramový učet. Facebookový profil 
není stále veden jako stránka nebo skupiny, proto již 
nemůžeme mít v této situaci více přátel. V roce 2021 
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byla naplněna kapacita 5 000 osob, což je o 
3 179 více než minulý rok. Tento zvýšený zájem 
připisujeme právě aktivnějšímu přístupu na této 
sociální síti.  
 
S facebookovým profilem je propojen i účet na 
Instagramu. Sdílené informace na těchto sítích 
jsou tedy vcelku totožné. Liší se především 
cílovou skupinou sledovatelů. Za tři měsíce 
sleduje instagramový profil TIC Hranice 479 
osob. Oblíbeným se u sledujících staly i tzv. 
stories, což jsou krátká videa. Díky nim jsme 
schopni rychle připomenout nadcházející 
událost nebo zachytit například atmosféru na 
vánočních trzích. Získáme tak rychlou zpětnou 
vazbu od osob, které profil sledují.  



6. PROPAGACE V MÉDIÍCH 

 
TIC spolupracovalo s hranickým televizním zpravodajstvím, propagovalo aktivity v 
pořadech Českého rozhlasu Olomouc a připravovalo podklady do měsíčníku Hranický 
zpravodaj.  

 
Samostatnou kapitolou je propagace města prostřednictvím zajímavých projektů, kdy 
se sami novináři obracejí na naši organizaci a zviditelňují tak město Hranice v širším 
regionu a v celé republice. Připomeňme tradiční kraslicovník nebo výstavu vánočních 
stromků v podloubí. Vloni se město Hranice objevilo ve spoustě médií v souvislosti se 
zajímavou výzdobou náměstí v době adventu. Ať už se jednalo o tištěná média, 
internetová, rádia nebo televize. Jedná se například o tyto média: TV Nova, Deník 
Metro, iDnes, Radižurnál Olomouc, Frekvence 1, Hranický a Přerovský deník, Seznam 
zprávy nebo Mladá fronta Dnes.  

V deníku Mladá fronta také vyšel celostránkový článek o městě Hranice a Hranické 
propasti. O místních zajímavostech si tak mohli přečíst i lidé na druhém konci 

V Českém rozhlase vyšly například reportáže: 
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republiky. Ve vánočním čísle 
speciálu Náš kraj Mladé fronty 
také vyšel příspěvek 
propagující letošní adventní 
novinku – Hranický betlém.  

Kromě toho referentky 
informovaly o kulturních 
akcích i připravovaných 
novinkách regionální média a 
organizace v oblasti 
cestovního ruchu. Vkládaly 
pozvánky na kulturní akce do 
satelitního vysílání, na 
informačně-turistický portál 
apsida.cz, na weby www.ok-
tourism.cz, kultura-hranice.cz 
nebo strednimorava-

tourism.cz.TIC také psalo a 
vkládalo vybrané články do 
aktualit webu Městských 
kulturních zařízení Hranice 
www.mkz-hranice.cz, 
pracovnice aktivně 
spolupracovaly s odborem 
cestovního ruchu města 
Hranic, kde operativně a dle 
potřeby řešily aktuální úkoly (korektury, podklady, texty k připravovaným letákům atp.). 
 

7. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

 
I v roce 2021 referentky TIC aktivně spolupracovaly na tvorbě brožur a letáků podle 
aktuální potřeby s odborem školství, kultury a tělovýchovy, 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.  
 
Dále měsíčně distribuovaly médiím, poskytovatelům služeb, osadním výborům, 
zájemcům a návštěvníkům infocentra kalendář kulturních akcí Městských kulturních 
zařízení. 
 

8. 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 a u Zámeckého 
klubu. 
  
 

http://www.ok-tourism.cz/
http://www.ok-tourism.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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9. HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

 
Hranický zpravodaj vycházel v 
roce 2021 už sedmým 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 a rubriku Kam na výstavy.  
 
Při sestavování podkladů 
spolupracuje s pořadateli 
kulturních, sportovních a 
společenských akcí a 
koordinuje vztah 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. Do zpravodaje jsme také přispívali 
anketami, tipy na výlety, zajímavostmi z historie města a články propagující turistické 
suvenýry. 
 
 

10. VELETRHY 

 
V roce 2021 byly z důvodu celosvětové pandemie covid-19 zrušeny všechny veletrhy 
cestovního ruchu, tudíž nebyla možnost osobní prezentace na nich. Pokud by tato 
možnost opět byla v roce 2022 a byly by příznivější podmínky, určitě by TIC tuto formu 
prezentace rádo využilo. 
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6.6 DALŠÍ ČINNOSTI 
 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI STŘEDISKY MKZ HRANICE 
 
Referentky TIC 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. 

 Dny evropského dědictví. TIC se podílelo na přípravě programů na Dny 
evropského dědictví, spolupracovalo při tvorbě a realizaci plakátů a 
propagačních prospektů, přípravě některých programů, například otevření 
mázhauzu pro veřejnost nebo při komentovaných prohlídkách zpřístupněných 
objektů. Při samotné akci zajistilo otevření infocentra nad rámec provozní.

 Výzdoba Masarykova náměstí na Vánoce v Hranicích. Pracovnice TIC 
spolupracovaly na výrobě ozdob, aranžovaly truhlíky a prováděly výzdobu na 
Staré radnici a na zámku, 

 Zástupy ve výstavních síních. V době dovolených nebo nemocí zastupovaly 
ve středisku Muzeum, jako průvodkyně.

 Pomoc při malování ve středisku knihovna - Drahotuše vypomáhaly v dově 
lockdownu při  úklidu po rekonstrukci knihovny, konkrétně při stěhování knih a 
umývání polic na knihy.

 Galerie v ulicích. Spolupráce na výstavě starých fotografií Hranic, která byla 
vytvořena na výlepových plochách. 

 Tvorba propagačních plakátů. Podíleli jsme se na vytváření plakátů a letáků 
ke konaným akcím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka | 111 
 

VYTVOŘENÉ PLAKÁTY STŘEDISKEM TIC HRANICE





Stránka | 112 
 

DALŠÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI: 


 Objíždění a fotografování zajímavých turistických cílů v Hranicích a regionu, 
vytváření tipů na výlety

 Spolupráce s Městským úřadem Hranice při realizaci letáků a brožur

 Aktualizace textů v brožuře Olomouc region card 2021

 Korektury a tvorba textů do propagačních materiálů a časopisů 

 Sběr a vyhodnocování Questingu Moravské brány a Hříšní lidé města 
Hranického

 Vkládání akcí do satelitního programu

 Půjčování kol a koloběžek

 Výdej zeleninových bedýnek rodinné farmy Lička ze Sedlnic

 Komunikace s odborem dopravy, kompletace a výdej jízdních řádů MHD 
Hranice veřejnosti





SPOLUPRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLENÍ 
 

 Účast na členském fóru A. T. I. C. ČR, které probíhalo v Trutnově 21. a 22. října.  
  

 On-line školení CzechTourismu na téma Svěží texty na web: Jak rychle zlepšit 
web a psaní. Díky školení jsme mohli vylepšit naši komunikace na sociálních 
sítích, webových stránkách a zdokonalit si psaní textů do Hranického 
zpravodaje.  
 

 Všichni pracovníci MKZ se zúčastnili školení komunikace se zákazníkem, na 
kterém jsme si nacvičili vhodné komunikační prostředky mezi klientem a 
pracovníkem TIC. 
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7. 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 on-line na 
webových stránkách města i na www.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 tematická příloha. 
 
 

TITULNÍ STRANY HRANICKÉHO ZPRAVODAJE:   
 

 

     číslo 1/ leden 2021  číslo 2/únor 2021  číslo 3/březen 2021 
 

V ROCE 2021 VYŠLY NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY: 
 
LEDEN:   Téma: Investice 
ÚNOR:    Téma: Investice města 
BŘEZEN:   Téma: Program kultury 
DUBEN:   Téma: Koncepce rozvoje bydlení 
KVĚTEN:   Téma: Rok s koronavirem 
ČERVEN:   Téma: Sociální služby 
ČERVENEC:  Téma: Protipovodňová opatření 
SRPEN:   Téma: Místní části slaví 
ZÁŘÍ:    Téma: Tanec 
ŘÍJEN:   Téma: Ovzduší 
LISTOPAD:   Téma: Hranice ve filmu 
PROSINEC:   Téma: Zastupitelstvo bilancovalo 
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číslo 4/duben 2021   číslo 5/květen 2021  číslo 6/červen 2021 

 

číslo 7/červenec 2021  číslo 8/srpen 2021  číslo 9/září 2021 

číslo 10/říjen 2021         číslo 11/listopad 2021  číslo 12/prosinec 2021 
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8. PÉČE O MAJETEK  
 

MODERNIZACE KNIHOVNY V DRAHOTUŠÍCH  
 

V roce 2021 proběhla modernizace pobočky knihovny v místní části Drahotuše. 
Proběhlo bourání nefunkčního krbu, úprava podlahy, výmalba, položení celoplošného 
koberce, vybavení jednotnými regály pro knihy, doplnění o nový nábytek – křesla, 
taburety, stolky, knihovnický vozík, nový knihovnický pult, drobné dekorace, instalace 
velkých fotografií z historie Drahotuš. Před vstupem byl vytvořen prostor pro burzu 
knih, kde si mohou čtenáři brát vyřazené knihy a nevyužité knihy darovat. Do práce 
byli zapojeni pracovníci všech středisek. Díky jejich šikovnosti byl repasován a 
modernizován starší nábytek. 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
 Období uzavření využila organizace k úklidům všech prostor organizace včetně 

věže Staré radnice a sklepení Staré radnice, vyřezání keřů v zadním dvoře 
Staré radnice a úpravě tohoto veřejnosti skrytého prostoru, dále pokračoval 
úklid v depozitářích v souvislosti s přesuny sbírkových předmětů podle témat.  

 Organizace provedla zpevnění pódia v Letním kině, kde byly zjištěny problémy 
se statikou 

 Proběhly opravy výtahu, služebního vozidla. 
 Výmalba kanceláře ředitelky, instalace nového osvětlení.  
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9. NA JAKÝCH 
PROJEKTECH JSME 
SPOLUPRACOVALI 
 
Organizace se podílela na přípravě investičních projektů města: 

1. Návštěvnické centrum Hranické propasti 
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2. Letní kino 

3. Foyer Staré radnice 
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10. ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ 
 
 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 300  
IČO:  71294686 
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 2021 (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: 205 219 228 300  
IČO:  71294686 
 
 
a) Výkaz zisku a ztrát 2021: 

 Hlavní činnost včet. 
státního rozpočtu 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Náklady celkem  15 128 882,50 71 780,80 15 200 663,30 

Výnosy celkem 15 223 845,31 187 642,00 15 411 487,31 

Výsledek hospodaření            + 94 962,81 + 115 861,20 + 210 824,01 

 
 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2021: 
Z hlavní činnosti byl vykázán výsledek hospodaření + 94 962,81 Kč. Výsledek hospodaření byl 
vytvořen úsporou mezd ve výši 74 893,14 Kč a uspořenými provozními náklady ve výši 
20 069,67 Kč.  
 
Z vedlejší činnosti byl vykázán výsledek hospodaření + 115 861,20 Kč. Výsledek hospodaření 
byl vytvořen ze zisku jednotlivých doplňkových činností, podrobně uvedených v tabulce na 
následující straně č. 2.  
 
Usnesením 419/2020 – ZM 20 ze dne 10. 12. 2020 rozpočet města byl organizaci schválen 
příspěvek na provoz v roce 2021 ve výši 13 418 000,- Kč.  
 
Během roku 2021 došlo ke změnám rozpočtu a příspěvku na provoz, a to usnesením  
603/2021 – ZM 27 ze dne 25. 11. 2021 snížením částky o 750 000,- Kč a dále usnesením 
642/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021 byl rovněž snížen příspěvek o další částku ve výši 
400 000,- Kč. 
Celkový provozní příspěvek na provoz v roce 2021 činil 12 268 000,- Kč.       
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Rozpočet na rok 2021 včetně střednědobých výhledů byl schválen usnesením 1471/2021 – 
RM 55 ze dne 19. 01. 2021. Stejným usnesením byl organizaci uložen nulový výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti. 
 
Dle usnesení 1578/2021 – RM 59 ze dne 30. 03. 2021 byly provedeny příděly do rezervního 
fondu ve výši 196 533,13 Kč a fondu odměn ve výši 200 000,- Kč z výsledku hospodaření za 
rok 2020.  
 
Usnesením 1578/2021 – RM 59 ze dne 30. 03. 2021 byl schválen odpisový plán a plán investic 
na rok 2021. V průběhu roku byla usnesením 1661/2021 – RM 61 ze dne 04. 05. 2021 
schválena změna plánu investic (nákup sbírkových předmětů – 2x obraz akademického malíře 
Aloise Hrdličky: Dům se sgrafity a Horní Bečva) a zároveň aktualizace odpisového plánu na 
rok 2021 (navýšení o částku odpisů Ministerstva kultury).   
 
 
Organizace získala tyto grantové finanční prostředky ve výši 809 164,- Kč: 
 

- Olomoucký kraj: regionální funkce 2021 – 775 216,- Kč,  

- Ministerstvo kultury ČR – VISK 3: Modernizace automatického knihovního systému (Tritius) 
z investiční dotace tvorba odpisů ve výši 33 948,- Kč. 

 
Hospodaření organizace v roce 2021 s výsledkem hospodaření ve výši +210 824,01 Kč, 
bylo ovlivněno těmito skutečnostmi:  
 

1. Organizace musela reagovat na koronavirovou pandemii – uzavření nebo omezení 
jednotlivých středisek v rámci nouzového stavu, 

2. Organizace vrátila zřizovateli částku 1 150 000,- Kč v rámci úspor spojených 
s koronavirem (úspory na spotřebě materiálu, cestovném, nákladech na reprezentaci, 
honorářích při nekonání kulturních akcí, úspory při zrušení vánočních trhů s kulturním 
programem, apod.). Tuto úsporu organizace zahrnula do schváleného rozpočtu 2021. 

3. V organizaci došlo kvůli koronaviru k poklesu tržeb (účet 602, účet 603 a účet 604) ve 
výši 674 815,20 Kč oproti plánovanému rozpočtu. 

 

V rámci daňového přiznání za rok 2021 organizace vykazuje zisk z hlavní činnosti u střediska 
kultura, muzeum a TIC a dále zisk z doplňkové činnosti včetně zohlednění nedaňových 
nákladů u všech středisek. 

Organizace ze ziskových středisek bude platit daň z příjmů právnických osob za rok 2021, a 
to u střediska TIC.  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, což pro rok 2021 využila. A je nutno daň z této částky uplatnit v nákladech v hlavní 
činnosti v následujícím zdaňovacím období. 

Organizace upozorňuje na skutečnost, že s největší pravděpodobností spadne do plátcovství 
DPH.     
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Výsledek hospodaření 2021 dle jednotlivých středisek v hlavní a doplňkové činnosti:   

Středisko Hlavní činnost VH Doplňková činnost VH VH celkem 
Kultura               +  76 881,65 výlep plakátů        +   47 527,-  

Mezisoučet                +  76 881,65 Zisk                      +   47 527,- + 124 408,65 

Muzeum                 +  21 534,51 inzerce HZ            +   62 870,-  

Mezisoučet                +  21 534,51 Zisk                      +   62 870,- + 84 404,51 

Knihovna                - 136 105,16 kopírování             +     570,60  

Mezisoučet                - 136 105,16 Zisk                       +    570,60                      - 135 534,56 

TIC                + 132 651,81 kopírování             +  1 041,60  

  provize                  +  3 852,-  

Mezisoučet              + 132 651,81 Zisk                      +  4 893,60                     + 137 545,41 

Úhrnem              +   94 962,81                           + 115 861,20 Zisk              + 210 824,01 

 
 

4. Dalšími výraznými změnami v hospodaření za rok 2021 v návaznosti na koronavirovou 
pandemii byly například:  
 

- knihy, časopisy – překročení 48 229,39 Kč,   
- spotřeba materiálu – překročení 8 373,86 Kč,  
- spotřeba energií (plyn, elektrická energie, teplo, voda) – úspora 7 680,13 Kč,   
- prodané zboží – překročení 28 907,46 Kč, 
- opravy a udržování – překročení 30 727,48 Kč, 
- náklady na reprezentaci (vernisáže, občerstvení účinkujícím) – úspora 12 374,- Kč, 
- poštovné – úspora 8 327,- Kč, 
- telefony – úspora 7 210,50 Kč, 
- revize – úspora 29 041,78 Kč, 
- doprava – překročení 3 158,76 Kč, 
- poplatky OSA, Dilia – úspora 62 625,81 Kč, 
- nájemné – překročení 19 050,- Kč, 
- ostatní služby – úspora 758 861,18 Kč, 
- drobný dlouhodobý majetek – překročení 89 327,- Kč,  
- mzdy hlavní činnost – úspora 74 893,14 Kč, mzdy doplňková činnost - úspora 11 856,- Kč. 
 
      
c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2021: 

- do fondu odměn:   Kč 70 000,- 
Zdůvodnění: Stav fondu je nízký a organizace žádá o jeho posílení.  
 
- do rezervního fondu:   Kč 140 824,01   
Zdůvodnění: Zbývající zlepšený výsledek hospodaření ve výši 140 824,01 Kč převést do 
rezervního fondu na neočekávané výdaje v roce 2022. 

 
d) Stav fondů k 31. 12. 2021 

 Fond  
odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z HV 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond 
investic 
416 

Počáteční stav  89 335,72 132 344,58 607 989,55 0,00 562 844,58 

Tvorba – příděl 200 000,00 129 197,86 196 533,13 0,00 40 140,00 

Čerpání 100 000,00 118 220,00      67 709,00 0,00 1 000,00 

Konečný stav 189 335,72 143 322,44 736 813,68 0,00 601 984,58 

Tvorba – příděl z HV 
2021 

70 000,00 - 140 824,01 0,00 0,00 

 
411 - Fond odměn v roce 2021:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2020 ve výši 
200 000,- Kč. 
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Fond čerpán na odměny ve výši 100 000,- Kč. 
 
413 - Rezervní fond z HV 2021:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2020 ve výši 
196 533,13 Kč. 
Fond čerpán ve výši 67 709,- Kč na nákup drobného hmotného majetku, který byl pořízen při 
rekonstrukci Místní knihovny Drahotuše v roce 2021, která byla realizována mimo plánovaný 
rozpočet na rok 2021.  
 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 2021:  
Fond tvořen 0,- Kč. 
Fond čerpán 0,- Kč. 
 
416 - Fond investic v roce 2021: 
Fond tvořen odpisy ve výši 40 140,- Kč dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu:  

- z investičního majetku – nábytku pořízeného při rekonstrukci městské knihovny ve výši 
26 568,- Kč,  

- z investičního majetku – server městské knihovny pro Tritius ve výši 5 112,- Kč, 
- z investičního majetku – knihovnický systém TRITIUS ve výši 8 460,- Kč. 

 
Fond čerpán dle Plánu investic na rok 2021 schváleného usnesením 1661/2021 – RM 61 ze 
dne 04. 05. 2021 takto:  
Umělecké dílo - obraz Aloise Hrdličky: Dům se sgrafity                500,- Kč 
Umělecké dílo – obraz Aloise Hrdličky: Horní Bečva                        500,- Kč. 
Celkem čerpání 2021                             1 000,- Kč. 
 
Zdůvodnění:  
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.  
Nákup investice – nákup služebního vozidla pro všechny střediska ve výši 588 000,- Kč 
organizace nerealizovala. Tento nákup se odložil z důvodu koronavirové pandemie a nízké až 
nulové nabídky vozidel. Proto se organizace rozhodla tento nákup odložit na pozdější dobu.   
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0,- Kč 
O převod organizace zřizovatele nežádá.  
  
 
f) Plán investic 2022 -  návrh na čerpání fondu investic v r. 2022, který bude po 
zaúčtování odpisů činit 642 124,58 Kč. 
Nákup nového služebního vozidla pro všechna střediska MKZ Hranice 600 000,- Kč. 
 
 
g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd 2021: 
Závazný ukazatel v oblasti mezd na rok 2021 byl stanoven usnesením 1471/2021 – RM 55 ze 
dne 19. 01. 2021 ve výši 9 110 000,- Kč.     
Stanovený závazný ukazatel:               9 110 000,-    Kč 
Skutečně čerpáno:                                  9 035 106,86 Kč                              
Úspora:                                                    + 74 893,14 Kč 
Zdůvodnění: 
Úspora závazného ukazatele mezd činí 74 893,14 Kč, vznikla snížením objemu počtu 
uzavřených dohod o provedení práce a pracovní neschopností zaměstnanců v době pandemie 
koronaviru. Uspořená částka závazného ukazatele ve výši 74 893,14 Kč je jednou z položek, 
ze kterých je tvořen hospodářský výsledek organizace.    
 



Stránka | 122 
 

h) Odpisový plán 2022:  
 
 

 

Pořa

dí 
název majetku 

datum 

zařazení 

pořizovací 

 cena 

vstupní 

cena pro 

rok 2022 

odpis 

2022 

zřizovatel 

odpis 

2022 

dotace 

MK 

 

zůstatková 

cena 

1. Policový díl – 

doměrek (21 bm) 
31. 10. 2018 198 297,- 100 506,- 8 556,- 0 91 950,-  

2. Policový díl – 

doměrek (10 bm) 
01. 10. 2018 78 571,-  39 805,- 3 396,- 0 36 409,- 

3. Vestavěná stěna 

 
01. 10. 2018 196 204,- 99 415,- 8 472,- 0 90 943,- 

4. Šatna 

 
01. 10. 2018 59 980,- 30 388,- 2 592,- 0 27 796,- 

5. Vestavěná rohová 

stěna 
01. 10. 2018 41 853,- 21 195,- 1 812,- 0 19 383,- 

6. Policová stěna 

vestavěná k podiu  
01. 10. 2018 40 073,- 20 297,- 1 740,- 0 18 557,- 

7. Server 

odpis od 12/2020 
13. 11. 2020 58 309,90 37 236,90 5 112,- 14 340,- 17 784,90 

8. Knihovnický 

systém TRITIUS 

odpis od 1/2021 

14. 12. 2020 280 526,40 252 458,40 8 460,- 19 608,- 224 390,40 

  

celkem 
x 953 814,30 601 301,30 40 140,- 33 948,- 527 213,30 

 
Odpisy 2022 zřizovatel:                                40 140,- Kč 
Odpisy 2022 dotace ministerstva kultury:    33 948,- Kč 
Celkem:                                                        74 088,- Kč 
 
 
i) Přehled v roce 2021 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 
kontrolovaného období:  
 
- žádné 
 
j) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2021 se stručným 
uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí:  
 
- kontrola KÚ Olomouckého kraje – středisko MMG – dne 26. 07. 2021 – Dodržování povinností 
u vydavatele periodických publikací (tiskový zákon), kontrola Hranický zpravodaj za období 
2019–2021, 
 
- kontrola A.T.I.C. ČR – středisko TIC – dne 06. 08. 2021 – Jednotná klasifikace turistických 
informačních center ČR,  
 
- Česká obchodní inspekce – středisko TIC – dne 05. 10. 2021.  
 
Závěry všech výše uvedených 3 kontrol byly poskytnuty zřizovateli, odboru OŠKT. Drobné 
nedostatky ihned odstraněny, bez sankcí.  
 
 
 
Vyhotovil: Bc. Monika Nováková  Schválil: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
V Hranicích dne: 15. 2. 2022  Razítko organizace:  
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Přílohy:  
1) A Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2021 

B Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2021 – hlavní činnost + doplňková 
činnost dle středisek  

2) Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2021 dle středisek – hlavní činnost zřizovatel  
3) Skutečné čerpání rozpočtu 2021 dle středisek – doplňková činnost podle činností 

dle zřizovací listiny 
4) Kopie Rozpisu plánovaného rozpočtu na rok 2021 s uvedením závazného 

ukazatele v oblasti mezd včetně pojistného a odvodu do FKSP podepsaný 
vedoucím OŠKT 

5) Rozvaha 2021 
6) Výkaz zisku a ztrát 2021 
7) Příloha k účetní závěrce 2021 
8) Kopie - Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu krajského 

úřadu za rok 2021 (pouze školské organizace a Domov seniorů) - organizace 
nepředkládá 

9) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku organizace za rok 2021 příloha č. 9 
zásad pro hospodaření s movitým majetkem 

10) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku ve výpůjčce organizace za rok 2021 
příloha č. 8 zásad pro hospodaření s movitým majetkem 

11) Inventarizační zpráva o periodické inventarizaci majetku, závazků a pohledávek 
za rok 2021 – 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 

 
 

  

 


