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1. ÚVODNÍ SLOVO – 
SHRNUTÍ ROKU 2020 
 
Rok 2020 byl jiný, než kdokoliv pamatuje. Nouzový stav uzavřel více či méně jednotlivá 
střediska. Měnily se termíny programů a výstav, zavírala a otevírala knihovna, rušily 
se plánované koncerty, přednášky, představení. Uzavření pro veřejnost využilo MKZ 
Hranice smysluplně a efektivně k úklidům, přestavbám, vytvoření on-line výstavy 
Osobnosti Hranic, k vybudování nové expozice Co vyprávějí kameny, pracovalo se 
v zavádění sbírkových předmětů do počítačového programu Bach, čas byl věnován 
k revizím v knihovně, generálním úklidům, vylepšil se interiér knihovny ve Velké. A 
organizace se snažila potěšit veřejnost vánoční výzdobou náměstí. 
 
MUZEUM A GALERIE 

Do Galerie Synagoga, do výstavních sálů na Staré radnici v Hranicích a do prostor 
Muzea na zámku přišlo v roce 2020 na 16 výstav a expozic 12 242 návštěvníků. 
Oproti roku 2019, kdy přišlo 22 597 návštěvníků, to byl velký pokles. 
Nejnavštěvovanější výstavou roku byla výstava Pat a Mat, kterou zhlédlo 4 318 
návštěvníků.  

Středisko muzeum čas, kdy výstavní síně byly pro veřejnost uzavřené, využilo 
efektivně. Vytvořilo novou expozici „Co vyprávějí kameny“, na kterou získalo dotaci 
od Ministerstva kultury České republiky.  

Dobu nouzového stavu využila organizace k intenzivní práci v depozitářích. Kromě 
periodické inventarizace pracovníci provedli chronologickou evidenci nově nabytých 
předmětů a hlavně pokračovali v systematické evidenci sbírkových předmětů, což 
obnáší focení, měření a popisy jednotlivých sbírkových předmětů a jejich zaevidování 
do počítačového programu Bach. V souvislosti s tím došlo k úklidu a k lepšímu 
uspořádání v některých depozitářích a k vytvoření lokačních seznamů. Díky 
nouzovému stavu tak v evidenci sbírkových předmětů udělalo středisko kus práce. 

 
STŘEDISKO KULTURA 
 
Rok 2020 byl převratný pro celou kulturní scénu. Epidemiologická situace se promítla 
nejdříve do omezení návštěvnosti akcí, následně do jejich nemožnosti realizace. I přes 
všechna omezení středisko kultury nakonec v roce 2020 uspořádalo celkem 74 
nejrůznějších programů – promítání v letním kině, koncerty, besedy, divadelní 
představení. K nejúspěšnějším projektům patřily v loňské situaci vánoční trhy, kde 
veřejnost velmi pozitivně hodnotila na sociálních sítích výzdobu náměstí.  
 
Pro omezení kontaktů organizace zavedla online prodej vstupenek na kulturní akce 
a možnost platby platební kartou. 
 
Čas v době abnormálního stavu byl využit na jiné činnosti, které podporují kulturu 
města. Středisko se soustředilo na změny v propagaci akcí, a to na zlepšení systému 
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a na vytvoření moderní grafiky propagace. Byl vytvořen systém propagace, který 
propojuje jednotlivé velikostní varianty letáků s měsíčním programem, jež jsou nyní ve 
stejném moderním designu. Byl také vytvořen efektivnější způsob propagace 
programu letního kina, kdy byly vytvořeny velkoplošné plakáty s programem letního 
kina na celý měsíc a ty potom byly umístěny na autobusové zastávky. Kromě toho 
proběhla renovace výlepových ploch, úklidy v prostorách, kde se konají akce, vylepšen 
byl i prostor kanceláře kultury, vytvořen nový design a podoba vánočních trhů a 
dalších. 
 

KNIHOVNA 
 
Navzdory epidemické situaci čtenáři v roce 2020 více četli, i když bylo méně fyzických 
návštěv. Čtenáři si půjčili 136 394 knih a překonaly tak rekord z roku 2019, kdy si 
vypůjčili 90 700 knih. Jelikož během roku hrozilo uzavírání knihoven, čtenáři se 
předzásobovali knihami. Stoupl také počet virtuálních návštěvníků čerpající on-line 
služby o více než 10.000. 
 
V lednu 2020 knihovna spustila nové webové stránky. V průběhu roku díky 
finančnímu grantu Ministerstva kultury ČR z programu VISK byla realizována 
náročná implementace nového knihovního programu Tritius s novým katalogem, a to 
v městské knihovně v Hranicích a na knihovní pobočce v Drahotuších. 
 
V čase uzavření knihovny byly provedeny rozsáhlejší aktualizace a kompletní revize 
knihovního fondu knihovny, probíhaly úklidové práce v prostorách knihovny, 
malování a rekonstrukce interiérů pobočky v místní části Velká. 
 
 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
 
Turistické informační centrum na zámku vyřídilo za rok 2020 11 495 dotazů, což bylo 
o 5 895 méně, než v roce 2019. V informačním centru Propast evidovali 14 266 
návštěvníků, což bylo o 10 294 méně, než v roce 2019.  

Potěšitelný je rekord v návštěvnosti věže Staré radnice. Na věž vystoupalo celkem 709 
návštěvníků. V roce 2019 to bylo 414 návštěvníků. Za nárůstem stojí propagace 
výstupů formou plakátů na výlepových plochách, ve dvoraně zámku a v infocentru.  

Novinkou je, že infocentrum na zámku zakoupilo kola a koloběžky a začalo od konce 
sezony provozovat půjčovnu kol a koloběžek.  

Díky dotaci připravilo infocentrum zajímavý projekt „Ochutnejte Evropu“, kdy 
netradiční formou ochutnávek jídel vybraných zemí Evropské unie seznamovalo 
návštěvníky se zeměmi EU. Část peněz z projektu využila organizace k zakoupení 
společenských her se zaměřením na poznávání Evropy. Využívat je bude, až to 
situace dovolí.  

V době jarního nouzového stavu pracovalo infocentrum na vytvoření on-line expozice 
Osobnosti Hranicka, která je umístěna na webu střediska muzeum. V době 
podzimního nouzového stavu se pracovnice soustředily hlavně na zpracování tipů na 
výlety a zajímavých míst na Hranicku, které zveřejňovaly na webu a v Hranickém 
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zpravodaji. Vypomáhaly také dalším střediskům MKZ Hranice, knihovně, muzeu i 
kultuře. 

 

HRANICKÝ ZPRAVODAJ 
 
V roce 2020 došlo k modernizaci grafické úpravy Hranického zpravodaje, kdy dostalo 
svižnější ráz logo měsíčníku a přibyly nové rubriky – úvodník a anketa. 
 
 
HOSPODAŘENÍ 
 
Organizace byla aktivní při získávání mimorozpočtových zdrojů. V průběhu roku 2020 
obdržela mimorozpočtové zdroje ve výši 1 387 639,- Kč. Organizace vykázala 
kladný výsledek hospodaření 396 533,13 Kč. I nadále byl naplňován Program 
rozvoje kultury města Hranic na období 2014–2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hranice, 15. února 2021 
 
 
 

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, Lenka Dočkálková, Ing. Kateřina Macháňová, Mgr. Marek Suchánek, 
Hana Jančíková 
Fotografie: Jiří Necid, PhDr. Jan Holpuch a Městská kulturní zařízení Hranice  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 
ORGANIZACI   

 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ K 31. 12. 2020 
 
 

Ing. Naděžda Jandová ředitelka 

Bc. Monika Nováková zástupce ředitelky, hlavní účetní, projekty 

Pavlína Facková  účetní 

 

STŘEDISKO MUZEUM A GALERIE: 

 

Mgr. Marek Suchánek vedoucí středska, kurátor 

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 

Petr Podzemný  technický pracovník (celoroční pracovní neschopnost) 

 

STŘEDISKO TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: 

 

Lenka Dočkálková  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 

 

 



STRÁNKA 8 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ HRANICE

Ředitelka (1,0 úvazek)

STŘEDISKO KULTURA

Dramaturg       
programový prac.   

(1,0 úvazek)

Hlavní technik                 
(1,0 úvazek)

Technik                
(0,75 úvazek)

STŘEDISKO KNIHOVNA

Vedoucí knihovny                         
(1,0 úvazek)

Knihovnice           
(1,0 úvazek)

Knihovnice                         
(1,0 úvazek)

Knihovnice                       
(1,0 úvazek)

Knihovnice           
(regionální funkce)         

(1,0 úvazek)

Knihovnice                 
(0,8 úvazek)

STŘEDISKO
MUZEUM A GALERIE                       

Vedoucí muzea        
a galerie                         

(1,0 úvazek)

Průvodkyně                        
v Synagoze                        
(1,0 úvazek)

Průvodce                           
na Staré radnici                 

(1,0 úvazek)

Administrativa -
depozitář               

(0,5 úvazek)

STŘEDISKO TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Referentka TIC               
(1,0 úvazek)

Referentka TIC                 
(1,0 úvazek)

Referentka            
TIC  Propast                  
(0,5 úvazek)

HLAVNÍ ÚČETNÍ, 
PROJEKTY             

(1,0 úvazek)

Účetní                    
(1,0 úvazek)

Uklízečka                           
(1,0 úvazek)
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3. MUZEUM A GALERIE 
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3.1 SHRNUTÍ: MUZEUM A GALERIE - ROK 2020  
 

Pandemie se podepsala na poklesu návštěvnosti ve středisku muzeum a galerie v roce 
2020. Do Galerie Synagoga, do výstavních sálů na Staré radnici v Hranicích a do 
prostor Muzea na zámku přišlo celkem 12 242 návštěvníků. V roce 2019 to bylo 22 
597 návštěvníků. 

Výstavní síně byly kvůli nařízením vlády uzavřeny pro veřejnost od 12. března až do 
12. května. Poté se pod vlivem zhoršující se epidemické situace musely dveře našich 
výstavních prostor opět uzavřít a to od 13. října. K rozvolnění opatření došlo od 3. 
prosince, bohužel však ne na dlouho, 18. prosince jsme muzea i galerii museli opět 
uzavřít. Do nového roku 2021 jsme vstoupili s dveřmi opět zamčenými. Výstavy, které 
jsme „otevírali“ na konci roku 2020 byly prodlouženy do roku 2021.  

Nejnavštěvovanější výstavou roku byla výstava Pat a Mat na Staré radnici, kterou 
zhlédlo v roce 2020 celkem 4318 návštěvníků.  

V roce 2020 mohli návštěvníci vidět celkem 16 výstav a expozic, z toho 5 výstav v 
Synagoze a 7 na Staré radnici. Muzeum na zámku nabídlo 2 expozice, v chodbě před 
vstupem na věž Staré radnice je 1 expozice, a to Truhly v proměnách času. Kromě 
toho nabídlo muzeum 1 venkovní výstavu, a to Výstavu vánočních stromků v 
podloubích. Kraslicovník byl v roce 2020 kvůli pandemii zrušen stejně jako spousta 
připravovaných doprovodných programů. 

Středisko muzeum vytvořilo novou 
expozici „Co vyprávějí kameny“, na kterou 
získalo dotaci od Ministerstva kultury České 
republiky. Expozice ozvláštňuje vstupní 
chodbu do věže Staré radnice. Využívá 
podsbírky mineralogie, která byla do té doby 
nevhodně umístěna. Návštěvníkům nabízí 
pohled na pestrou geologickou minulost 
Hranicka a zmiňuje i továrny a firmy, které 
mohly díky přírodnímu bohatství a 
geologickému vývoji na Hranicku vzniknout. 

V roce 2020 bylo do sbírek muzea zapsáno 1 474 kusů sbírkových předmětů. Z 
toho 766 kusů patřilo do podsbírky  "Písemnosti a tisky", 560 předmětů do podsbírky 
"Archeologie". Většina předmětů byla vlastním sběrem. Darem získala organizace 
soubor obrazů a akvarelů Jana Pinkavy, akvarel od Rosy Pinkawa, obraz Synagoga 
Ladislava Nedělky a hudební nástroj mandolínu. Zakoupeny byly dva sbírkové 
předměty, a to obraz „Motošín“ Jana Pinkavy a socha „Donátor“ od Jiřího Žlebka. 

Dobu nouzového stavu využila organizace k intenzivní práci v depozitářích. Kromě 
periodické inventarizace pracovníci provedli chronologickou evidenci nově nabytých 
předmětů a hlavně pokračovali v systematické evidenci sbírkových předmětů, což 
obnáší focení, měření a popisy jednotlivých sbírkových předmětů a jejich zaevidování 
do počítačového programu Bach. V souvislosti s tím došlo k úklidu a k lepšímu 
uspořádání v některých depozitářích a k vytvoření lokačních seznamů. 
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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 
nejprve výstava věnovaná J. H. Gallašovi, poté byly vytvořeny dvě 
expozice – jedna věnovaná zbraním Hranice na mušce a druhá věnovaná 
modelu historického centra Hranic. 
 

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

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

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

3.3.1 NÁVŠTĚVNOST  
 
Celkem 12 242 návštěvníků přišlo v roce 2020 do Galerie Synagoga, do výstavních 
sálů na Staré radnici v Hranicích a do prostor Muzea na zámku. Rok 2020 byl ovlivněn 
celosvětovou pandemií covid-19, která se negativně projevila na návštěvnosti muzea 
i galerie – jak je patrné z následující tabulky: 
 

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

Počet 
výstav 

Místo Upřesnění 

5 Galerie Synagoga  

7 Stará radnice  

1 Horní a dolní podloubí Výstava vánočních stromků v podloubí 

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

1 Věž Staré radnice Expozice Truhly v proměnách času 
* Na Staré radnici a v Synagoze se započítávají také výstavy, které přechází z roku 2019. 

 
 
 

SPOUSTA NOVINEK BĚHEM PANDAMIE COVID-19  

 

 ON-LINE VIDEOPROHLÍDKA A VIDEOREPORTÁŽE. V souvislosti se 
zhoršující se epidemickou situací a v souladu s nařízením vlády ohledně 
uzavření výstavních prostor muzeí a galerií, jsme pro návštěvníky připravili on-
line videoprohlídku výstavy „Královna sportu“ a také videoreportáže celé 
výstavy. Všechna videa byla ke zhlédnutí na webových stránkách muzeum-
hranice.cz a kultura-hranice.cz 
 

 ON-LINE EXPOZICE OSOBNOSTI HRANIC. Vznikla nová on-line expozice 
Osobnosti Hranic, kde čtenáři naleznou spoustu hranických osobností a 
dozvědí se, čím byla daná osobnost Hranicím prospěšná nebo čím se 
proslavila. Pracovníci průběžně doplňují i další jména známých osobností a 
rubrika se tak neustále rozrůstá. 
 

 NOVÝ SERIÁL NA WEBU. Muzeum také vydává na webových stránkách sérii 
příspěvku „Z muzejních sbírek“. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout unikátní 
předměty, které ukrývají depozitáře nebo také fotografie, které jsou součástí 
muzejních sbírek.  
 

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST VE VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH 
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

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

MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV - STARÁ RADNICE 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Leden 239 89 341 828 626 707 620 

Únor 106 107 531 880 513 1153 2280 

Březen 87 344 612 512 772 1327 1369 

Duben 262 346 275 387 554 424 0* 

Květen 56 330 223 840 857 572 586 

Červen 252 802 707 370 407 376 561 

Červenec 44 578 739 481 633 649 716 

Srpen 96 733 1042 624 667 881 593 

Září 261 1000 921 987 776 1019 749 

Říjen 222 427 851 1746 868 660 117* 

Listopad 68 304 657 1453 1135 1061 0 

Prosinec 33 853 1278 793 1131 701 140 

Celkem 1726 5913 8177 9901 8939 9530 7731 
 

Poznámka: * Uzavřené výstavní prostory v muzeu a galerii 
 
 
 
 
 
 

MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV - SYNAGOGA 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Leden 90 137 374 218 409 475 317 

Únor 97 221 433 293 308 572 575 

Březen 101 330 490 333 582 1226 186 

Duben 61 255 397 882 899 523 0* 

Květen 138 342 561 963 1274 1239 178 

Červen 116 763 1241 827 906 1016 333 

Červenec 116 564 620 640 823 802 922 

Srpen 155 940 738 717 716 906 637 

Září 610 1150 852 804 1132 978 556 

Říjen 100 567 555 732 703 1059 72* 

Listopad 55 458 791 874 829 842 0 

Prosinec 95 364 265 519 322 341 76 

Celkem 1734 6091 7317 7802 8903 9979 3852 
 

Poznámka: * Uzavřené výstavní prostory v muzeu a galerii 
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MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV 

 MUZEUM NA ZÁMKU GALERIE SEVERNÍ KŘÍDLO 

 Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Leden  16 126 108 94      

Únor  35 151 202 142      

Březen  8 153 167 83      

Duben 228 175 383 238 0*      

Květen 594 366 437 202 0* 500 60  116  

Červen 277 244 247 397 0*    47  

Červenec 104 377 223 271 53      

Srpen 136 413 186 287 75    80  

Září 337 284 440 443 177      

Říjen  8 242 349 244 35      

Listopad 209 166 224 110 0*   120   

Prosinec 305 124 145 176 0*      

Celkem 2198 2450 3064 2845 659 500 60 120 243 0 
 
 
Poznámky: * Uzavřené výstavní prostory v Muzeu na zámku, kde fungoval část roku sklad roušek a dalšího materiálu 
v souvislosti s pandemií pro městský úřad 
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NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV V ROCE 2020: 
 
 
 

 
Poznámky: 

1. Výstava „Nemocnice“ byla zahájena v roce 2019 a pokračovala do roku 2020. 
2. Výstava „Vánoce za totáče“ byla zahájena v roce 2019 a pokračovala do roku 2020. 

 

 
Poznámky: 

1. Návštěvnost byla ovlivněna zhoršující se epidemickou situací. Od 17. 2. do 12. 3. výstavu zhlédlo 3307 návštěvníků. 
Poté byla výstava uzavřena. Od 12. 5. do 11. 6. zhlédlo výstavu 1011 návštěvníků.  

2. Výstava „Ve znamení kříže a kalicha“ byla zahájena v roce 2020 a pokračuje do roku 2021. Výstavu zahájila vernisáž 
1. 10. 2020, z důvodu nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemickou situací byla výstava uzavřena 13. 10. 
2020. Znovu otevřena 3. 12. 2020 a z důvodu nařízení vlády uzavřena 18. 12. 2020.  

3. Výstava „Královna sportu“ byla zahájena v roce 2020 a pokračuje do roku 2021. Výstava byla zahájena bez vernisáže 
8. 10. 2020, z důvodu nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemickou situací byla výstava uzavřena 13. 10. 
2020. Znovu otevřena 3. 12. 2020 a z důvodu nařízení vlády uzavřena 18. 12. 2020. Termín ukončení výstavy se 
prodlužoval v souvislosti s epidemickou situací.  

 
 

 
Poznámka:  Výstava Radima Hankeho s názvem „Tvářím tváří v tvář“ byla zahájena v roce 2019 a trvala do roku 2020. 
 

 
Poznámky: 

1. Výstavu zahájila vernisáž 27. února 2020. Z důvodu nařízení vlády v souvislosti s epidemickou situací covid-19 byla 
výstava od 13. března do 11. května 2020 uzavřena. Otevřena byla 12. května do 11. října, kdy byla opět uzavřena. 
V prosinci byla otevřena od 3. do 18. prosince a poté opět uzavřena.  

2. Výstava byla zahájena vernisáží 10. září 2020 a z důvodu nařízení vlády byla 11. října uzavřena. Otevřena byla znovu 
3. prosince a opět uzavřena 18. prosince 2020. Návštěvnost výstavy je do 31. 12. 2020, výstava pokračovala i v roce 
2021. Termín ukončení výstavy se prodlužoval dle epidemické situace a v souladu s nařízením vlády ohledně uzavření 
muzeí a galerií.  

 
 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV PŘELOM ROKU 2019/2020 - STARÁ RANICE 
Název výstavy Termín konání Návštěvnost 

2019 
Návštěvnost 

2020 
Celkem 

Výstava „Nemocnice“ 26. 9. 2019 - 5. 1. 2020 2608 126 2734*1 

Vánoce za totáče 13. 11. 2019 - 9. 2. 2020 1417 906 2323*2 

NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV V ROCE 2020 - STARÁ RADNICE 
Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

Pat a Mat 17. 2. - 11. 6. 2020 4 318*1 

Buď připraven  25. 6. - 20. 9. 2020 2194 

Milan Kaštovský - Osmdesát 16. 1. - 14. 2. 2020 728 

Ve znamení kříže a kalicha 1. 10. 2020 - 17. 1. 2021* 257*2 

Královna sportu 8. 10. 2020 - 21. 2. 2020* 195 *3 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV NA PŘELOMU ROKU 2019/2020 - SYNAGOGA 

Název výstavy  Termín konání 
Návštěvnost 

Celkem 
2019 2020 

Radim Hanke: Tvářím tváří v tvář 21. 11. 2019 - 5. 1. 2020 620 41 661 

NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV V ROCE 2020 - SYNAGOGA 

Název výstavy  Termín konání Návštěvnost 

František Hodonský: Přiznaná krajina II 23. 7. 2020 - 6. 9.2020 1240 

Oldřich Šembera/Jiří Žlebek: Obrazy/sochy 27. 2. 2020 - 19. 7. 2020 1226*1 

Eva „Ei“ Konstantinidu: Přelomy 9. 1. 2020 - 23. 2. 2020 729 

Lubomír Jarcovják: Prohled 10. 9. 2020 - 7. 3. 2021* 616*2 



STRÁNKA 17 
 

 

3.3.2 VÝSTAVY NA STARÉ RADNICI 
 
Nemocnice 
26. září 2019 - 5. ledna 2020 
--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Vánoce za totáče 
13. listopadu 2019 - 9. února 2020 
--------------------------------------------------------------------------- 

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

Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: starosta města Jiří Kudláček, PhDr. Vladimír Juračka 
Návštěvnost výstavy: 1417 (do 31. 12. 2019). Celkem 2323 do konce výstavy 9. 2. 
2020. 
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Milan Kaštovský - Osmdesát 
16. ledna 2020 – 14. února 2020 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Výstava hranického fotografa Milana Kaštovského nabídla osmdesát fotografií. Prvním 
tématem byly stylizované fotografie z Evropských jazzových dnů v Hranicích. Druhým 
tématem byly fotografie z autorových cest po světě, například z Izraele. Výstava se 
konala k výročí autorových narozenin. Na výstavě vystoupil Swing Tandem v podání 
Bronislava Ludmily a Martina Foltýnka. 
 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: PhDr. Radovan Langer 
Návštěvnost výstavy: 728 
 
  

„A je to“ - Pat a Mat   
17. února 2020 – 11. června 2020 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Do návštěvnosti výstavy zasáhla opatření spojená s epidemií covid-19. Výstava byla 
uzavřena od 12. března do 12. května. Od 17. února do 12. března výstavu navštívilo 
rekordních 3307 návštěvníků. Poté byla výstava znovu otevřena od 12. května do 11. 
června 2020, kdy výstavu navštívilo 1011 návštěvníků. Celkem výstavu zhlédlo 4318 
návštěvníků všech věkových skupin, což je dosavadní rekord v návštěvnosti výstavy 
na Staré radnici. K vidění byly originální scény z natáčení večerníčku, animační dílna 
s praxinoskopem, herna „Na návštěvě u Pata a Mata“ nebo na fotokoutek. Návštěvníci 
se dozvěděli zajímavosti z historie natáčení filmu Pat a Mat a tento film mohli 
zhlédnout. K výstavě byly připraveny hry s motivem Pata a Mata a spousta dalšího. 
 
Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek  
Návštěvnost výstavy: 4318 
Doprovodný program k výstavě: Pracovní listy k výstavě vyplnilo 1910 návštěvníků 
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Buď připraven! 
25. června 2020 – 20. září 2020 

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

Výstava k výročí 100 let hranického skautingu představila historii tohoto 
společenského hnutí v Hranicích. Byla rozdělena do dvou částí. První historická část 
mapovala historii skautského hnutí v Hranicích od svého vzniku v roce 1920 až po 
současnost. K vidění byly nejen fotografie a dokumenty, ale také dobové skautské 
kroje, šátky, klobouky, opasky, hole, odznaky, výšivky, dokumenty a spoustu dalších 
historických předmětů zaměřených na skauting. Atmosféru skautského tábora 
dotvářelo týpí a dva podsadové stany. Druhá část výstavy byla interaktivní. Skauti 
připravili několik úkolů, ve kterých si návštěvníci mohli procvičit dovednosti, které by 
měl zvládnout každý správný skaut, například orientaci v mapě pomocí buzoly, vázání 
uzlů či křesání křemenem. Skautské úkoly splnilo 437 návštěvníků. 

Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Pavel Bartošek, Petr Macháň 
Návštěvnost výstavy: 2194 
Dernisáž výstavy: 18. 9. 2020: 109 

 
Ve znamení kříže a kalicha 
1. října 2020 - 17. ledna 2021 
---------------------------------------------------------------------------- 

Výstava mapuje historii Církve československé husitské v Drahotuších a v Hranicích i 
život mistra Jana Husa. K vidění je instalace oltáře, historický talár, kalichy, obrazy, 
historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální předměty. V Drahotuších tato 
církev vznikla 16. března 1921 pod názvem Církev československá.  

Úvodní slovo a k výstavě promluvil: Marek Suchánek a farářka Petra Hrušková 
Návštěvnost výstavy: 257 (do 31. prosince 2020). Výstava pokračuje v roce 2021. 
Zajímavosti: Modlitební strom s lístečky s modlitbami, které si návštěvníci mohou 
odnést domů, kartičky s příběhem o životě Ježíše Krista 
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Královna sportu 
8. října 2020 - 21. února 2021 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Výstava k osmdesátému výročí hranické atletiky představuje historii tohoto sportu 
v Hranicích. K vidění jsou dobové fotografie, ale i trojrozměrné předměty spjaté s 
atletikou. Lákadlem je historický oštěp ze čtyřicátých let či tretry z let třicátých. 
Významným exponátem je také socha Emila Zátopka od zlínského sochaře Radima 
Hankeho. Emil Zátopek totiž v Hranicích studoval a do místních legend se zapsal tím, 
že údajně trénoval na 600 metrů dlouhé chodbě, spojující budovy vojenské akademie. 
K raritám patří i dres a tretry oštěpařky Barbory Špotákové, medaile Emila Zátopka 
(kopie) a Jana Železného (kopie), bunda Dany Zátopkové (kopie), nebo patrně první 
ženské tretry u nás, ve kterých běhávala Marie Mejzlíková-Černá. Výstava je 
interaktivní. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se stojí ve startovacím bloku, 
potěžkat si vrhačskou kouli nebo zjistit, jak vysoká je překážka pro překážkový běh.  
 
Na přípravě výstavy se podíleli: Vladimír Vyplelík, Jan Milas, Marek Chudý, Jana 
Černá, Národní muzeum, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum 
Komenského v Přerově. 

Zahájení výstavy on-line. Vzhledem k epidemické situaci a nařízení vlády byla 
výstava zahájena netradičním způsobem, formou zpřístupnění prohlídky on-line. Ve 
spolupráci s TV Lipník nad Bečvou byla připravena videoreportáž výstavy, která je 
přístupná na www.kultura-hranice.cz nebo videoblog tvlipnik.cz. Formou 
videoprezentace s fotografiemi vznikl také šestidílný seriál videí o historii hranické 
atletiky, které sledujícího rovněž provází celou výstavou. Videa jsou k vidění na 
www.muzeum-hranice.cz, autorem je kurátor výstavy Marek Suchánek. 

Návštěvnost výstavy: 195 (do 31. prosince 2020). V roce 2020 byla výstava otevřena 
pouhých 17 dní. Výstava byla prodloužena do 21. února 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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3.3.3 VÝSTAVY V GALERII SYNAGOGA 
 
Radim Hanke: Tvářím v tvář 
21. listopadu 2019 – 5. ledna 2020 

 

 
Dílo Radima Hankeho určuje zaujetí figurou, kde rozvíjí svůj vlastní rukopis. Mezi 
zásadní okruhy patří sochy ve veřejném prostoru. Vystavuje v rámci samostatných i 
společných výstav. Je autorem Zlatého střevíčku, ocenění udělovaného vítězným 
filmům Zlín Film Festivalu či pamětní medaile pro účastníky festivalového půlmaratonu, 
sochy Emila Zátopka na stadionu Mládež – Zlín, soch Tomáše Bati a Jana Antonína 
Bati ve Zlíně nebo Pamětní desky deportace židovských občanů v Uherském Brodě.  
 
Kurátor výstavy: Pavlína Pyšná 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Pavlína Pyšná 
Návštěvnost výstavy: 620 (do 31. 12. 2019). Ukončení výstavy 5. ledna 2020. 
Celková návštěvnost výstavy: 661. 
 

Eva „Ei“ Konstantinidu: Přelomy 
9. ledna 2020 – 23. února 2020 

 
Eva Konstantinidu patří k nejmladší generaci výtvarných umělců, tvoří pod 
pseudonymem Ei. Jedná se o všestranně talentovanou a nekonformní osobnost. Se 
způsobem její malby kontrastují desítky autorčiných kreseb, které jejím obrazům 
předcházejí a jsou dokladem autorčina zaujetí tématy, stejně jako dokladem jejího 
kreslířského umění.  
 
Kurátor výstavy: Petr Pivoda 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Petr Pivoda 
Návštěvnost výstavy: 729 
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Oldřich Šembera / Jiří Žlebek: Obrazy / sochy 
27. února 2020 – 19. července 2020 

Sochař, architekt a designér Jiří Žlebek pochází z Olomouce. Jeho díla jsou 
zastoupena ve veřejných sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu umění Olomouc, 
ale i v  soukromých sbírkách ve Francii, Dánsku a USA. Obdržel 1. cenu v 
architektonické soutěži na autobusovou čekárnu na Sovinci. Je autorem devadesáti 
sochařských realizací v architektuře po celé republice i na Slovensku. Malíř a kreslíř 
Oldřich Šembera se narodil v Rýmařově. Od roku 1951 žije v Olomouci. Počátkem 
90. let se vzdal volné tvorby a věnoval se užitému umění. Posléze zaměřil svoji 
pozornost na zachycování napětí mezi „romantickou“ krajinou a „chladnou“ civilizací. 

Kurátor výstavy: Barbora Kundračíková 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Barbora Kundračíková, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek 
Návštěvnost výstavy: 1226 
 

František Hodonský: Přiznaná krajina II 
23. července 2020 – 3. září 2020 

 
Malíř a grafik František Hodonský se narodil v Moravském Písku. Byl profesorem na 
Akademii výtvarných umění v Praze a profesorem současné malby na Akademii umění 
v Banské Bystrici. Nyní působí na Západočeské univerzitě v Plzni. Svou pozici ve 
výtvarném umění získal svébytným zacházením s barvou. Ve svých rozměrných 
malbách, nejčastěji lužních lesů na Břeclavsku, uplatňuje smaragdovou zeleň.  
 
Kurátor výstavy: Ludvík Ševeček 
Úvodní slovo:. Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: František Hodonský, Marek Suchánek 
Návštěvnost výstavy: 1622 
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Lubomír Jarcovják: Prohled 
10. září 2020 – 7. března 2021 

 
Grafik a umělec Lubomír Jarcovják se věnuje grafice, práci s papírem a knižní vazbě, 
práci s betonem, pískovcem a kombinaci různých materiálů při tvorbě sochařských 
objektů. Samostatně vystavuje od roku 1986, kromě České republiky například také v 
Německu a Rakousku. V letech 1997 získal na Bienále české grafiky v Ostravě Grand 
Prix, v roce 1998 obdržel na Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži Čestné 
uznání, v roce 2004 Čestné uznání na výstavě Grafika roku v Praze. Je autorem 
rozsáhlého projektu 14 zastavení Křížové cesty na Bukovanech. Žije a tvoří 
v Šarovech u Zlína. Výstava byla od 13. října uzavřena z důvodu vládních nařízení 
s ohledem na epidemickou situaci. Od 3. prosince byla výstava znovu otevřena a 
následně 18. prosince znovu uzavřena. Výstava byla prodloužena do 7. března 2021. 
 
Kurátor výstavy: Pavel Preisner 
Úvodní slovo: Marek Suchánek 
K výstavě promluvil: Pavel Preisner 
Návštěvnost výstavy: 616 (do 31. 12. 2020). Ukončení výstavy 7. února 2021. 
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3.3.4 EXPOZICE ZBRANÍ, MODELU, TRUHEL 
 

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

Hranice na mušce 

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

 
Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky, 
seznamuje se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé mohou obdivovat nádherně 
zdobené chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také úřední zaměstnanci. 
Návštěvnost expozice: 659 lidí. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dominantou stálé expozice historie Hranic je model historického centra města, jehož 
autorem je Stanislav Miloš. Ten se obdobím hranického středověku a raného 
novověku zabýval na poli archeologie jako první a jediný. 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 s přestávkami více než třicet let, před svou 
smrtí prakticky dokončil. Návštěvnost expozice: 659 lidí. 
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EXPOZICE TRUHEL 
 
 

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

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

„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. 
Návrh zpracovala renomovaná společnost M plus, která se zabývá návrhy a realizací 
stálých expozic muzeí. 
 
Na tvorbě expozice se podíleli pracovníci muzea i kultury, organizace spolupracovala 
s Mgr. Martinem Kováčkem z Vlastivědného muzea v Olomouci, který se touto oblastí 
zabývá, a také Slezským muzeem v Opavě, které nad tvorbou expozice mělo záštitu.  
 
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. 
 
Připraveny byly texty a fotografie, které mapují bohatou a zajímavou geologickou i 
geomorfologickou historii Hranicka. Tato oblast je bohatá na suroviny, zejména na 
vápenec, kámen, drobu, břidlici, cihlářskou hlínu a štěrkopísky. Je tady množství 
vápencových a kamenných lomů a s tím související výroba a velké průmyslové 
společnosti jako Cement Hranice, Kamenolom Hrabůvka, těžba stavebního kamene, 
těžba štěrků, písku, výroba střešních tašek, cihel, hranické fajáns a další. Expozice se 
zabývá zaniklými lomy, činnými lomy i historií těžby na Hranicku. 
 
Díky výraznému geologickému zlomu se nedaleko Hranic v lokalitě Teplic nad Bečvou 
nacházejí zřídla minerálních vod, aragonitové jeskyně a Hranická propast. Tyto a další 
zvláštnosti jsou pak důvodem pro rozvoj lázeňství a turistického ruchu. 
 
Projekt umožnil prezentovat sbírku mineralogie veřejnosti, vhodně uložit i nevystavené 
exponáty, nabídnout návštěvníkům ucelený pohled na kamennou historii Hranicka. 
Expozice obohatí trasu výstupu na věž Staré radnice, seznámí návštěvníky se 
zajímavostmi z této oblasti. Kromě toho bude organizace pořádat komentované 
prohlídky pro školy.  
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3.3.6 NOVÁ ON-LINE EXPOZICE – OSOBNOSTI HRANIC 
 
 

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 pracovnice MKZ Hranice editovala 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. K textům doplňovala fotografie a postupně nové texty k dalším osobnostem. 

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 



STRÁNKA 28 
 

3.3.7 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ V PODLOUBÍ 
 
  
Výstava vánočních stromečků na podloubí 
26. listopad – 30. prosinec 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Hranická podloubí opět v prosinci oživily nazdobené vánoční stromečky, které 
výtvarně vytvořili žáci z hranických škol, školek, studenti, děti, spolky a organizace ve 
městě.  V obou podloubích bylo dohromady 42 vyzdobených stromečků, které byly 
opět přehlídkou nápaditosti a originality celkem 43 organizací. Potěšily i v době 
nouzového stavu kolemjdoucí a navozovaly vánoční atmosféru. Stromky doplňovaly 
téměř pohádkovou výzdobu Masarykova náměstí, které se tak stalo cílem pro rodinné 
vycházky.  
 
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.  
 
Muzeum také vánočně vyzdobilo okna Staré radnice. 

 
 
 
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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České ILCO – spolek 
stomiků 

Dětské a mateřské centrum 
u Kocoura Mikeše 

Dětský domov Hranice Domov seniorů Hranice Divadlo Stará střelnice 

Gymnázium Hranice 

Café bar na Zámku Centrum pro rodinu 
Jitřenka 

Divadelní spolek Tyl 
Drahotuše 

Dům dětí a mládeže Galerie M + M Hranice Chovatelská stanice Kelč 
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Jesličky Pianko Klub seniorů Hranice Krejčovství Hugo 

MŠ Míček 

Městská kulturní zařízení 
– středisko knihovna 

Městská kulturní zařízení 
– středisko kultura 

Městská kulturní zařízení 
– Turistické informační 

centrum Hranice 

Prima Školka 

MŠ Drahotuše Městská kulturní zařízení – 
muzeum a galerie 

MŠ Klíček 
ZŠ a MŠ Studentská 

Hranice 
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Městská muzeum a 
galerie Hranice 

 

IC VET Hranice + psí salón p. 
Dagmar Dlouhá + 

chovatelská stanice 

Městská kulturní zařízení 
– středisko knihovna 

Charita Hranice + Denní 
centrum Archa Hranice 

MŠ Pohádka Hranice MŠ Sluníčko 

ZŠ a MŠ Drahotuše SOŠ Hranice 

Střední zdravotnická škola 
Hranice 

ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Taneční škola Ing. 
Vlastimil Tumpach 

Taneční škola Sester 
Hlavinkových 

ZUŠ Hranice – výtvarný 
obor 

ZŠ a MŠ Dětské centrum 
Hranice 

ZŠ a MŠ Šromotovo 
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MŠ Sluníčko NZDM Fénix 

MŠ Sluníčko NZDM Fénix 

Střední průmyslová škola 
Hranice 

Společenský klub Panenka 
Hranice 

ZŠ 1. máje 
Hranice 

ZUŠ Hranice – hudební 
obor 

ZUŠ Hranice – taneční 
obor 

Střední lesnická 
škola Hranice 

Peak Trade 
 Hranice 
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3.4 DOPROVODNÉ PROGRAMY 
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
  
I přes pandemickou situaci v roce 
2020 se nakonec za určitých 
opatření konaly Dny evropského 
dědictví. 
 
Jako každý rok je již tradičně 
zahájila v 9 hodin veřejná 
snídaně, což je příjemné setkání u 
kávy, čaje a chleba s máslem. 
 
Přístupné byly také památky, 
které běžně nejsou otevřené jako 
mázhauz, interiéry Kunzovy vily, 
mauzoleum a další objekty, které 
se veřejnosti otevírají jen jednou 
ročně.  
 
Dále se návštěvníci mohli 
zúčastnit jedné z několika 
komentovaných prohlídek se 
zkušenými průvodci – ať už 
areálem Staré střelnice, areálem 
Kostelíčka nebo k Hranické 
propasti.  
 
Návštěvníci mohli také zhlédnout 
jeden z posledních funkčních 
orchestrionů v Česku a slyšet jeho 
hudbu, a to ve vstupní hale ZUŠ 
Hranice. V synagoze vystoupila 
židovská skupina Lechaim. Ti, 
kteří umějí hrát na piano, si na něj 
mohli zahrát na náměstí. 

Připraven byl program Přes 
Hranice křížem krážem Evropou, 
který se uskutečnil na prostranství 
Masarykova náměstí.  To se 
proměnilo v letiště a „cestující“, 
kteří správně zodpověděli otázky 
o zemích Evropské unie, dostali 
„letenku“ a s ní i možnost ochutnat 
speciality z šesti vybraných zemí 
Evropské unie.  
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 
 

PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ 2020 (včetně vernisáží) 
Datum 
konání 

Název akce Druh akce Místo konání 
Počet 
návštěvníků 

9. leden  Eva Konstantinidu - Přelomy Vernisáž Synagoga 47 

16. leden Milan Kaštovský - Osmdesát Vernisáž Stará radnice 104 

17. únor Pat a Mat Vernisáž  Stará radnice 127 

17. únor – 
12. březne 
17. květen 

– 11. 
červen  

Pracovní listy k výstavě Pat a 
Mat 

Doprovodný 
program 

Stará radnice 1910 

27. únor Oldřich Šembera / Jiří Žlebek - 
obrazy / sochy 

Vernisáž Synagoga 67 

17. březen Výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice ZRUŠENO 

19. březen Výroba kraslic Výtvarná dílna Stará radnice ZRUŠENO 
14. duben Výtvarný ateliér – atletice 

zdar! 
Výtvarný ateliér  Stará radnice ZRUŠENO 

23. duben Výstava k 100. výročí Církve 
československé husitské 

Vernisáž Stará radnice ZRUŠENO 

5. květen Výtvarný ateliér – atletice 
zdar! 

Výtvarný ateliér Stará radnice ZRUŠENO 

13. květen Václav Frolík – V jazzovém 
opojení 

Vernisáž Severní křídlo 
zámku 

ZRUŠENO 

29. květen Hranická muzejní noc Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga 
Muzeum na 
zámku 

ZRUŠENO 

25. červen Buď připraven! Vernisáž Stará radnice ZRUŠENO 

30. červen Výtvarná dílna - Buď zručný, 
buď skaut! 

Výtvarná dílna Stará radnice ZRUŠENO 

červenec Doprovodný program 
k výstavě Buď připraven! 

Doprovodný 
program 

Stará radnice  437 

23. 
červenec 

František Hodonský – 
Přiznaná krajina II 

Vernisáž  Synagoga 55 

10. září Lubomír Jarcovják - Prohled Vernisáž Synagoga 40 

18. září  Dernisáž výstavy Buď 
připraven! 

Dernisáž Stará radnice 109 

19. září Dny evropského dědictví Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga 
Muzeum na 
zámku 
Masarykovo 
náměstí 

184 
246 
70 
 

880 

1. říjen Ve znamení kříže a kalicha  Vernisáž Stará radnice 38 

8. říjen Královna sportu Vernisáž Stará radnice ZRUŠENO 

27. říjen Strašidelná dílnička Výtvarná dílna Stará radnice ZRUŠENO 

5. listopad Palo Macho & Jana 
Hojstričová - Dílo 

Vernisáž Synagoga PŘELOŽENO 

6. listopad Hranická muzejní noc Celorepubliková 
akce 

Stará radnice 
Synagoga 
Muzeum na 
zámku 

ZRUŠENO 

3. prosinec Medvídci Vernisáž Stará radnice ZRUŠENO 
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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 8 066 
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 
054 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 čtyřech 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 1098 

Knihy 2345 

Písemnosti a tisky 1138 

Zoologická 44 

Mineralogická 460 

Jiná – Etnografie, uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy předměty denní potřeby 

2390 

Militaria 144 

Celkem 8054 

 
 
 

3.5.2 SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK 
 

INVENTARIZACE SBÍREK 
 

V roce 2020 prošlo periodickou inventarizací 10 % sbírky MHA/002-05-10/209002, 
konkrétně 880 přírůstkových čísel, jejichž předměty spadají do podsbírky „Jiná – 
Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy předměty denní potřeby“. Bylo 
inventarizováno 34 % této podsbírky. 

Inventarizace proběhla od 30. 11. do 4. 12. 2020. 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, v systematické evidenci Bach a v lokačních 
seznamech.  

Inventarizace byla prováděna v souladu s § 12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a § 3 vyhlášky MKČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 122/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a příslušné 
prováděcí vyhlášky. 

O provedení periodické inventarizace bylo posláno oznámení na Ministerstvo kultury. 

Před inventarizací bylo provedeno systematické uložení všech nyní inventarizovaných 
předmětů. Byly vytvořeny lokace pro snadné vyhledávání přírůstkového čísla 
jednotlivých předmětů. Dřívější uložení ztrácelo jakýkoliv pevný systém a vyhledávání 
určitého sbírkového předmětu, tak bylo velice obtížné. Zpracovalo se přibližně 1050 
přírůstkových čísel, pod kterými je zapsáno přibližně 1800 předmětů. 

Taktéž byla vyhotovena elektronická evidence v systému Bach, do které byly zapsány 
mimo jiné i všechny nyní inventarizované předměty. Tato elektronická systematická 
evidence značně usnadní a urychlí vyhledávání předmětu a pomůže také při 
badatelské činnosti. Do elektronické systematické evidence bylo zapsáno přibližně 
1050 přírůstkových čísel. 
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CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE 

V roce 2020 bylo do chronologické evidence zapsáno 305 přírůstkových čísel, pod 
kterými se skrývá 1474 předmětů. Z toho jeden předmět byl opětovně zapsán. Jedná 
se o předmět fosforit, který byl vyřazen v roce 1972, ale při inventarizaci podsbírky 
„Mineralogická“ v roce 2019 byl nalezen. Tento sbírkový předmět byl tedy znovu 
zapsán pod přírůstkovým číslem 471/71/7. 

Do sbírek muzea byly nově zapsány předměty vztahující 
se k podsbírkám „Archeologická“, „Písemnosti a tisky“ a 
„Jiná - Etnografie, uměleckoprůmyslové práce, obrazy, 
předměty denní potřeby“. Tyto předměty byly nabyté 
převážně bezúplatně vlastním sběrem. Čtyři sbírkové 
předměty byly nabyté bezúplatně formou darovací 
smlouvy. Jedná se o soubor obrazů a akvarelů Jana 
Pinkavy, akvarel od Rosy Pinkawa, obraz Synagoga 
Ladislava Nedělky a hudební nástroj mandolína.  

Na základě kupní smlouvy byly získány dva sbírkové 
předměty, a to obraz „Motošín“ Jana Pinkavy a objekt 
„Donátor“ od Jiřího Žlebka. Všechny předměty byly 
zapsány pod přírůstkovými čísly 1/20 až 304/20 do 
přírůstkové knihy, která byla založená v roce 1994. Tyto 
předměty byly zapsány také do systematické evidence a 
do Centrální evidence sbírek. 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ DO SBÍREK V ROCE 2020 
Chronologický zápis Počet 

přírůstkových čísel 
Počet  
kusů 

Náklady  
v Kč 

Úplatné nabytí 2 2 71 000 

Bezúplatné nabytí – dary 3 52 0 

Bezúplatné nabytí – sběr 300 1420 0 

Celkem 305 1474 71 000 

PŘÍRŮSTKY EXPONÁTŮ PODLE PODSBÍREK V ROCE 2020 
Podsbírka Počet 

přírůstkových čísel 
Počet 
kusů 

Náklady  
v Kč 

Archeologická 192 560 0 

Numizmatická 0 0 0 

Knihy 0 0 0 

Písemnosti a tisky 64 766 0 

Zoologická 0 0 0 

Mineralogická 1 1 0 

Jiná - Etnografie, 
uměleckoprůmyslové 
práce, obrazy předměty 
denní potřeby 

48 149 71 000 

Militária 0 0 0 

Celkem 305 1474 71 000 
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SYSTEMATICKÁ EVIDENCE 
 

V roce 2020 proběhla druhotná evidence v depozitářích D4 a D5, ve kterých se 
nachází sbírkové předměty spadající do podsbírky „Jiná – Etnografie, 
uměleckoprůmyslové práce, obrazy, předměty denní potřeby“, konkrétně se jednalo o 
fajáns, keramiku, porcelán, cín, hodiny, drobnou techniku, oděvy, atd.  

Předměty byly zapsány do elektronické systematické evidence systémů Bach. Pro tuto 
evidenci byly jednotlivé předměty detailněji popsány a nafoceny. Byl také vypracován 
podrobný lokační seznam obsahující číslo depozitáře, skříně a police, ve kterém se 
jednotlivý sbírkový předmět nachází. 

Zpracovalo se přibližně 1050 přírůstkových čísel, pod kterými je zapsáno zhruba 1800 
předmětů. 

Do systematické evidence byly zapsány 
také nově nabyté sbírkové předměty. 
Celkem se jedná o 304 přírůstkových čísel 
(Socha Donátora byla zakoupena koncem 
roku 2020 a zapsána do chronologické 
evidence, do systematické bude zapsána 
v roce 2021). Více než polovina těchto 
předmětů spadá do podsbírky 
„Archeologická“. Jedná se o kachle, 
keramické střepy a další předměty nalezené 
při archeologických výzkumech během 
oprav zámku. Zastoupeny jsou ale i jiné 
lokality. Konkrétně se jedná o 192 
přírůstkových čísel s 560 předměty. Tyto 
předměty byly odborně popsány, nafoceny, 
označeny a uloženy do dvaceti osmi 
papírových krabic. Byl vytvořen lokační seznam obsahující přírůstkové číslo a název 
sbírkového předmětu. Tento velký počet krabic s novými předměty byl uložen 
v depozitáři D1. 
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Tato elektronická systematická evidence značně usnadní a urychlí vyhledávání 
předmětů. Pomůže také při inventarizaci sbírky a při badatelské činnosti. 

LOKAČNÍ SEZNAMY A PŘEMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTŮ 

V roce 2020 byl vypracován detailnější lokační seznam obrazů v depozitáři D3. 
Dosavadní lokační seznam určoval jen to, v kterém regále se jednotlivý obraz nachází. 
Nyní je dán přesnější popis umístění, a sice označení konkrétního regálu a police. 
Navíc lokační seznamy jednotlivých regálů obsahují také seznam obrazů, ve kterém 
je dáno pevné pořadí. Jednotlivý obraz jde tedy jednoduše a přesně nalézt. 
 
V rámci zpracování systematické evidence v depozitářích D4 a D5 se pracovalo také 
na lokačních seznamech pro tyto depozitáře. Byl vytvořen také lokační seznam nově 
zapsaných přírůstkových čísel spadajících do podsbírky „Archeologická“. Nově 
zapsané sbírkové předměty podsbírky „Písemnosti a tisky“ a jejich lokace byly 
připsány do již existujícího lokačního seznamu této podsbírky. 
 
Do depozitáře D3 byly zakoupeny tři nové regály. Vznikl tak jeden regál s hudebními 
nástroji. Další dva nové regály obsahují většinou sbírkové předměty spadající do 
podsbírky „Militaria“. Předměty podsbírky „Militaria“ (zbraně, kordy, meče, atp.) byly 
předtím nevhodně uloženy ve dvou regálech, kde byly naskládány na sebe. Novými 
regály se tedy získalo více prostoru pro jejich vhodnější uskladnění. 
 
Bylo také provedeno přemístění některých předmětů z depozitáře D1 do depozitářů 
D3, D4 a D5. Tak, aby tematicky stejné předměty byly na jednom místě. Bylo 
přemístěno přibližně 350 přírůstkových čísel. 
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CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK 
 

V rámci Centrální evidence sbírek muzeum v roce 2020 požádalo o aktualizaci 
podsbírek „Písemnosti a tisky“, „Jiná – etnografie, umělecko-průmyslové práce, 
obrazy, předměty denní potřeby“, „Archeologická“ a „Mineralogická“. Jednalo se o 
zápis nově zapsaných přírůstkových čísel 1/20 až 303/20 a znovu zapsání předmětu 
s evidenčním číslem 471/71. Veškeré změny jsme provedli prostřednictvím internetové 
aplikace a zaslali na Ministerstvo kultury v požadované formě. 
 

BADATELSKÁ ČINNOST 
 

V případě zájmu umožňuje středisko muzeum a galerie odborně studovat své sbírkové 
předměty. Sbírkové předměty, které má muzeum ve své správě, mohou badatelé 
využívat v souladu se zákonem a s badatelským řádem muzea, který je k dispozici na 
webových stránkách muzea www.muzeum-hranice.cz. 
 
V roce 2020 navštívili muzeum nebo jej kontaktovali prostřednictvím emailu 
zejména tito badatelé: 
 
1. Zbigniew Bieniasz z Polska ve věci historie rodiny Wojtyla v Hranicích. 
2. Pavel Dvorský ve věci informací o hradišti „U strážných kamenů“ u Lhotky u Hranic. 
3. Daniel Beránek z Židovského muzea v Praze ve věci zpracování článku o migraci 

židů v Hranicích v letech 1848–1921. 
4. Kamil Lukeš z Muzea Komenského v Přerově ve věci identifikace obrazu 

hranického výtvarníka Jaroslava Štěpána. 
5. Zdeněk Taussik z Ostravy ve věci soukromého bádání historických fotografií 

židovského hřbitova v Hranicích. 
6. Pavel Kadeřávek ve věci soukromého bádání o školním inspektoru Rudolfu 

Kadeřávkovi a o jeho hrobě na hranickém hřbitově. 
7. František Kroutil z Telnice ve věci reálie o životě div. gen. Josefa Kroutila, legionář 

a velitel místní vojenské divize v 30. letech 20. století. 
8. Barbora Kaštovská z Městského úřadu Hranice ve věci historických fotografií 

budov čp. 20, 90, 91 na Masarykové náměstí v Hranicích a fotografie hranické fary. 
Za účelem návratu některých prvků budov do původního stavu. 

9. Libor Panoš z Plzně ve věci sběratelství papírových vstupenek do památkových 
objektů a muzeí. 

10. Michal Janiš ve věci dotazu na dokumentace a informace o setkání Valašské župy 
Junáka v roce 1946 v Teplicích nad Bečvou a o odhalení památníku padlým 
skautům. 

11. Barbora Kaštovská z Městského úřadu Hranice ve věci historických fotografií domu 
čp. 734 v Janáčkově ulici v Hranicích. Za účelem návratu některých prvků budov 
do původního stavu. 

12. Vladislava Říhová ve věci historických fotografií hradeb. Za účelem stavebně-
historický průzkum části hradeb za domy čp. 103–92. 

13. Miroslava Horáčková z Oder za účelem identifikace nalezené medaile s tématem 
Hranic a letopočtem 1169. 

14. Martin Slepička z Ostravské univerzity ve věci monografie o svatém Jeronýmovi, 
kachle s vyobrazením sv. Jeronýma. 

15. Potomek rodiny Poppů z Arizony ve věci genealogie svého příbuzenstva. 
. 

http://www.muzeum-hranice.cz/
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DALŠÍ ÚKOLY V OBLASTÍ SBÍREK  
 
1. V roce 2020 probíhal v době nouzového stavu generální úklid v depozitáři. Bylo 

logičtěji přemístěno přibližně 350 sbírkových předmětů tak, aby byly jednotlivé 
podsbírky, pokud je to možné, na jenom místě. Byly zakoupeny tři nové regály, 
aby bylo docíleno pečlivějšího a vhodnějšího uložení předmětů. 
 

2. Pro zvýšení reprezentativnosti byly do kanceláře střediska knihovny 
nainstalovány obrazy z muzejní sbírky. 

 
3. V Galerii Synagoga byly vytvořeny čtyři nástěnné panely o historii budovy 

Synagogy, o historii hranických židů a o významných hranických židovských 
osobnostech. 
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3.5.3 MUZEJNÍ KNIHOVNA 
 
Muzejní knihovna čítá 971 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 2020 do seznamu přibylo 25 nově získaných knih 
regionálního charakteru. 
 

Proběhla také inventarizace celé muzejní knihovny. V roce 2020 bylo uskutečněno 
vyřazení nepotřebných knih. Bylo vyřazeno 6 svazků xerokopií některých ročníků a 
čísel Záhorské kroniky z důvodů jejich nadbytečnosti, 61 svazků, jejichž témata 
neodpovídala koncepci muzejní knihovny. Vyřazené knihy byly nabídnuty knihovnám 
a muzeím z oblastí, do kterých regionálně spadají a dále prostřednictvím konference 
přes středisko knihovna.  
 
Knihy, které zůstaly, byly vyřazeny ekologicky, a to odvezením do sběrného dvora. 
Byly také vyřazeny 4 knihy z důvodu jejich dlouhodobé nezvěstnosti a 1 kniha 
z důvodu jejího značného opotřebení a poškození. 
 
V roce 2020 bylo 8 knih zapůjčenou absenční formou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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.  
 

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.  

 

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

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

4. Tištěná média. Středisko muzeum a galerie monitoruje výstupy v tištěných 
médiích. Nejvíce článků bylo zveřejněno v Hranickém deníku a v Hranickém týdnu.  

 
5. Zajímavosti ke čtení. S větší intenzitou byly zveřejňovány i v seriálu „Z muzejních 

sbírek“ příspěvky o zajímavých sbírkových předmětech z hranického muzea. Viz 
následující dvě strany: 

 

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

http://www.muzeum-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
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6. Internetová média. Články a informace o pořádaných výstavách byly zveřejněny 
v roce 2020 hned na několika webových portálech – kudyznudy.cz, ihranice.cz, 
hranicky.denik.cz, hranicak.cz, informuji.cz, aktualnizpravy.cz, cestujemepocr.cz a 
další. Výstava Pat a Mat přilákala návštěvníky ze všech koutů republiky. Díky tomu 
se spousta příspěvků objevovala na sociálních sítích – jako například na 
facebooku. 

 
7. 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. 
 

8. Televizní vysílání. O výstavách a akcích v muzeu informuje pravidelně také místní 
regionální televize. V době uzavření výstavních prostor na Staré radnici natočilo 
muzeum ve spolupráci s TV Lipník komentovanou prohlídku výstavy Královna 
sportu. 
 

9. Rádia. Informace z muzea zařazují do vysílání tato rádia: Český rozhlas, 
Radiožurnál, Rádio Haná, Hitrádio Orion Ostrava, Rádio Čas, Rádio Rubi Olomouc, 
Radio Blaník.  

 
10. Facebook.  Facebookové stránky muzea a galerie pravidelně informují o 

novinkách a blížících se akcích a přinášejí fotografie z proběhlých  vernisáží a 
doprovodných programů.  

 
11. 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. 
 

12. Katalogy. Ke každé výtvarné výstavě připravuje středisko muzeum a galerie 
tištěné katalogy.  

 
13. Propagace na turistických webových stránkách. Kulturní portál Kudy z nudy 

patří k nejnavštěvovanějším a oblíbeným kulturním portálům u nás. Sdílíme zde 
akce pořádané nejen m  uzeem a galerií, ale také střediskem kultura.  

 
14. 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. 
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3.7 SPOLUPRÁCE S JEDNOTLIVCI A 
INSTITUCEMI 
 
Muzeum a galerie spolupracuje při vytváření výstav úzce 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 2020 podle jednotlivých výstav:  
 

- Výstava „Buď připraven!“ - Skauti Hranice, Moravská zemská knihovna v 
Brně, Petr Macháň, Jan Hapala, Alice Babačová, Pavel Bartošek, Alice Lehká, 
Jiří Lehký, Kateřina Lehká, Petr Barták, Vojtěch Pchálek, Milan Králik a další. 
  

- Výstava „Ve znamení kříže a kalicha“ - Církev československá husitská 
v Hranicích, Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské v 
Praze, Šarišské múzeum Bardejov, Petra Hrušková, Milan Králik, Milan 
Sanetřík. 
 

- Výstava „Královna sportu“ - Národní muzeum v Praze, Východočeské 
muzeum ve Zlíně, Komenského muzeum v Přerově, atletický oddíl SK Hranice, 
Jan Milas, Vladimír Vyplelík, Jana Černá, Radim Hanke, Marek Chudý, Jan 
Hapala, Milan Králik, Tamara Sehnoutková, Klára Úlehlová, Zbyněk Čech, 
Ondřej Kozlovský. 

 
 

Další spolupráce: 
 

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

- Obyvatelé města a okolních vesnic se zapojili do přípravy výstav zapůjčením 
svých předmětů. 
 

- Při pořádání výstav bylo spolupracováno také s hranickými fotografy, 
především s Jiřím Necidem. 
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4. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
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4.1 SHRNUTÍ: KNIHOVNA V ROCE 2020 
 
Rok 2020 v knihovně byl vládou 
zavedenými opatřeními proti 
epidemii covid-19 jiný než v minulých 
letech. Provoz veřejných oddělení 
knihovny byl omezován zavedenými 
hygienickými opatřeními, kdy vrácené 
knihy byly v první polovině roku 
dávány do karantény, nebo knihovna 
půjčovala knihy přes okénko nebo byla 
zcela uzavřena. Tato epidemická 
opatření pochopitelně ovlivnila 
pracovní činnost v knihovně.  
 
V čase uzavření knihovny byly 
provedeny rozsáhlejší aktualizace a 
kompletní revize knihovního fondu 
městské knihovny, probíhaly různé 
úklidové práce v prostorách knihovny, 
malování a rekonstrukce interiérů naší 
pobočky v místní části Velká. Ostatní 
činnosti jako akvizice, zpracování a 
katalogizace fondu, služby MVS, 
údržba fondu se konaly průběžně.  
 
Navzdory epidemické situaci 
výpůjček přibylo, ale ubylo fyzických 
návštěvníků knihovny. Jelikož během 
roku hrozilo uzavírání knihoven, 
čtenáři se předzásobovali knihami, 
více si knihy také objednávali on-line. 
Čtenáři měli vždy v době uzavření 
knihovny výpůjčky prolongované po 
celou dobu uzavření knihovny. Ve 
výsledku počet vypůjčených knih 
pokořil hranici 100.000 a vytvořil tak 
rekord. Mírně však poklesl počet 
registrovaných uživatelů. Nově 
evidujeme 238 rodinných čtenářů.  
 
Stoupl počet virtuálních 
návštěvníků čerpající on-line služby. I 
v době uzavření knihovny jsme 
čtenářům umožnili objednávat a 
rezervovat knihy on-line z domova. A 
čtenáři toho hojně využívali. Počet on-
line přístupů mimo knihovnu se zvýšil o 
více než 10.000. Další rekord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezdotyková dezinfekce v knihovně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka knihovny ve Velké je nově upravena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padaly čtenářské rekordy. Četlo se mnohem víc. 
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Díky získanému finančnímu grantu Ministerstva kultury ČR z programu VISK byla 
realizována implementace nového knihovního programu Tritius s novým katalogem, a 
to v městské knihovně v Hranicích a na knihovní pobočce v místní části Drahotuše 
 
Protiepidemická opatření zasáhla do konání kulturních a vzdělávacích aktivit. 
Stihli jsme jich uskutečnit jen 18, a to jen v prvním čtvrtletí roku. V tom jsou zahrnuty 
naše interní literární akce pro děti a přednášky pro veřejnost. Nejúspěšnější přenášku 
Tomáše Kubeše „Černobyl – spící peklo“ navštívilo 130 účastníků. 
 
Na plnění regionálních funkcí pro náš obslužný region byla Olomouckým krajem 
poskytnuta částka ve výši 715.739,- Kč. Zahrnovala specifickou činnost na základě 
smluv pro základní knihovny středisek Hranice (pověřená knihovna) a Kojetín. 
 
Nové webové stránky knihovny jsme po intenzivní práci spustili začátkem měsíce 
ledna 2020. 
  
Provozní doba knihovny byla prodloužena o dvě hodiny týdně, a to rovněž od 
začátku roku. 
 
Knižní fond knihovny k 31. 12. 2020 čítá 68.555 svazků celkem. Z toho v městské 
knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici celkem 50.789 knih (dospělé oddělení, 
dětské oddělení). Další knihy zakoupené z grantu pro regionální funkce jsou na 
pobočkách našeho střediska.  
 
 
 

 
 

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 
 
 

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

HISTORIE A CHARAKTERISTIKA KNIHOVNY 
 
Před 210 lety vznikla v Hranicích první 
knihovna.  
 
Počátky hranické knihovny spadají do 
období počátků českého národního 
obrození. Pro město Hranice byl 
významným rok 1811, kdy Josef 
Heřman Agapit Gallaš založil první 
společenskou knihovnu.  
 
Další etapa veřejného knihovnictví v 
Hranicích začíná rokem 1894, kdy byla 
spolkem „Veřejné knihovny národní“ 
založena veřejná knihovna. Další 
rozkvět knihovny byl od roku 1920 díky 
zákonu o veřejných knihovnách, podle 
kterého musela každá obec zřídit 
obecní veřejnou knihovnu a financovat 
její činnost. Padesátá léta a konec 
šedesátých let nebyl pro knihovnu 
příznivý, docházelo k rozsáhlému 
vyřazování knih a to i velmi kvalitních, 
zejména autorů západních.  
 
Zřizovací listinou z 1. 1. 1992 se 
knihovna stala příspěvkovou 
organizací města s právní 
subjektivitou. Od 1. 1. 2015 se 
knihovna stala součástí Městských 
kulturních zařízení Hranice. Knihovna 
sídlí v budově Staré radnice na 
Masarykově náměstí 71 v první patře a 
má bezbariérový přístup. Základním 
posláním knihovny je poskytování 
informačních a knihovnických služeb. 
V rámci výkonu regionálních služeb 
zajišťuje knihovna v Hranicích 
metodickou pomoc knihovnám v 
obcích regionu.  
 
Historie knihovny je umístěna na 
infopanelech před vstupem do 
knihovny a také na webu knihovna-
hranice.cz.  
 

 

Knihovna v Besedě v roce 1957. 

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

Knihovna v Besedě v roce 1957. 
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4.3 ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST 
 

Knihovna má dvě veřejná oddělení – pro dospělé a pro děti. Jejich provoz zahrnuje 
činnosti výpůjčního protokolu, ústní knihovnicko-bibliografickou informatiku, obsluhu 
internetových stanic a studovny s příruční knihovnou a periodiky, reprografické služby, 
individuální a kolektivní práce se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní 
reprografickou službu a další služby poskytované prostřednictvím modulů AKS 
Clavius, od 19. 11. 2020 Tritius a dalších software programů poskytující služby  
uživatelům jako on-line katalog, Souborný katalog ČR, webové stránky knihovny a 
další on-line služby jako 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 
 
V roce 2020 zaznamenala knihovna rekordní počet vypůjčených knih, a to navzdory 
pandemii. Četli více děti i dospělí. V roce 2020 si čtenáři vypůjčili dohromady 136.394 
knih, zatímco o rok dříve to bylo 90.700 knih (viz následující tabulka). 
 
 

POČET VÝPŮJČENÝCH KNIH A PERIODIK V DOSPĚLÉM A DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 
 

Rok  
2013 

Rok  
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

 Rok 
2017 

Rok 
2018 

 Rok 

2019 

Rok 

2020 

Oddělení
dospělé 

68.005 67.297 64.344 64.339 67.964 59.790 72.572 108.839 

Oddělení 
pro děti 

17.660 15.344 16.057 17.733 18.382 16.153 18.128 27.555 

Výpůjčky 
celkem 

85.665 82.641 80.401 82.072 86.346 75.943 90.700 136.394 
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Mírně poklesl počet registrovaných čtenářů na 2.021 v roce 2020, v předchozím roce 
to bylo 2.190 registrovaných čtenářů. Nově knihovna eviduje 238 rodinných průkazek.  
 
Celková návštěvnost knihovny se jen mírně snížila. Klesl sice počet fyzických návštěv, 
ale vzrostl počet virtuálních návštěvníků čerpající on-line služby. I v době uzavření 
knihovny umožnily knihovnice čtenářům objednávat a rezervovat knihy on-line 
z domova. A čtenáři toho hojně využívali. Počet on-line přístupů mimo knihovnu se 
zvýšil o více než 10.000 a vznikl tak další rekord. 
 
 

POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY 

  Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Registrovaní 
celkem 

2.344 2.190 2.230   2.155   1.707 2.020 2.190 2.021 

Návštěvníci 
půjčoven, 
studoven, 
kultur. akcí 

33.581 34.275 34.572 35.419 36.741 28.085 37.280 27.422 

Z toho: 
návštěvníci na 
internetu 

2.771 2.377 2.322   2.241   1.966 1.573 1.665 1.004 

Z toho: 
návštěvníci 
kulturně vzděl. 
akcí 

1.102 1.601 1.499 1.960 2.462   2.080   2.157 430 

Návštěvníci    
on-line služeb 
mimo 
knihovnu 

12.962 13.904 13.324 13.445 19.298 18.379 24.302 34.946 

Celkem 
návštěvníci 

46.543 48.179 47.896 48.864 56.039 46.464 63.247 62.368 
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA  
 
V roce 2019 knihovna evidovala celkem 211 požadavků uživatelů na meziknihovní 
výpůjční službu. Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů 
či časopiseckých článků z jiných knihoven České republiky i zahraničí, a jejich plnění 
podle požadavků uživatelů a také zasílání požadovaných titulů či článků 
požadovaných jinými knihovnami.  Tato služba je poskytována i knihovním pobočkám 
v rámci našeho střediska. 
 

  
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 
 
Reprografická služba souvisí také s poskytováním a vyhledáváním informací z 
literárních pramenů knihovny a v databázích. V roce 2020 vyřídila knihovna 999  
požadavků na reprografickou službu, pro srovnání – v roce 2019 to bylo 795 
požadavků. 

 
DALŠÍ SLUŽBY 

ČÍTÁRNA A STUDOVNA – využít můžete studovnu nebo se zašít s knížkou do 
některého z příjemných zákoutí. 
 
VEŘEJNÝ INTERNET – knihovna je pokryta veřejně přístupnou WiFi, máme tu 
počítače pro přístup k internetu a ve studovně se můžete ke svému počítači připojit 
kabelem. 
 
ON-LINE SLUŽBY – i když Vás u nás vždy rádi uvidíme, některé služby poskytujeme 
na dálku, jako prodloužení výpůjček, zprostředkování meziknihovní výpůjčky a další. 
 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP – dostanete se k nám na invalidním vozíku i s kočárkem. 
 
BAZAR KNIH – ve foyer najdete kontejnery s poklady. Knížky, které jsou vyřazené 
z našeho fondu, nebo je donesli jiní čtenáři. „Můžete si knihy brát, nebo staré odkládat.“ 
 
AUTOMAT NA KÁVU – nejsme sice kavárna, ale na sucho Vás u nás s knížkou taky 
nenecháme. Za deset korun si můžete zakoupit skvělou kávu. 
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4.4 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU KNIH 
 
V roce 2020 bylo zakoupeno, získáno darem a z grantových programů, 
zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem 2 781 svazků 
knih. Knihovna elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových 
knih do Souborného katalogu ČR.  

Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky při aktualizaci 
knihovního fondu. Knižní úbytky činily v městské knihovně 1 515 svazků. Vyřazené 
knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena nabídková povinnost a pak 
nabídnuty veřejnosti prostřednictvím knižní burzy.  

Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici knih a periodik a následné jejich 
zpracování (technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, vnější 
označení, obalování a elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů). Vede se 
příslušná dokumentace – dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta 
přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské knihovně po odděleních a všech 
střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory – pohyb fondu na kartách, 
dodací listy výměnných souborů). Tato činnost mimo jiné je součástí každoročně 
zpracovávaných statistických výkazů za městskou knihovnu a každou knihovní 
pobočku ve středisku pro ČSÚ písemně a elektronicky včetně regionu střediska 
Městské knihovny v Kojetíně. 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 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Přírůstky knih celkem 2.431 2.896 2.830 2.781 

Z toho:  RF z finančního příspěvku 

Olomouckého kraje 

      285    633    572   630 

Přírůstky do stálého fondu  

poboček  v místních částech 

Hranic 

    97     235      81 68 

Úbytky knihovního fondu     1.633    1.661  1.408 1.515 

 

 

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU:   

 

V době jarního uzavření knihovny kvůli epidemii covid-19 byla v městské knihovně 
realizována kompletní revize knihovního fondu. Touto revizí prošlo 49 048 svazků 
knih. Výstupem revize jsou revizní protokoly každého oddělení a zápis o provedené 
revizi.  
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4.5 REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 
V roce 2020 knihovna nadále plnila funkci knihovny 
pověřené regionálními funkcemi (dále RF) pro oblast 
střediska Hranice a střediska Městské knihovny v Kojetíně. 
Region v rámci služeb RF je tvořen celkem 32 knihovnami.  
 
Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány 
Olomouckým krajem. V roce 2020 knihovna hospodařila s 
příspěvkem ve výši 799 739 Kč. 
 
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně 
Hranice zahrnoval tyto činnosti: 
 

 Poradenská a konzultační činnost pro pobočky 
střediska – realizováno:  23 metodických návštěv, bylo 
poskytnuto 61 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 630 svazků knih. Bylo 
vytvořeno celkem 42 výměnných souborů z nově 
nakoupených knih a rozvezeno po pobočkách 
v cirkulaci výměnných souborů.  V rámci RF bylo také 
knihovnicky zpracováno 248 knih, které byly zakoupeny 
z prostředků obcí nebo poskytnuty darem do stálého 
fondu místních knihoven. Průběžně byla prováděna 
údržba stávajícího fondu na pobočkách (přebalování a 
přeznačování knih, opravy). 

 

 Revize a aktualizace knihovních fondů základních 
knihoven – Revize a aktualizace knihovního fondu byly 
provedeny na pobočkách Drahotuše, Lhotka, Slavíč, 
Uhřínov, Valšovice. Doba uzavírání knihovny byla 
využita oproti plánu pro aktualizace knihovního fondu 
na dalších pobočkách střediska, a to v místních 
knihovnách Horní Těšice, Hrabůvka, Klokočí, Olšovec, 
Střítež nad Ludinou a Zámrsky. Aktualizací a 
průběžným vyřazováním opotřebovaných a zastaralých 
knih bylo odepsáno z  poboček 3.133 svazků knih.  

 

 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – 
prostřednictvím městské knihovny byly zpracovány 
statistiky za všechny knihovny ve středisku knihovny 
Hranice na základě písemných podkladů z jednotlivých 
knihoven a obcí a střediska Městské knihovny 
v Kojetíně. Této statistice podléhala všechna data 

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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výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, služby, kulturně vzdělávací činnost, 
návštěvníci u internetu, virtuální návštěvy webových stránek, služby on-line 
(katalog, databáze uživatelů aj.) i data ekonomické povahy. Celkem bylo 
zpracováno v rámci střediska včetně Městské knihovny Hranice 22 statistických 
výkazů a 10 výkazů z Městské knihovny v Kojetíně. Statistiky byly zpracovány na 
příslušných formulářích a v elektronickém programu StatExcel a doplněny 
souhrnným komentářem k vykazovaným hodnotám s popisem dalších aktivit 
knihoven. Byla také zpracována pololetní a roční statistika a výroční zpráva o 
činnostech regionálních funkcí a plán činnosti RF na další období, finanční 
vyúčtování za sledované období a vše poskytnuto Vědecké knihovně v Olomouci 
a Olomouckému kraji dle smlouvy. 

 

 Další služby – servis knihovního systému Clavius v městské knihovně a na 
pobočce v Drahotuších zajišťoval pověřený servisní technik. 

 

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

 

 Ostatní:  
1. Byla provedena rekonstrukce interiérů na pobočce Velká (malování, výměna 

regálů a výpůjčního pultu aj. úpravy. 
2. Vypracován byl plán činnosti pro rok 2021. Podepsána byla smlouva o 

přenesení výkonu RF mezi MKZ Hranice, p. o. a Vědeckou knihovnou 
v Olomouci, p. o. na rok 2021. 

3. Některé činnosti vyžadující specializovanou odbornost, kompetentnost nebo 
kolektivní spolupráci byly realizovány s přispěním ostatních zaměstnanců. 
Týkalo se hlavně cirkulace výměnných souborů, revize a aktualizace, roční 
statistiky střediska, plánů a zpráv o činnosti, statistiky RF, účetnictví, vedení 
části dokumentace i metodiky.  
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4.6 POBOČKY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 
 

 

Ve středisku městské knihovny působí šest knihovních poboček v místních částech 
města Hranice. Jedná se o  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. 
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Epidemická situace v roce 2020 ovlivnila i pracovní činnost našich poboček. Statistiky 
vykazují ve všech sledovaných ukazatelích pokles.  
 
 

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

 Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Výpůjčky celkem 6.594 5.811 5.432 5.385 4.730 4.198 3.887 4.598 

Registrovaní čtenáři 190 177 179 152 130 134 123  99 

Počet návštěvníků 
celkem 

2.468 2.091 1.869 1.911 1.533 1.491 1.320 912 

Z toho návštěvníci na 
internetu 

363 184 121 73 60 52 49 17 

 
 
V posledním čtvrtletí roku byla provedena interiérová rekonstrukce pobočky Místní 
knihovna Velká. Jednalo se o vymalování a celkové obnovení nábytkového vybavení 
včetně regálů a pultu. Byla provedena reorganizace knihovního fondu. V Místní 
knihovně Drahotuše byl implementován nový AKS Tritius. 
 
 
 
 

4.7 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
 
Městská knihovna připravuje také kulturně vzdělávací programy. Tuto oblast činnosti 
knihovny zasáhla epidemie covid-19 snad nejvíce, ačkoli byla řada akcí připravena a 
domluvena, dokonce některé akce byly už i veřejně propagovány často i několikrát, ale 
pokaždé musely být zrušeny kvůli protiepidemickým opatřením.  
 
 
V čase, kdy to bylo možné, bylo knihovnou realizováno 18 akcí pro děti a dospělé 
s celkovou účastí 430 návštěvníků. Nejúspěšnější přednášku Tomáše Kubeše 
„Černobyl – spící peklo“ navštívilo 130 účastníků. 
 
 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST 
 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019   Rok 2020 

Akce celkem 79 97 84 95 18 

Z toho akce:  

      vlastní realizace 

66 84 62 70 15 

      s pozvaným hostem 10 11 19 21 3 

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

Počet návštěvníků celkem 1.960 2.462 2.080 2.157 430 
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KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE V ROCE 2020 
 
Literární besedy, exkurze a literární čtení pro děti bylo možno kvůli opatřením 

vlády realizovat jen v prvním čtvrtletí a na začátku září. V rámci možností 

epidemických opatření se podařilo uskutečnit tyto akce: 

LEDEN: 
 

 Cestopisná přednáška Zlatuše 
Knollové „Thajsko“ (16. 1.) 

 

ÚNOR: 
 

 Přednáška Ing. Tomáše Kubeše 
„Černobyl – spící peklo“ (25. 2.) 

 
 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ: 
 

 Jarní burza vyřazených knih – 
zkrácena, jen do 13. 3.  

 

ZÁŘÍ:  
 

 Přednáška Mgr. Radka Vašků „Hrozí 
nám islamizace Evropy?“ (22. 9.) 
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4.8 NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL   
 

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

http://www.knihovna-hranice.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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4.9 PROPAGACE  
 
Během roku byla prováděna průběžně editace webových stránek knihovny, správa 
facebooku, příprava textů pro články v Hranickém zpravodaji, propagace všech 
veřejných akcí na plakátech, webu a na facebooku, rozesílány osobní pozvánky, 
upoutávky v periodiku Hranický zpravodaj a v dalších médiích – především v 
Hranickém týdnu.  
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5. STŘEDISKO KULTURY  
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5.1 SHRNUTÍ:  KULTURA V ROCE 2020  
 

 
 
Rok 2020 byl převratný pro celou kulturní scénu nejen v Hranicích, ale na celém světě. 
Epidemiologická situace související s virem covid-19 se promítla nejdříve do 
návštěvnosti akcí, následně do jejich nemožnosti realizace. Tento abnormální stav a 
čas byl využit na jiné činnosti, které podporují kulturu města. Například – zlepšení 
systému a grafiky propagace, renovace propagačních míst, zlepšování prostor 
kanceláře kultury, vytvoření nového dekoru a podoby Vánočních trhů a dalších. 
 
V roce 2020 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 atd. 
 
Konaly se také akce, které byly pro veřejnost zdarma. Tradiční vánoční trhy, 
koncerty Hranického kulturního léta v Zámecké zahradě. Tyto akce jsou na podporu 
oživení centra města. 
 
Kromě toho se středisko kultury podílí i na dalších projektech pořádaných organizací, 
například Dny evropského dědictví, a to převážně formou technické podpory. 
 
K nejúspěšnějším projektům patřily v loňské situaci Vánoční trhy, kde veřejnost 
velmi pozitivně hodnotila na sociálních sítích výzdobu náměstí.  
 
Z důvodů vládních opatření se nekonaly akce: Vítání jara, Evropské jazzové dny a 
Oslavy města. Několik akcí proběhlo podle vládou nastavených pravidel za 
hygienických omezení a se sníženou povolenou kapacitou prostor, která se pak 
promítla do návštěvnosti.  
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CO SE V ROCE 2020 USKUTEČNILO 

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

44 filmů se promítalo v letním kině 

4 koncertů Kruhu přátel hudby, předplatné skupina A, se uskutečnilo 
v Koncertním sále 

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

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

1 program se uskutečnil na prostranství za zámkem, a to Hranický řez 

1 Pod číslem 1 se skrývá rozsáhlý projekt Vánočních trhů, které se konaly 
na Masarykově náměstí 

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

74+ nejrůznějších akcí za vstupné i zdarma uspořádalo středisko kultury 
celkem v roce 2020 

 
 
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. 
Tento portál je přehledný, intuitivní, nabízí uživatelský komfort a usnadňuje zadávání 
událostí jinými pořadateli. 
 
Rok 2020 přinesl změny ve formě a designu propagace kulturních akcí. Byl 
vytvořen systém propagace, který propojuje jednotlivé velikostní varianty letáků 
s měsíčním programem, jež jsou nyní ve stejném moderním designu.  
 
Byl také vytvořen efektivnější způsob propagace programu letního kina, kdy byly 
vytvořeny velkoplošné plakáty s programem letního kina na celý měsíc a ty potom 
umístěny na autobusové zastávky v Hranicích i Drahotuších. Přitom byly zrušeny 
plakáty na jednotlivé filmy. Organizace začala využívat plakáty na jednotlivé filmy jen 
výjimečně. 
 
Novinkou v roce 2020 bylo 
zavedení online prodeje 
vstupenek na kulturní akce a 
možnost platby platební kartou či 
jiným způsobem (hodinkami, 
telefonem). Návštěvníci si tak 
mohou zakoupit vstupenky 
z pohodlí svého domova, v TIC 
Hranice či přímo před 
představením. 
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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. 
 
 

PRACOVIŠTĚ STŘEDISKA KULTURY 

 
KANCELÁŘ 

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

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

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

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

 
 
 
 
DALŠÍ PROSTORY, KDE STŘEDISKO KULTURA POŘÁDÁ AKCE:  

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1 KLUBOVÁ SCÉNA 

 

V roce 2020 navštívilo programy střediska kultura pořádané v Zámeckém klubu a 
několika dalších prostorách celkem 1105 diváků.  

Uskutečnilo se celkem 17 programů, z toho 14 akcí v Zámeckém klubu, 3 programy 
v Koncertním sále. Průměrná návštěvnost na jeden koncert byla 65 lidí. 

Nejvyšší návštěvnost v Zámeckém klubu v roce 2020 zaznamenal koncert AC/CZ, 
který zhlédlo 112 návštěvníků. 

Vyprodaný Zámecký klub patří stand up show Na Stojáka!, jež navštívilo 110 diváků. 

Vyprodaná přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby se uskutečnila v koncertním sále, 
zhlédlo ji 70 diváků. 

Rekordní návštěvnost patří divadelnímu představení O pejskovi a kočičce, které se 
konalo v koncertním sále a do hlediště usedlo celkem 182 malých i velkých diváků. 

Návštěvnicky oblíbené jsou besedy hudebního kritika Jiřího Černého. Beseda: Karel 
Gott – 60. léta zaujalo 85 diváků. 

Opět pokračovala Kinokavárna. Uskutečnila se jedna filmová projekce, Expediční 
kamera. Kinokavárny se konají v Zámeckém klubu od roku 2009, promítány jsou 
snímky na DVD nosičích.  

Pro úplnost uvádíme na dalších stranách úplný přehled konaných programů 
v Zámeckém klubu s termíny a návštěvností, dále grafy vývoje celkové návštěvnosti 
v Zámeckém klubu od roku 2014 a také graf průměrné návštěvnosti v Zámeckém 
klubu od roku 2014. 
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NÁVŠTĚVNOST KLUBOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2020 

Den Název (interpret) Místo konání 
Druh 
akce 

Počet 
diváků 

16. 1. Zl. Knollová: Toulky okouzlujícím Thajskem Zámecký klub Přednáška 26 

18. 1. Krleš & Metallica Czech Revival Zámecký klub Koncert 63 

21. 1. Hana Machalová: Cestujte chytře, levně a často Zámecký klub Přednáška 74 

22. 1. Jiří Černý: Karel Gott - 60. léta Zámecký klub Přednáška 85 

26. 1. Pohádka: O pejskovi a kočičce Koncertní sál Divadlo 182 

28. 1. Beseda s Jaroslavem Kmentou Zámecký klub Přednáška 53 

31. 1. Nirvana Czech Tribute Band Zámecký klub Koncert 108 

7. 2. Sarraf Zámecký klub Koncert 26 

8. 2. AC/CZ Zámecký klub Koncert 112 

15. 2. Sandra Pogodová: Hoď se do Pogody Koncertní sál Talk show 35 

21. 2. Petr Lüftner Zámecký klub Koncert 37 

28. 2. Kiss Czech Company a Hairy Groupies Zámecký klub Koncert 36 

4. 3. Igor Bareš & Antonie Talacková Zámecký klub Talk show 11 

6. 3. Expediční kamera blok 1, 2 Zámecký klub Film 66 

18. 9. Na Stojáka! Zámecký klub Talk show 110 

7. 10. Jiří Kolbaba: Diashow Koncertní sál Přednáška 70 

8. 10. Petr Janeček: Hranice - tajemství, fámy, historky Zámecký klub Přednáška 11 

Celkem  1105 

Průměrná návštěvnost (celkem 17 akcí)  65 
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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 a je duší Kruhu přátel hudby. 

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

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

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

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A   

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

Důvody pro tyto zájezdy jsou dva. Za prvé 
v Hranicích není sál, kde by se podobný koncert 
mohl konat. Za druhé díky spolupráci s dalšími 
Kruhy přátel hudby v dalších městech (Nový Jičín, 
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm) 
dochází k úsporám po stránce ekonomické. 
Zpestřením sezony Kruhu přátel hudby je, že jeden 
z koncertů představuje americké renomované 
hudebníky v rámci festivalu Americké jaro. 

V roce 2020 se kvůli vládním opatřením konaly 
pouze 4 koncerty z připravovaných 9. 

 



STRÁNKA 73 
 

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI KONCERTŮ KPH OD ROKU 2009 DO ROKU 2020 

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 

 

Poznámka.: Koncertní sezóna je vždy od září do června – proto se v jednotlivých pololetích liší počet 
předplatitelů. V prvním pololetí roku 2020 to bylo 97, ve druhém 61 předplatitelů. 

 
 

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA B V ROCE 2020 

 
Skupina B je zájezdová. Jedná se o cyklus 4 koncertů Moravské filharmonie v jejich 
domovském sídle – v Redutě Olomouc. Počet předplatitelů skupiny B, zájezdy na 
Moravskou filharmonii Olomouc byl v roce 2020 celkem 36 lidí. 

 

KONCERTY A NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2020 

Datum Název koncertu 
Předplatitelé 
+ doprodej 

Celkem  

20. 1. Duo Mellison 97 + 8 105  

17. 2. Trio Incendio 97 + 7 104  

9. 3. Ensemble Frizzante a Valérie Zawadská 97 + 10 107  

5. 10. Katarína Ševčíková 61 + 8 69  

               Celkem  
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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. 
V roce 2021 proběhne výběrové řízení na projektovou dokumentaci. 
 
NÁVŠTĚVNOST 
 
Hranické letní kino v roce 2020 rozšířilo svou filmovou nabídku, a to na 6 promítacích 
dnů v měsíci červnu (od úterý do neděle). Letní měsíce červenec a srpen se promítalo 
obvyklé 3 dny v týdnu (středa až pátek). Novinkou bylo také prodloužené promítání až 
do konce září.  
 
Filmovým projekcím bohužel nepřálo nadprůměrně deštivé počasí a nabídka premiér 
filmů od filmových distributorů, která byla posunuta na neurčito kvůli epidemiologické 
situaci.  
 
Rok 2020 však přinesl zajímavé české filmové novinky, které se těšily divácké oblibě. 
Nejúspěšnější byl český film „3Bobule“, který navštívilo 465 diváků. Úspěchem také 
byly české filmové novinky „Havel“, „V síti 18+“ a „Šarlatán“. 
Do kina přišlo v roce 2020 celkem 4 827 diváků. 
 

NÁVŠTĚVNOSTI KINA SVĚT A LETNÍHO KINA V HRANICÍCH 2008 AŽ 2020 

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 
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SPECIÁLNÍ PROJEKCE V ROCE 2020 

Tradičně se uskutečňuje v letním kině několik speciálních promítání. V roce 2020 však 
kvůli epidemiologické krizi muselo být zrušeno tradiční promítání 1. června na Dětský 
den, také promítání na oslavy 28. října a na Silvestra 31. prosince.  
 
Jediná tradiční speciální projekce, která se uskutečnila, bylo promítání ve spolupráci 
s Charitou Hranice, které je poděkováním pro účastníky Tříkrálové sbírky. V roce 
2020 se konalo 17. července a na film „Mia a bílý lev“ přišlo 152 diváků. 
 
 
PROPAGACE – MĚSÍČNÍ PLAKÁTY 
 
K programu letního kina připravuje organizace plakáty na každý měsíc promítání 
s přehledem filmů. Tyto plakáty jsou umístěny na výlepových plochách. V roce 2020 
přibyla propagace formou velkoformátových plakátů umístěných na autobusových 
zastávkách v Hranicích a Drahotuších (viz obrázky na další straně).  
 
Propagace filmů 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 – FACEBOOK 

 
K propagaci filmů slouží také  facebook. Každým rokem také narůstá počet sledovatelů 
profilu letního kina na facebooku, který má 4 008 sledujících návštěvníků (v roce 
2019 to bylo 3.844 sledujících návštěvníků).  
 
 
PROPAGACE FILMŮ – PLAKÁTY NA JEDNOTLIVÉ FILMY 
 
V roce 2020 byla propagace zaměřena hlavně na velkoplošné plakáty rozmístěných 
na zastávkách tudíž, plakáty na jednotlivé filmy byly z důvodu systematické 
propagace, ekologického šetření a cílení na cílové skupiny, rozmisťovány hlavně 
online na facebook letního kina, na facebook TIC Hranice, na web www.kultura-
hranice.cz a www.kudyznudy.cz, dále byly rozmístěny i ve fyzické podobě v prostorách 
TIC Hranice, v prostorách muzea a galerie, knihovny a ve venkovních prostorech Staré 
radnice. 

http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
http://www.kultura-hranice.cz/
file:///C:/Users/Jandová/Desktop/VÝROČNÍ%20ZPRÁVA%202020/www.kudyznudy.cz
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PLAKÁTY NA FILMY V LETNÍM KINĚ – NA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE      
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NÁVŠTĚVNOST LETNÍHO KINA V ROCE 2020 
Datum Název filmu Diváků 

9. 6. Gentlemani 30 

11. 6. Modelář 14 

12. 6. Frčíme 90 

13. 6. Frčíme 40 

14. 6. Mizerové navždy 32 

16. 6. Na nože 23 

20. 6. Bourák 2 

21. 6. Malé ženy 14 

23. 6. Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 63 

24. 6. 1917 34 

25. 6. Neviditelný 71 

26. 6. Ledová sezóna: Ztracený poklad 13 

27. 6. Ledová sezóna: Ztracený poklad 69 

28. 6. Jumanji: Další level 68 

1. 7. Kalifornský sen 43 

2. 7. 3Bobule 222 

3. 7. 3Bobule 243 

9. 7. Ježek Sonic 123 

15. 7. Lov 146 

16. 7. Judy 17 

17. 7. Mia a bílý lev (promítání s Charitou) 152 

22. 7. Téměř dokonalá tajemství 263 

23. 7. SCOOB! 172 

24. 7. Problémissky 17 

29. 7. Havel 296 

30. 7. Emma. 19 

31. 7. Tlapková patrola: Vždy ve střehu 268 

5. 8. Démon zatracení 129 

6. 8.  Krycí jméno lev 32 

7. 8. Trollové: Světové turné 334 

12. 8. Ava: Bez soucitu 65 

13. 8. V síti 18+ 344 

14. 8. Casting na lásku 92 

19. 8. Vzhůru za sny 43 

20. 8. Šarlatán 425 

26. 8. Hurá do džungle 92 

27. 8. Tenet 102 

28. 8. Štěstí je krásná věc 244 

4. 9. Palm Springs 54 

5. 9. Křupaví mazlíčci 92 

11. 9. Noví mutanti 44 

12. 9. Ženská pomsta 171 

25. 9. Princezna zakletá v čase 10 

26. 9. Bábovky 10 

Celkový počet diváků 2020 4827 

Celkový počet představení 2020 44 

Průměrný počet diváků 2020 110 
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5.3.4 HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO 
 

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

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

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

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

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI HRANICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 

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

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO – POČET KONCERTŮ A DIVÁKŮ  

Rok  Místo Celkem 
koncertů 

Diváků 
celkem  HKL 

Průměr diváků 
na koncert 

2009  Masarykovo náměstí 17     17 cca 1200 cca 1200        70      70 

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

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

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

2013    Prostranství u zámku 
Sady Čs. Legií                              

4 
3 

7 cca 1200 cca 1400 300 200 

  cca  200 67 

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

Sady čs. Legií 3 cca  300 100 

2015 Zámecká zahrada 4 6 cca 1100 cca 1350 275 225 

Sady Čs. Legií 2 cca  250 125 

2016 Zámecká zahrada 4 4 cca 1800 cca 1800 450 450 

2017 Zámecká zahrada 6 6 cca 1900 cca 1900 320 320 

2018 Zámecká zahrada 6 6 cca 1900 cca 1900 320 320 

2019 Zámecká zahrada 10 10 cca 2650 cca 2650 265 265 

2020 Zámecká zahrada 6 6 cca 1200 cca 1200 200 200 
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HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2020 

 

 

Hranické kulturní léto nabídlo obyvatelům Hranic v roce 2020 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 2020 byla 1 200 diváků.  

Moderní podobu získaly v roce 2020 plakáty. 

 

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO V ROCE 2020 -  NÁVŠTĚVNOST 

Datum Účinkující Odhad návštěvnosti 

12. 7. November 2nd 250 

14. 7. Dolls in the Factory 150 

19. 7. X-tet 100 

21. 7. Světlo 150 

26. 7. Kabát Tribute 450 

28. 7. Divadlo Fortissimo 100 

Celkem  1200 
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5.3.5 HRANICKÝ ŘEZ 
 

V roce 2020 MKZ Hranice spolupořádalo nultý 
ročník akce Hranický řez, kterou podpořilo 
grantem i město Hranice. 

Studenti SŠNO Bystřice pod Hostýnem byli 
iniciátory a hlavními účinkujícími. Za pomocí 
dlát a motorových pil vytvořili v době od 6. 
srpna do 9. srpna několik dřevěných soch, 
které poté městu věnovali. Sochy jsou 
umístěny v zahradě hranického Domova 
seniorů. 

MKZ Hranice se na tomto festivalu podílelo 
nejen finančně, ale i přípravou slavnostního 
předávání a doprovodného programu. Ten byl 
v tematickém duchu „les a dřevo“, kdy 
vystupoval umělec s dřevěným nástrojem 
didgeridoo a probíhal workshop krajinného 
umění pro návštěvníky. 
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5.3.6 VÁNOČNÍ TRHY V HRANICÍCH 
 
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, DDM Hranice, 
pomohli pracovníci Ekoltesu a květinářství paní 
Burešové. Spolupráce všech 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. 

Rovněž byl na náměstí prodej vánočních stromků. 

Každý den od 29. listopadu do 23. prosince, kdy vánoční trhy probíhaly, zněla od 16 
do 20 hodin na náměstí reprodukovaná hudba. 
 
Vánoční strom se rozsvítil během odpoledne první adventní neděli 29. listopadu, kdy i 
bez určeného času rozsvícení se sešlo na náměstí hodně obyvatel. 
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FOTOGRAFIE VÝZDOBY VÁNOČNÍCH TRHŮ V ROCE 2020 
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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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5.4 PROPAGACE  
 

Plakáty – Středisko kultura připravuje 
plakáty s měsíčním programem formátu A3 a 
letáčky s měsíčním programem formátu A5. 
Kromě toho umísťuje měsíční program svých 
akcí do předtištěných plakátů s reklamami 
hranických firem, které mají formát A1 a 
dodává je firma Profactor, která hradí tisk a 
materiál měsíčního programu a poštovné. 
Dále se připravují plakáty formátu A3 na 
jednotlivé programy, koncerty apod. Kromě 
výlepových ploch v Hranicích jsou plakáty 
vyvěšovány po okolních vesnicích a 
městech. 
 
Propagační letáky – k předplatnému Kruhu 
přátel hudby vytváří středisko propagační 
souhrn koncertů, letáky, k jednotlivým 
koncertům pak plakáty s programem. Dále 
pak jsou každý měsíc zhotovovány měsíční 
programy, které jsou rozmístěny po všech 
veřejných pracovištích Městských kulturních 
zařízení.  
 
Tiskové zprávy – pravidelně měsíčně jsou 
rozesílány médiím informace o 
připravovaných programech včetně podrobností o vystupujících.  
 
Hranický zpravodaj – připravované programy jsou propagovány v Hranickém 
zpravodaji. V každém čísle je zveřejněn přehledný soupis akcí, které středisko kultura 
pořádá, podle potřeby pak podrobnější informace a články k jednotlivým akcím. Tento 
typ propagace je velice efektivní.  
 
Facebook – významným prostředkem propagace jsou facebookové stránky, které 
přináší pravidelně informace o připravovaných akcích. Středisko kultura má dva 
facebookové profily, a to Zámecký klub a Letní kino. Ve spolupráci s TIC Hranice jsou 
také umisťovány jednotlivé akce na facebookové stránky informačního centra. 
 
Webové stránky – využívány jsou webové stránky kultura-hranice.cz, které nabízejí 
programy intuitivní a přehlednou formou kalendáře. 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. 
V roce 2020 se navázala nepravidelná spolupráce s TV Lipník. 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 skrze Facebookové stránky TV 
Lipník (cca 2.800 sledujících) a TIC Hranice. 

Moderní podobu získaly měsíční plakáty 
formátu A1, které hradí firma Profactor. 

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 a areálu letního kina.  
 

 
VÝLEPOVÁ SLUŽBA 
 
Středisko kultura má ve své správě výlepové plochy v Hranicích, v roce 2020 využívala 
14 výlepových ploch ve městě. 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. 
 
Kromě výlepových ploch organizace využívá k propagaci také autobusové zastávky, 
přímo v Hranicích jich je k dispozici 17. V roce 2020 sloužily hlavně pro velkoplošné 
plakáty na programy v letním kině. 
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6. TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
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6.1 SHRNUTÍ: INFOCENTRUM V ROCE 2020 
 
Rok 2020 byl zásadním pro všechna 
odvětví, cestovní ruch nevyjímaje. 
Pandemie covid-19 a opatření s ní spojená 
se dotkla i vnitrostátní turistiky. 

Došlo k poklesu roční návštěvnosti 
informačního centra na zámku a také 
sezónního informačního centra Propast. 
V roce 2020 zaevidovaly referentky 
Turistického informačního centra na zámku 
11 495 dotazů, což bylo o 5 895 méně, než 
v roce 2019. V informačním centru Propast 
evidovali 14 266 dotazů, což bylo o 10 294 
dotazů méně, než v roce 2019. 

V roce 2020 byl rekordní nárůst placených 
výstupů na věž Staré radnice. Na věž 
vystoupalo celkem 709 návštěvníků. V roce 
2019 to bylo 414 návštěvníků. Za nárůstem 
stojí propagace výstupů formou plakátů na 
výlepových plochách, ve dvoraně zámku a 
v infocentru. Celkově ale došlo k mírnému 
poklesu zájmu o průvodcovské služby. 
V roce 2020 využilo průvodcovské služby 
796 turistů, v roce 2019 to bylo 825 turistů. 

Novinkou je, že infocentrum na zámku 
zakoupilo kola a koloběžky a začalo 
provozovat půjčovnu kol a koloběžek. 

Díky dotaci připravilo infocentrum zajímavý 
projekt „Ochutnejte Evropu“, kdy 
netradiční formou ochutnávek jídel 
vybraných zemí Evropské unie 
seznamovalo návštěvníky se zeměmi EU. 
 
V době jarního nouzového stavu pracovalo 
infocentrum na on-line expozici Osobnosti 
Hranicka, která je umístěna na webu 
střediska muzeum. V době podzimního 
nouzového stavu se pracovnice soustředily 
hlavně na tipy na výlety na Hranicku, úpravy 
webových stránek a propagaci Hranic. 
Vypomáhaly dalším střediskům MKZ 
Hranice, knihovně, muzeu i kultuře. 
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6.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU TIC 
 

O TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU NA ZÁMKU 
 

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

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

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

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

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

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 

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

Měsíc Den Hodina 

Červen až září Pondělí až pátek 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 
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O INFORMAČNÍM CENTRU K HRANICKÉ PROPASTI 
 

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

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

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

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

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

 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 

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

Měsíc Den Hodina 

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

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

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

NÁVŠTĚVNOSTI TIC NA ZÁMKU 
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NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA NA ZÁMKU

 

POČET NÁVŠTĚV           
V TIC  ZÁMEK 

 

Rok  Počet dotazů 

2001  1 680 

2002  3 221 

2003  4 186 

2004  4 471 

2005  4 991 

2006  5 055 

2007  4 632 

2008  5 841 

2009  6 086 

2010  6 661 

2011  8 034 

2012  8 757 

2013  8 515 

2014  9 103 

2015  11 799 

2016  13 319 

2017  14 317 

2018  15 871 

2019  17 390 

2020  11 495 

POČET NÁVŠTĚV V PRŮBĚHU ROKU 2020 

Měsíc  Počet dotazů 

Leden  967 

Únor  1011 

Březen  291 

Duben  0 

Květen  282 

Červen  1335 

Červenec  1812 

Srpen  2633 

Září  1952 

Říjen  612 

Listopad  194 

Prosinec  406 

Celkem  11 495 

Turistické informační centrum na zámku 
zaznamenalo v roce 2020 pokles návštěvnosti, a to 
v souvislosti s pandemií. Infocentrum i v době 
uzavření poskytovalo informace mailem a 
telefonicky. Za rok 2020 evidovalo celkem 11.495 
dotazů, z toho 66 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 
 

POČET NÁVŠTĚV 
INFOCENTRA PROPAST 
V PRŮBĚHU ROKU 2020 

Měsíc  Počet dotazů 
Leden 0 

Únor 0 

Březen 0 
Duben 0 

Květen 0 

Červen 1 201 

Červenec 5 747 

Srpen 5 604 

Září 1 508 

Říjen 206 

Listopad 0 

Prosinec 0 

 Celkem 14 266 

 

 

V pořadí třetí sezóna Infocentra Hranická propast 
nezačala zcela příznivě. Z důvodu koronavirové 
pandemie bylo infocentrum otevřeno až od měsíce 
června a návštěvníkům bylo k dispozici do října.  

V tomto období bylo zaevidováno 14 266 
návštěvníků, z toho 126 zahraničních. Vzhledem 
k situaci a nařízení musely referentky dohlížet na 
počet přítomných návštěvníků v infocentru  
a v promítacím sále a také na jejich rozestupy. 

 Z hygienických důvodů také nemohly být v roce 
2020 k dispozici oblíbené 3D brýle s virtuální 
realitou zaměřenou na podvodní část Hranické 
propasti. 
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6.4 PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA 
 
Prohlídky města byly v roce 2020 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 dlouhodobých úprav 
břehů řeky.  
 
V nabídce byly v roce 2020 tedy jen tři 
komentované prohlídky, a to Městské 
památkové zóny, židovské prohlídky a oblíbené 
výstupy na věž, které měly oproti loňskému roku 
o 295 lidí vyšší návštěvnost. O tu se postarala 
zvýšená propagace (plakáty na tyto prohlídky 
byly umístěny na výlepových plochách a také ve 
dvoraně zámku, u infocentra, u vstupu do Staré 
radnice). 
 

 
 
 

Pozn. V letech 2008 až 2009 byly prohlídky zdarma, od roku 2010 jsou placené. 

 
 
 
 

 
PŘEHLED VYUŽITÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 

Období  Počet provedení 

Městs. 
pam. 
 zóna 

Věž Voj. 
ústavy 

Židov. 
památky 

Hranice  
z vody 

CELK. Z toho  
zahr. 

návštěv. 

2008  410 0 0 0 0 410 20 

2009 716 1288 0 0 0 2 004 91 

2010  473 762 0 0 0 1 235 87 

2011  321 942 0 0 0 1 263 41 

2012 262 907 0 0 0 1 169 12 

2013  124 467 0 0 0 591 21 

2014  285 742 0 0 0 1 027 21 

2015  317 691 0 0 0 1 008 56 

2016  126 639 0 0 0 765 40 

2017  419 663 129 65 0 1 370 74 

2018 335 464 44 0 0 843 62 

2019  326 414 73 4 8 825 8 

2020 87 709 0 0 0 796 0 



STRÁNKA 94 
 

1. HRANICE PĚŠKY  
 

Prohlídky Městské památkové zóny jsou 1,5 
hodinová komentovaná prohlídka 
historického centra města Hranic. Vycházelo 
se dvakrát denně, vždy v 10:00 a ve 14:00 
hodin. Okruh využilo za celou sezonu celkem 
87 zájemců, což je oproti loňskému roku 
výrazně méně. V roce 2019 to bylo 326 
zájemců. V pracovní dny se vycházelo 
z Turistického informačního centra na zámku, 
o víkendech z Muzea na zámku. Cena této 
prohlídky za osobu činila 30 Kč. 

 
 

2.  HRANICE Z VÝŠKY  
 

Výstup na radniční věž byl v roce 2020 
podpořen plakáty, které lákaly na tuto 
prohlídku. Ukázalo se, že právě tento způsob 
propagace je velmi efektivní. Zvláště turisté, 
kteří procházeli zámkem, reagovali na 
plakáty a využívali těchto prohlídek. 
Organizace míní v této propagaci pokračovat 
a rozšířit ji. Pro srovnání uvádíme, že v roce 
2020 vystoupalo na věž celkem 709 
návštěvníků. V roce 2019 to bylo 414 
návštěvníků. Cena 10 Kč za osobu. 

 
 
 

 

3. ŽIDOVSKÉ HRANICE  
 

Židovské Hranice je specifický prohlídkový 
okruh zaměřený na historii Židů v Hranicích. 
Komentovaná procházka s průvodcem 
nabízí magickou atmosféru židovského 
hřbitova, upozorňuje na místa, kde 
fungovaly židovské továrny, kde byly 
židovské lázně, návštěvníci se dozvědí o 
hranických Stolpersteinech, o historii a 
architektuře synagogy Tento prohlídkový 
okruh je jen na objednávku. V roce 2020 jej 
nikdo neabsolvoval. Vstupné je 30 Kč.  
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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. Vzhledem k této nejisté době nebyla 
realizována výroba žádných nových suvenýrů  
či propagačních předmětů, ale objednávaly  
se, vzhledem k poptávce, stávající. Nejvíce se 
prodává následující sortiment: dřevěné turistické 
známky a turistické vizitky, oblíbené jsou i 
turistické deníky s motivem propasti, dále 
pohlednice Hranic a Propasti. Kromě toho byly 

k prodeji zakoupeny dvě knihy: Tomáš Pospěch – Kniha Hranice a Teplice nad Bečvou 
a také kniha Teplice nad Bečvou.        
 

KOPÍROVACÍ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST 
 
TIC poskytovalo i v roce 2020 placené kopírovací služby, vymezený tisk z internetu 
podle zásad GDPR, skenování pro veřejnost. Bylo pořízeno celkem 258 placených 
kopií, tisku z internetu a skenování. 
 

PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK 
 
Jednou ze služeb TIC Hranice je i možnost 
zapůjčení kol a koloběžek přímo v prostoru 
samotného centra. 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. Všechny prostředky jsou půjčovány čisté 
s ideálně nafouknutými koly. Součástí výpůjčky 
jsou i zámky na kolo/koloběžku, cyklistická 
přilba, sada základního nářadí na opravu kola. V 
případě zájmu si mohou lidé zapůjčiti dětskou 
sedačku, která se snadno připevní na kolo. Tato 
služba je zpoplatněna a ceny se liší v závislosti 
na délce výpůjčky. Zákazník s TIC podepisuje 
smlouvu o krátkodobém nájmu movité věci, ve 
které jsou písemně stanoveny práva a 
povinnosti nájemce i pronajímatele. Vzhledem 
k tomu, že půjčovnu organizace provozuje od 
konce sezony 2020, nelze hodnotit, jak byla 
využívána. 
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6.5 JAK JSME PROPAGOVALI HRANICE 
 

1. TURISTICKÝ PORTÁL TIC HRANICE 

Moderní portál Turistického informačního centra Hranice se zaměřuje na nalákání 
návštěvníků. Nově od roku 2020 jsou k dispozici tipy na výlety, atraktivní místa Hranic 
i blízkého okolí.  
 
V roce 2020 upravily referentky infocentra webové stránky tak, aby byly pro čtenáře 
zábavné a atraktivní. Zároveň aktivně přidávaly další zajímavé cíle, atraktivity a 
pamětihodnosti, které se v Hranicích a jeho okolí nacházejí. Rozšířily především 
rubriky „Památky“ a „Příroda“.  
 
Současně upravily rubriku „Volný čas“, která je pro přehlednost rozdělena do několika 
kategorií. Na webové stránky přispěly celkem 56 novými cíli. Jednotlivé atraktivity 
mohou být dále propojovány díky tipům na výlety, které návštěvníci také najdou na 
webových stránkách Turistického informačního centra. Každý cíl se snaží aktualizovat 
a doplňovat o nové fotografie.  
 
Dále doplnily sekci „Sport a cykloturistika“, ve které návštěvníci najdou tipy jako 
Cyklostezka Bečva, Ski areál Potštát, Lanové bludiště Helfštýn, plážový volejbal, 
badminton, squash, lezecká stěna, bowling, wellness, fitness centra, tenisové kurty.  
 
Mezi atraktivity přírodního charakteru doplnily: Národní přírodní rezervace Hůrka, 
Potštátské skalní město, Levandulový labyrint Lela, Jarní vodopád Rybáře, 
Partutovický vodopád, Hraběnčina vyhlídka, Obůrka pod Hůrkou, Arasféra Malhotice, 
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Javorová studánka, Malá a Velká Kobylanka, Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého, 
Hipostezka na Potštátsku, Včelařská stezka.  
 
Do kategorie památek byly doplněny tyto cíle: Hrad Puchart, Hrad Kunzov, Římský 
most, Zřícenina hradu Drahotuše, Zámek Hustopeče nad Bečvou, Dřevěný kostelík v 
Lipné, Evropské rozvodí, Kříž u Uhřínova, Proluka u Synagogy, Kostelíček, Zřícenina 
hradu Svrčov.  
 
Upravena byla i stránka s kulturními objekty, do které spadají: Letní kino Hranice, 
Divadlo Stará střelnice, Muzeum Bedřicha Smetany, Hasičské muzeum, Včelařské 
muzeum, Muzeum na Staré radnici, Muzeum na zámku, Galerie Synagoga, Galerie 
Severní křídlo zámku, Zámecký klub, Galerie M+M. Mimo jiné byla vytvořena i 
podsekce Minimuzea Hranicka, která zahrnuje 12 malých muzejních expozic. 
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2. TIPY NA VÝLETY 
 

V rámci své činnosti začalo TIC Hranice rozšiřovat propagaci cestovního ruchu 
mikroregionu na webových stránkách. Kvůli nelehké situaci spojené s covid-19  začalo 
obyvatelům města i turistům zprostředkovat tipy a možnosti trávení volného času. Díky 
výletům si tak mohou zpříjemnit volné chvíle v přírodě a prozkoumat zákoutí města 
Hranic a jeho 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 jsou zprostředkovány i 
v měsíčníku Hranického zpravodaje jako pravidelná rubrika. 
  
Referentky infocentra tedy 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. Podle dosavadních reakcí je rubrika v 
Hranickém zpravodaji velmi oblíbená, a proto v ní bude infocentrum pokračovat i v roce 
2021. 
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3. PROPAGACE V INFOCENTRU 
 
Na propagaci myslí v infocentru už od vstupu. V roce 
2020 byl instalován infopanel před dveřmi do 
infocentra, kde byly uvedeny základní informace a 
nabídka. 
 
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 MPZ, výstupy na věž, půjčovna kol a 
koloběžek, výlepová služba, předprodej vstupenek, 
kopírování a skenování a další. 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 ve fotoknize. 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 v roce 2020 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 facebook, který 
průběžně aktualizovalo a provádělo jeho administraci. Referentky TIC spravovaly profil 
TIC Hranice, u kterého je evidováno již 1 821 přátel. V roce 2019 to bylo 1 558 přátel.  

 

6. PROPAGACE V MÉDIÍCH 
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Situaci v roce 2020, kdy bylo kvůli pandemii omezené cestování do zahraničí, využila 
organizace k propagaci Hranic v rámci republiky. 
 
TIC spolupracovalo s hranickým televizním zpravodajstvím, propagovalo aktivity v 
pořadech Českého rozhlasu Olomouc, připravovalo podklady k propagačním článkům 
volného sdružení Moravská brána v turistickém magazínu TIM, v odborném časopise 
Pharma News a v časopise Deník Víkend. 
 
V turistickém informačním měsíčníku – magazínu TIM, který je distribuován do 
infocenter České republiky zdarma, město Hranice inzerovalo na dvojstraně.  

Další tiskovinou byl odborný časopis Pharma NEWS, který vychází jako 
dvouměsíčník. Je zdarma distribuován magistrům a asistentům v lékárnách po celé 
České republice a mimo odborné články obsahuje i PR články a jiné zajímavosti. 

Třetím magazínem, ve kterém jsme prezentovali město Hranice jako turistický cíl, byl 
Deník Víkend. Vychází každou sobotu a je součástí Deníku, který je v prodeji ve všech 
trafikách. Magazín obsahuje rozhovory s osobnostmi, řeší aktuální témata v České 
republice i v zahraničí, obsahuje také tipy na cestování a výlety. Součástí inzerce 
v magazínu Víkend byla i bezplatná prezentace města Hranic na webovém portálu 
denik.cz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

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.). 

http://www.ok-tourism.cz/
http://www.mkz-hranice.cz/
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7. PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

 
I v roce 2020 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. 
  

9. HRANICKÝ ZPRAVODAJ 

 
Hranický zpravodaj vycházel v roce 2020 už šestým 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 – například tipy na výlety, se staly 
oblíbenou rubrikou Hranického zpravodaje. Jednalo se o psané výlety po okolí Hranic 
se zajímavou fotografií a vyznačenou trasou v mapce. 
 
 

10. VELETRHY 

 
V roce 2020 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 2021 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 doby 
a zajistilo doprovodný program na Masarykově náměstí s názvem Přes Hranice 
křížem krážem Evropou.

 Výzdoba Masarykova náměstí na Vánoce 
v Hranicích. Pracovnice TIC spolupracovaly na 
výrobě ozdob, aranžovaly truhlíky a výzdobu 
na Staré radnici a na zámku, vyráběly vánoční 
soby, kteří byli instalování na dřevěné stánky 
s punči. TIC rozváželo dřevěné stromky do 
podloubí po školách a institucích

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

 Pomoc při malování ve středisku knihovna-
Velká (stěhování a umývání polic na knihy).



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 2020

 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
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SPOLUPRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
 

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

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

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O EU V RÁMCI MEIS 
 
TIC poskytuje také základní informace o EU. Poskytovaly veřejnosti informace o 
aktuálním dění v EU, prováděly propagaci prostřednictvím materiálů vztahujících se k 
EU. V rámci své činnosti připravily nebo se spolupodílely na pořádání akcí pro širokou 
veřejnost. Akce jsou podrobněji rozvedeny níže, v bodu Akce pro veřejnost. 
 

PROPAGACE EU FORMOU SPOLEČENSKÝCH HER 
 

 
 
Turistické informační centrum Hranice také zakoupilo edukační hry s tematikou 
Evropské unie pro pořádání turnajů ve společenských hrách. Celkem 6 her pro děti i 
dospělé bylo zakoupeno z projektu MEIS a označeno logem MEIS. Budou sloužit ke 
vzdělávacím doprovodným programům při pořádání různých akcí pro veřejnost. Až to 
situace dovolí, bude TIC pořádat pro veřejnost turnaje v těchto hrách. V současné 
době je hry možné proti kauci zapůjčit v městské knihovně. Konkrétně se jedná o tyto 
hry: Znáte Evropu?, puzzle Mapa ČR s kvízy, společenská hra Jízdenky, prosím! 
Evropa, společenská hra Česko – otázky a odpovědi (junior), pexetrio Evropa – státy 
a jejich symboly, společenská hra Kvíz o Evropě. 
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6.7 AKCE PRO VEŘEJNOST  
 

1. PŘES HRANICE KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU 
 
Městské evropské informační 
středisko (MEIS) při TIC Hranice 
uspořádalo zábavně-vzdělávací akci 
s názvem Přes Hranice křížem 
krážem Evropou aneb Ochutnej 
Evropu.  
 
Doprovodná akce se konala v rámci 
mezinárodních Dnů evropského 
dědictví a uskutečnila se v sobotu 19. 
září 2020 na Masarykově náměstí 
v Hranicích.  
 
Náměstí se v čase od 13:00 do 16:00 
hodin proměnilo v malé imaginární 
letiště, na kterém na návštěvníky 
čekaly stylové letušky s kolem štěstí a 
vědomostními otázkami. Každý 
návštěvník, který se soutěže zúčastnil 
a správně odpověděl, si vylosoval 
letenku do jedné ze šesti zemí 
Evropské unie a mohl tak ochutnat 
specialitu dané země.  
 
Představili jsme tradiční pokrmy ze 
šesti zemí Evropské unie, a to ze 
Španělska (paella), Polska (žurek), 
Francie (quich), Slovenska (halušky), 
Itálie (tiramisu) a Řecka (tzaziky). Po 
celou dobu konání akce hrála také živá 
hudba slavné hity z evropských zemí.  
 
Pro děti bylo připraveno ke skládání 
velkorozměrné puzzle mapy Evropy. 
Mezi stromy na náměstí byly rozvěšeny 
informace o všech zemí Evropské unie. 
Obsahovaly vlajku, název země a to, 
co je pro daný stát typické. 
 
Akce se zúčastnilo přibližně 500 
návštěvníků a byla uspořádána za 
finanční podpory Olomouckého kraje, 
střediska Europe direct Olomouc  
a Statutárního města Olomouc.  
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2. DEN BEZ AUT A BAREVNÝ DEN 
 

 
 
Druhou aktivitou MEIS Hranice byla akce v rámci Evropského týdne mobility, který 
se koná každoročně také v září, s názvem Den bez aut a Barevný den.  
 
V Hranicích proběhla tato akce v úterý 22. září od 8:00 do 19:00 hodin na Masarykově 
náměstí. Městské evropské informační středisko Hranice mělo nachystáno oblíbené 
kolo štěstí s vědomostními otázkami týkajících se znalostí Evropské unie, které byly 
určeny dětem, ale i dospělým.  
 
Za odměnu pak byla literatura s tématikou Evropské unie nebo propagační předměty. 
Dále bylo u stanoviště k dispozici hrací velkokapacitní puzzle pro nejmenší. Této 
celodenní akce se zúčastnilo více než 1500 návštěvníků všech věkových kategorií. 
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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 mkz-hranice.cz.  V roce 2019 došlo ke změně grafické 
úpravy Hranického zpravodaje, k jeho modernizaci a také k rozšíření počtu stran. V 
každém vydání je mimořádná příloha, kterou připravuje obvykle mluvčí města. Příloha 
je zaměřena na aktuální témata. Rovněž v roce 2020 došlo k modernizaci grafické 
úpravy, a to od měsíce listopadu, kdy dostalo svižnější ráz logo měsíčníku a přibyly 
nové rubriky – úvodník a anketa. 

TITULNÍ STRANY HRANICKÉHO ZPRAVODAJE:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V ROCE 2020 VYŠLY NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY: 
 
LEDEN:   Téma: Na čem v roce 2019 pracovalo město 
ÚNOR:    Téma: Ekoltes 
BŘEZEN:   Téma: Investice ve městě 
DUBEN:   Téma: Školství v Hranicích 
KVĚTEN:   (příloha zrušena kvůli pandemii) 
ČERVEN:   (příloha zrušena kvůli pandemii) 
ČERVENEC:  Téma: Protipovodňová opatření 
SRPEN:   Téma: Léto v Hranicích 
ZÁŘÍ:    Téma: T.G. Masaryk 
ŘÍJEN:   Téma: Sportovec roku 
LISTOPAD:   (příloha Vánoce v Hranicích zrušena kvůli pandemii) 
PROSINEC:   Téma: Topení v zimě 

číslo 1 / leden 2020 číslo 2 / únor 2020 číslo 3/ březen 2020 
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číslo 4 / duben 2020 číslo 5 / květen 2020 číslo 6/ červen 2020 

číslo 7 / červenec 2020 číslo 8 / srpen 2020 číslo 9 / září 2020 

číslo 10 / říjen 2020 číslo 11 / listopad 2020 číslo 12 / prosinec 2020 
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8. PÉČE O MAJETEK A 
PROSTŘEDÍ 
 

EXPOZICE MINERALOGIE 
 
Ve vstupní chodbě do věže Staré radnice 
byla vytvořena expozice mineralogie „Co 
vyprávějí kameny – Kamenná historie 
Moravské brány“. Vznikla díky finanční 
podpoře Ministerstva kultury České 
republiky. Na tvorbě expozice se podíleli 
pracovníci muzea i kultury. Projekt umožnil 
prezentovat sbírku mineralogie veřejnosti, 
vhodně uložit i nevystavené exponáty, 
nabídnout návštěvníkům ucelený pohled na 
kamennou historii Hranicka. Expozice 
obohatí trasu výstupu na věž Staré radnice, 
seznámí návštěvníky se zajímavostmi z této 
oblasti.  

 

MODERNIZACE KNIHOVNY VE VELKÉ  
 
V roce 2020 proběhla modernizace 
pobočky knihovny v místní části Velká. 
Organizace vlastními silami knihovnu 
vymalovala, provedla generální úklid, 
nátěry některých dekorací tak, aby byl 
prostor barevně sladěn, vybavila knihovnu 
regály a nábytkem, který zůstal po 
rekonstrukci hranické knihovny. Knihovna 
má nyní jednotný styl a příjemné 
prostředí. Do práce se zapojili pracovníci 
dalších středisek. 

 

GENERÁLNÍ ÚKLID 
 

Období nouzového stavu využila organizace ke generálnímu úklidu 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 k úklidu 
v depozitářích v souvislosti s přesuny sbírkových předmětů podle témat. Uklízelo se v 
areálu letního kina, proběhl úklid prostor infocentra k Hranické propasti. Natíraly se 
reklamní stojany tzv. „áčka“, proběhla výmalba prostor sociálního zařízení v celé 
budově Staré radnice, schodiště u depozitářů, v úklidové místnosti, v kanceláři vedoucí 
knihovny, a malovaly se také špalety ve věži. 
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SOCHA DO FOYER STARÉ RADNICE 
 
Organizace zakoupila sochu Donátor od 
významného umělce Jiřího Žlebka. 
Socha je z roku 2015, dřevo, 
polychromie, výška 155 cm, šířka 
v nejširším místě 63 cm, základna je 
široká 50 cm. Socha bude umístěna ve 
foyer Staré radnice po plánované 
rekonstrukci prostoru. Své místo najde 
na vyvýšeném výklenku mezi schodištěm 
a chodbou do dvora a návštěvník ji tedy 
při vstupu uvidí. Plastika bude chráněna 
prosklenou vitrínou. Do historického 
prostoru bude vneseno současné umění 
tak, jak na sebe v historii Staré radnice 
navazovaly různé styly, doplňovaly se a 
překrývaly a každá epocha zde 
zanechala svou stopu. Červená barva 
Donátora dá prostoru další rozměr. 
Donátor drží v ruce gotickou kapli, což 
koresponduje i s jedním ze stylů na Staré 
radnici – s Gotickým sálem. Socha je 
čitelná pro širokou veřejnost a její rozměr 
není jen estetický, ale také symbolický. 
Donátor - z latinského slova darovat - na 
sebe v historii bral závazek nejen 
zbudovat stavbu, ale i udržet i její provoz. 
Slovo donátor symbolizuje zřizovatele 
nevýdělečných organizací. Socha tak 
bude mít svůj symbolický význam v 
budově, kde je knihovna a muzeum. 
Mnohým může postava připomínat 
mnicha Jurika, zakladatele Hranic. Dílo 
nejen ozvláštní vstupní prostor a 
vdechne mu zvláštní atmosféru, ale 
nabídne i spoustu témat k zamyšlení. 

 
ONLINE PRODEJ A PLATBY PLATEBNÍMI KARTAMI 

Novinkou v roce 2020 bylo zavedení 
online prodeje vstupenek na kulturní 
akce a možnost platby platební kartou 
či jiným způsobem (hodinkami, 
telefonem). Návštěvníci si tak mohou 
zakoupit vstupenky z pohodlí svého 
domova, v TIC Hranice či přímo před 
představením. 
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PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK 
 
Organizace zakoupila v závěru roku 2020 
kola a koloběžky a od konce loňské 
sezony provozuje půjčovnu kol a 
koloběžek. Nabízí 9 trekových a 5 
horských kol a dále 10 tour a 5 hill 
koloběžek. Součástí výpůjčky jsou i zámky 
na kolo/koloběžku, cyklistická přilba, sada 
základního nářadí na opravu kola. V 
případě zájmu si mohou lidé zapůjčiti 
dětskou sedačku, která se snadno 
připevní na kolo. Tato služba je 
zpoplatněna a ceny se liší v závislosti na 
délce výpůjčky.  

 
ZAVEDENÍ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU TRITIUS 
 

Díky získanému finančnímu grantu 
Ministerstva kultury ČR z programu VISK 
ve výši 322 000,- Kč byla realizována 
implementace nového knihovního 
programu Tritius s novým katalogem, a to 
v městské knihovně v Hranicích a na 
knihovní pobočce v místní části Drahotuše. 
 
Tritius je dalším krokem v budování moderní knihovny, které se v dnešní době stávají 
vzdělávacími a kulturními centry pro setkávání lidí s touhou po celoživotním 
vzdělávání. Knihovna v tomto procesu plní spíše roli moderátora. Tritius je systém, 
který novou roli knihovny podporuje v oblastech zprostředkovatele informační 
gramotnosti, „prožitku“ informací, důvěryhodných informací, místa k setkávání a 
sdílení. 
 

OBŘÍ ŠACHY 

 

Organizace zakoupila obří šachy, které byly 
umístěny na vánočně vyzdobeném náměstí. 
Využívat je bude i v letním období při pořádání 
různých programů. 
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KANCELÁŘ KULTURY 
 

V době nouzového stavu byl oživen 
prostor kanceláře kultury. Židle 
pracovnice kultury opravila a opatřila 
nátěry i čalouněním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ 

V souvislosti s pandemii organizace zajistila ochranné plexisklo na přepážku 
Turistického informačního centra na zámku, do veřejných prostor bezdotykové 

dávkovače, pro veřejnost i personál dezinfekce, rukavice, ochranné štíty a respirátory.
  

 
 

DALŠÍ NÁKUPY 
 
 

 Byly zakoupeny 3 regály do depozitáře pro vhodnější uskladnění sbírkových 
předmětů 

 Pro výstavy bylo na zakázku vyrobeno nástěnné dřevěné pexeso 

 Byla zakoupena nová tiskárna formátu A3 s kopírkou a skenerem 

 Byly zakoupeny 3 tiskárny pro tisk účtenek 
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9. ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ 
 
 
Název organizace:      Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace 
Sídlo:                 Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice   
Statutární zástupce:   Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
IČO:      71294686 
Telefon a e-mail na ředitele:        778 712 622, reditel@mkz-hranice.cz 
Telefon a e-mail na ekonomku:   778 707 780, ekonom@mkz-hranice.cz 

 
Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2020 (příloha k účetní závěrce 

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

 
Název organizace: Městská kulturní zařízení Hranice, p. o. orj: 300  
IČO:  71294686 
 
a) Výkaz zisku a ztrát 2020: 

 Hlavní činnost včet. 
státního rozpočtu 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Náklady celkem  14 185 804,60 124 508,00 14 310 312,60 

Výnosy celkem 14 526 828,73 180 017,00 14 706 845,73 

Výsledek hospodaření            + 341 024,13 + 55 509,00 + 396 533,13 

 
 
b)Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2020: 
Z hlavní činnosti byl vykázán výsledek hospodaření + 341 024,13 Kč. Výsledek hospodaření 
byl vytvořen úsporou mezd ve výši 337 671,66 Kč a uspořenými provozními náklady.  
 
Z vedlejší činnosti byl vykázán výsledek hospodaření + 55 509,- Kč. Výsledek hospodaření byl 
vytvořen ze zisku jednotlivých doplňkových činností, podrobně uvedených v tabulce na 
následující straně č. 3.  
 
Usnesením 241/2019 – ZM 11 ze dne 12. 12. 2019 rozpočet města byl organizaci schválen 
příspěvek na provoz v roce 2020 ve výši 13 613 000,- Kč.  
 
Během roku 2020 došlo ke změnám rozpočtu a příspěvku na provoz, a to usnesením  
390/2020 – ZM 18 ze dne 15. 10. 2020 snížením částky o 600 000,- Kč a dále usnesením 
422/2020 – ZM 20 ze dne 10. 12. 2020 byl rovněž snížen příspěvek o další částku ve výši  
1 350 000,- Kč (z toho provoz 350 000,- Kč a mzdy 1 000 000,- Kč). 
Celkový provozní příspěvek na provoz v roce 2020 činil 11 663 000,- Kč.       
 
Rozpočet na rok 2020 včetně střednědobých výhledů byl schválen usnesením 863/2020 – RM 
29 ze dne 21. 01. 2020. Stejným usnesením byl organizaci uložen nulový výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti. 
 
Dle usnesení 1006/2020 – RM 35 ze dne 07. 04. 2020 byly provedeny příděly do rezervního 
fondu ve výši 127 904,41 Kč a fondu odměn ve výši 150 000,- Kč z výsledku hospodaření za 
rok 2019.  
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Usnesením 1006/2020 – RM 35 ze dne 07. 04. 2020 byl schválen odpisový plán a plán investic 
na rok 2020. V průběhu roku byla usnesením 1139/2020 – RM 41 ze dne 30. 06. 2020 
schválena první změna plánu investic (nákup sbírkového předmětu obraz Pinkavy: Motošín) a 
poté byla usnesením 1408/2020 – RM 53 ze dne 1. 12. 2020 schválena druhá aktualizace 
plánu investic (vyjmutí 2 investičních akcí, nákup sochy Donátor od autora Jiřího Žlebka).   
 
 
Organizace získala tyto grantové finanční prostředky ve výši 1 363 639,- Kč: 
 
- Olomoucký kraj: regionální funkce 2020 – 799 739,- Kč,  
 
- Nadace ČHF: činnost Kruhu přátel hudby 2020 – 11 000,- Kč, 
 
- Olomoucký kraj: činnost MEIS 2020 – Projekt PŘES HRANICE KŘÍŽEM KRÁŽEM 
EVROPOU – 22 000,- Kč, 
 
- Ministerstvo kultury ČR – VISK 3: Modernizace automatického knihovního systému (Tritius) 
neinvestiční dotace 83 000,- Kč a investiční dotace 239 000,- Kč, celkem 322 000,- Kč, 
 
- Ministerstvo kultury ČR – Podpora projektů expozic a výstav „Co vyprávějí kameny – 
Kamenná historie Moravské brány – zpřístupnění podsbírky mineralogie veřejnosti ve výši 
100 000,- Kč,  
 
- Úřad práce ČR – příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro 
uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Záruky pro mladé ve Zlínském kraji – dotace za 
období 1-9/2020 ve výši 108 900,- Kč.    
 
Hospodaření organizace v roce 2020 s výsledkem hospodaření ve výši +396 533,13 Kč, 
bylo ovlivněno těmito skutečnostmi:  
 

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

2. Organizace vrátila zřizovateli částku 1 000 000,- Kč za nevyčerpané mzdy (nepřijetí 
dramaturga), za úsporu mezd zaměstnancům za příplatky (So, Ne, noční) při nekonání 
akcí a snížení nákladů na dohody o provedení práce.  

3. Organizace vrátila zřizovateli částku 950 000,- Kč v rámci úspor spojených 
s koronavirem (nekonání kulturních akcí, výstav, snížení počtu stran Hranického 
zpravodaje, nižší nákupy zboží TIC, omezení vánočních trhů, apod.). 

4. V organizaci došlo kvůli koronaviru k poklesu tržeb (účet 602,603,604) ve výši 
1 433 728,80 Kč oproti plánovanému rozpočtu. 

 
V rámci daňového přiznání za rok 2020 organizace vykazuje zisk z hlavní činnosti u střediska 
kultura, muzeum, knihovna a TIC a dále zisk z doplňkové činnosti včetně zohlednění 
nedaňových nákladů u všech středisek. 
Organizace ze ziskových středisek nebude platit daň z příjmů právnických osob za rok 2020.  
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 2020 
využila. A je nutno daň z této částky uplatnit v nákladech v hlavní činnosti v následujícím 
zdaňovacím období.     
 
Zároveň pro věrný a poctivý obraz účetnictví daného účetního období organizace rozhodla o 
časovém rozlišení drobného hmotného majetku při rekonstrukci knihovny na 3 účetní období 
na účtu 381 – náklady příštích období. Pro poslední účetní období byla v roce 2020 rozpuštěna 
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do nákladů knihovny částka 249 613,64 Kč, jako náklady z drobného dlouhodobého majetku 
(účet 558), proúčtovány byly prostřednictvím účtu 648 -  čerpání fondů, čerpáno z rezervního 
fondu – viz bod d) Zprávy o hospodaření.       
   
 
 
 
Výsledek hospodaření 2020 dle jednotlivých středisek v hlavní a doplňkové činnosti:   

Středisko Hlavní činnost VH Doplňková činnost VH VH celkem 
Kultura                + 44 231,56 výlep plakátů        +   2 843,-  

Mezisoučet                 + 44 231,56 Zisk                      +   2 843,- + 47 074,56 

Muzeum                  + 99 766,15 inzerce HZ            + 49 287,-  

Mezisoučet                 + 99 766,15 Zisk                      + 49 287,- + 149 053,15 

Knihovna                 + 47 938,73 kopírování             +     802,80  

Mezisoučet                 + 47 938,73 Zisk                       +    802,80 + 48 741,53 

TIC                + 149 087,69 kopírování             +     719,20  

  provize                  +  1 857,-  

Mezisoučet              + 149 087,69 Zisk                      +  2 576,20                     + 151 663,89 

Úhrnem              + 341 024,13                              + 55 509,- Zisk              + 396 533,13 

 
5. Dalšími výraznými změnami v hospodaření za rok 2020 v návaznosti na koronavirovou 

pandemii byly například:  
 

- spotřeba materiálu – úspora 85 533,47 Kč,   
- spotřeba energií (plyn, elektrická energie, teplo, voda) – překročení 88 696,35 Kč,   
- prodané zboží – úspora 55 442,11 Kč, 
- opravy a udržování – úspora 38 979,92 Kč, 
- cestovné – úspora 14 430,- Kč, 
- náklady na reprezentaci (vernisáže, občerstvení účinkujícím) – úspora 81 323,- Kč, 
- poštovné – úspora 5 221,- Kč, 
- telefony – překročení 3 857,77 Kč, 
- revize – překročení 40 425,24 Kč, 
- doprava – úspora 89 571,06 Kč, 
- poplatky OSA, Dilia – úspora 79 127,63 Kč, 
- ostatní služby – úspora 939 166,20 Kč, 
- drobný dlouhodobý majetek – překročení 190 170,46 Kč (z toho časové rozlišení majetku 
městské knihovny 249 613,64 Kč),  
- mzdy hlavní činnost – úspora 337 671,66 Kč, mzdy doplňková činnost - úspora 13 037,- Kč. 
 
     6. Usnesením 1410/2020 – RM 53 ze dne 1. 12. 2020 bylo schváleno vzdání se práva a 
prominutí čtyř pohledávek po splatnosti ve výši 28 212,- Kč. Usnesením 423/2020 – ZM 20 ze 
dne 10. 12. 2020 bylo schváleno vzdání se práva a prominutí jedné pohledávky po splatnosti 
ve výši 70 000,- Kč. Celková výše nedobytných pohledávek 98 212,- Kč byla proúčtována 
prostřednictvím účtu 557 – Náklady z vyřazených pohledávek z provozních nákladů střediska 
kultura.  
 
c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2020: 

- do fondu odměn:   Kč 200 000,- 
Zdůvodnění: Stav fondu je nízký a organizace žádá o jeho posílení.  
- do rezervního fondu:   Kč 196 533,13   
Zdůvodnění: Zbývající zlepšený výsledek hospodaření ve výši 196 533,13 Kč převést do 
rezervního fondu na neočekávané výdaje v roce 2021. 
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d) Stav fondů k 31. 12. 2020 
 Fond  

odměn 
411 

FKSP 
412 

Rezervní  
fond  
z HV 413 

Rezervní 
fond z ost. 
titulů 414 

Fond 
investic 
416 

Počáteční stav  14 335,72 124 435,24 729 698,78 0,00 512 246,88 

Tvorba – příděl 150 000,00 117 529,34 127 904,41 0,00 221 434,00 

Čerpání 75 000,00 109 620,00    249 613,64 0,00 170 836,30 

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

Tvorba – příděl z HV 
2020 

200 000,00 - 196 533,13 0,00 0,00 

 
411 - Fond odměn v roce 2020:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2019 ve výši 
150 000,- Kč. 
Fond čerpán na odměny ve výši 75 000,- Kč (2x odměny ředitelky dle usnesení RM během 
roku). 
 
413 - Rezervní fond z HV 2020:  
Fond tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2019 ve výši 
127 904,41 Kč. 
Fond čerpán ve výši 249 613,64 Kč na nákup drobného hmotného majetku, který byl pořízen 
při rekonstrukci městské knihovny v roce 2018 a který je časově rozlišen na 3 roky (nyní 
poslední rok čerpání fondu z hlediska časového rozlišení nákupu DHM).  
 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů 2020:  
Fond tvořen 0,- Kč. 
Fond čerpán 0,- Kč. 
 
416 - Fond investic v roce 2020: 
Fond tvořen odpisy ve výši 221 434,- Kč dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu:  

- za služební automobil Volkswagen Transporter ve výši 97 984,- Kč,  
- z investičního majetku – nábytku pořízeného při rekonstrukci městské knihovny ve výši 

123 024,- Kč,  
- z investičního majetku – server městské knihovny pro Tritius ve výši 426,- Kč. 

 
Fond čerpán dle Plánu investic na rok 2020 schváleného usnesením 1408/2020 – RM 53 ze 
dne 1. 12. 2020 takto:  
Umělecké dílo - obraz Pinkavy: Motošín od Stanislava Miloše            1 000,-   Kč 
Umělecké dílo – Donátor od Jiřího Žlebka                70 000,-   Kč 
Investiční nákup - server Tritius (30% podíl k dotaci od MK ČR)                  15 309,90 
Kč   
Investiční nákup - software Tritius (30% podíl k dotaci od MK ČR)              84 526,40 Kč 
Celkem čerpání 2020                     170 836,30 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.  
Nákupy investic – serveru a knihovního systému Tritius byly realizovány dle schváleného plánu 
i rozpočtu v návaznosti na poskytnutou dotaci z Ministerstva kultury ČR.  
 
e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0,- Kč 
O převod organizace zřizovatele nežádá.  
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f) Plán investic 2021 -  návrh na čerpání fondu investic v r. 2021, který bude po 
zaúčtování odpisů činit 602 984,58 Kč. 
Nákup nového služebního vozidla pro všechna střediska MKZ Hranice 588 000,- Kč. 
 
g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd 2020: 
Závazný ukazatel v oblasti mezd na rok 2020 byl stanoven usnesením 863/2020 – RM 29 ze 
dne 21. 01. 2020 ve výši 9 539 000,- Kč.     
V průběhu roku došlo ke změně a snížení závazného ukazatele v oblasti mezd na rok 2020 o 
částku 1 000 000,- Kč na celkovou částku 8 539 000,- Kč dle usnesení 1409/2020 – RM 53 ze 
dne 01. 12. 2020. 
Stanovený závazný ukazatel:               8 539 000,-    Kč 
Skutečně čerpáno:  8 310 228,34 Kč – 108 900,- Kč (dotace Úřad práce) = 8 201 328,34 Kč                              
Úspora:                                                   + 337 671,66 Kč 
Zdůvodnění: 
Úspora závazného ukazatele mezd činí 337 671,66 Kč, vznikla díky dotaci na mzdu z úřadu 
práce za období 1-9/2020 a snížením objemu počtu uzavřených dohod o provedení práce. 
Uspořená částka závazného ukazatele ve výši 337 671,66 Kč je jednou z položek, ze kterých 
je tvořen hospodářský výsledek organizace.    
 
h) Odpisový plán 2021:  

Pořadí 
název majetku 

datum 
zařazení 

pořizovací 
 cena 

vstupní cena 
pro rok 2021 

odpis 2021 
zůstatková 

cena 

1. Policový díl – doměrek 
(21 bm) 

31. 10. 2018 198 297,- 109 062,- 8 556,- 100 506,- 

2. Policový díl – doměrek 
(10 bm) 

01. 10. 2018 78 571,-  43 201,- 3 396,- 39 805,- 

3. Vestavěná stěna 
 

01. 10. 2018 196 204,- 107 887,- 8 472,- 99 415,- 

4. Šatna 
 

01. 10. 2018 59 980,- 32 980,- 2 592,- 30 388,- 

5. Vestavěná rohová 
stěna 

01. 10. 2018 41 853,- 23 007,- 1 812,- 21 195,- 

6. Policová stěna 
vestavěná k podiu  

01. 10. 2018 40 073,- 22 037,- 1 740,- 20 297,- 

7. Server 
 

13. 11. 2020 58 309, 90 56 688,90 5 112,- 51 576,90 

8. Knihovnický systém 
TRITIUS 

14. 12. 2020 280 526,40 280 526,40 8 460,- 272 066,40 

  
celkem 

x 953 814,30 675 389,30 40 140,- 635 249,30 

 
Dle kontroly auditora města došlo od 1. 1. 2021 u majetku v bodech 1-6 ke změně délky 
odepisování, tento nábytek se bude nyní odepisovat 153 měsíců (do 15 let životnosti majetku).     
 
i) Přehled v roce 2020 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 
kontrolovaného období:  
 
- veřejnosprávní kontrola za rok 2018 – středisko kultura, středisko knihovna – 10. 08. 2020 – 
27. 08. 2020 (11 pracovních dnů) – viz protokol o výsledku    
 
j) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2020 se stručným 
uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí:  
 
- Česká obchodní inspekce – středisko TIC – 06. 08. 2020 – bez závad 
 
 
Vyhotovil: Bc. Monika Nováková  Schválil: Ing. Naděžda Jandová - ředitelka  
V Hranicích dne: 15. 2. 2021  Razítko organizace:  
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Přílohy:  
1) A Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2020 

B Skutečné čerpání rozpočtu organizace 2020 – hlavní činnost + doplňková 
činnost dle středisek  

2) Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2020 dle středisek – hlavní činnost zřizovatel  
3) Skutečné čerpání rozpočtu 2020 dle středisek – doplňková činnost podle činností 

dle zřizovací listiny 
4) Kopie Rozpisu plánovaného rozpočtu na rok 2020 s uvedením závazného 

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

5) Rozvaha 2020 
6) Výkaz zisku a ztrát 2020 
7) Příloha k účetní závěrce 2020 
8) Kopie - Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu krajského 

úřadu za rok 2020 (pouze školské organizace a Domov seniorů) - organizace 
nepředkládá 

9) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku organizace za rok 2020 příloha č. 9 
zásad pro hospodaření s movitým majetkem 

10) Kopie - Souhrnný inventurní soupis majetku ve výpůjčce organizace za rok 2020 
příloha č. 8 zásad pro hospodařené s movitým majetkem 

11) Inventarizační zpráva o periodické inventarizaci majetku, závazků a pohledávek 
za rok 2020 – 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  

 
 
 
 

 

 

 


