
 

 

 

 

 

 

 

  



  

Výroční zpráva 2019 

SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

MGR. KAMIL KRAHULA 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název organizace:  SAK Studénka, příspěvková organizace 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Sídlo organizace:  Budovatelská 770, 742 13 Studénka 

IČ:    66183561  

DIČ:    CZ66183561 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 875 

Statutární orgán:  Mgr. Hana Maiwaelderová 

Internet:   www.sak-studenka.cz 

E-mail:    maiwaelderova@sak-studenka.cz 

Zřizovatel:   město Studénka 

 

Organizace vznikla 01.09.1997 jako Městské kulturní středisko, v obchodním rejstříku je zapsaná 

od 14.10.2003, od 01.07.2012 došlo ke změně názvu na SAK Studénka, příspěvková organizace, 

změně zřizovací listiny i změně činností, které organizace vykonává. 

 

Předmět činnosti SAK Studénka, příspěvkové organizace 

1. zajišťování, pořádání a organizování kulturních, kulturně-společenských a vzdělávacích akcí 

včetně koncertů, divadelních představení, výstav a dalších forem sdělování děl veřejnosti 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

včetně pořádání kulturních produkcí a zábav, 

2. zajišťování audiovizuálních představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých 

podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých 

zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

3. zajišťování veřejné knihovnické a informační služby základní knihovny ve smyslu zákona 

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

4. vydávání periodického tisku, zpravodaje, ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech 

a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zajišťování veškeré činnosti spojené s vydáváním 

tohoto periodického tisku, 

5. vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., 

o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

6. zajišťování provozu Vagonářského muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 



7. provozování městského informačního kanálu prostřednictvím TV Odra ve smyslu autorského 

zákona a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě licence udělené Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání, 

8. zajišťování informační služby pro obyvatele a návštěvníky města, 

9. zabezpečování marketingových a reklamních činností k uplatnění účelu a předmětu činnosti 

organizace, 

10. zajišťování sportovních, rekreačních, rekondičních a regeneračních aktivit v objektech 

a na pozemcích předaných organizaci do užívání, případně jiných prostorech v katastru města 

Studénky. 

 

Doplňková činnost SAK Studénka, příspěvkové organizace: 

1. hostinská činnost, 

2. pořádání kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích akcí včetně jejich 

zprostředkování, 

3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Provozovny organizace 

Dělnický dům      2. května 7, Studénka 

Knihovna – zámek     Panská 229, Studénka 

Knihovna – sídliště     Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka 

Vagonářské muzeum     Panská 229, Studénka   

Areál koupaliště – biotopu    Sjednocení, Studénka 

Víceúčelová sportovní hala    Budovatelská 770, Studénka 

Sportovně-ubytovací komplex    Budovatelská 770, Studénka 

Sportovně-rekreační areál    Budovatelská 770, Studénka 

Sportovní areál u ZŠ Františka kardinála Tomáška 2. května 500, Studénka 

Sportovní areál u ZŠ Butovická    Butovická 346, Studénka 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE 

 

Vedení organizace 

Mgr. Hana Maiwaelderová, ředitelka 

DIVIZE KULTURA 

Vedoucí divize KULTURA – 
zástupce ředitelky 

vedoucí programu a propagace Bc. Jan Rodek 

 
koordinační, projektový 
a programový pracovník 

Ing. Ivana Richterová (dříve 
Šnajdrová) 

 

koordinační, projektový a 
programový pracovník, 
koordinátor aktivit pro rodiny 
s dětmi 

Lucie Zajícová 

 samostatný referent Alena Podstavková 

 pracovnice úklidu Zdeňka Velčovská 

Vedoucí střediska Knihovna vedoucí knihovny Bc. Ludmila Nováková 

 knihovnice Mgr. Dagmar Válková 

 knihovnice Ludmila Goldová 

Vedoucí střediska TV ODRA specialista videozáznamu 
Petr Hradský  
do 16. 8. 2019 

 specialista videozáznamu Jakub Švarc 

  
Tereza Rusková  
od 1. 9. 2019 

Vedoucí střediska Muzeum vedoucí vagonářského muzea Bronislav Novosad 

  Ivana Hoňková 

  
Ing. Ivana Richterová (dříve 
Šnajdrová) 

 

Další pracovní činnosti byly řešeny uzavíráním dohod o provedení práce, či dohod o pracovní činnosti. 
Šlo o tyto pozice: 
DPP – pořadatelská činnost, obsluha baru, úklid v knihovně a muzeu, lektoři kurzů, obsluha při akcích,  
DPČ – průvodci v muzeu 
 
 
 
 
 
 
 



DIVIZE SPORT 

Vedoucí divize SPORT 
vedoucí zimního stadionu, 
koupaliště a víceúčelových 
hřišť 

Ondřej Stanek  
od 1. 6. 2019 

Vedoucí střediska – Rekreační 
činnosti a občerstvení, 
zástupce ředitelky 

provozní, hlavní pokladní Lucie Skýpalová 

 pracovník obchodního provozu Jana Dreslerová 

 pracovník obchodního provozu Petra Jakešová Dostalíková 

 pracovník obchodního provozu 
Petra Straková  
do 31. 5. 2019 

 pracovník obchodního provozu 
Marie Kubáňová  
od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019 

 pracovnice úklidu Ivana Pobořilová 

 pracovnice úklidu 
Lenka Šturalová  
do 30. 11. 2019 

 pracovnice úklidu 
Taťána Bochotnicová  
od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 

 pracovnice úklidu 
Alena Trejtnarová  
od 1. 4. 2019 

 pracovnice úklidu 
Eliška Jarábková  
od 1. 10. 2019 

 pracovnice úklidu 
Andrea Robenková  
od 1. 12. 2019 

Vedoucí strojník strojník, údržbář, ledař Alan Bittner 

 strojník, údržbář, ledař Miloš Bechný 

 strojník, údržbář, ledař Jiří Svátek 

 strojník, údržbář, ledař 
Rostislav Thanheiser  
od 17. 6. 2019 

 strojník, údržbář, ledař 
Pavel Mrkos 
od 1. 4. 2019 

 

Další pracovní činnosti byly řešeny uzavíráním dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. 
Šlo o tyto pozice:  
DPP – obsluha baru, úklid, obsluha fitcentra, koupaliště, rozhodčí, časomíra 
DPČ – obsluha baru, obsluha fitcentra, mzdová účetní 
 
 
 

 
 
 



POPIS PROVOZOVEN 
 

Dělnický dům 

Prostory Dělnického domu jsou využívány především pro kulturní a společenské aktivity. 

 

Prostory Dělnického domu 

Název prostoru Kapacita Umístění 

Velký sál (s balkonem) 255 + 55 (balkon) přízemí 

Přísálí 113 přízemí 

Klubovna 17 přízemí 

Zrcadlový sál 64 1. patro 

 

V dalších prostorech Dělnického domu jsou kanceláře divize Kultura a studio TV ODRA.  

Součástí budovy je restaurace Dělnický dům, tyto prostory jsou i s kavárnou v Dělnickém 

domě pronajaty v rámci dlouhodobého pronájmu panu Liboru Polehlovi. Účel pronájmu je stanoven 

na provozování restaurace a kavárny. 

Nájemce Účel pronájmu Doba nájmu 

Libor Polehla provoz restaurace a kavárny celý rok 2019 

 

Knihovna 

Knihovna má dvě provozovny. Hlavní knihovnický prostor se nachází na sídlišti v části 

Studénka-Butovice. Druhou provozovnu najdeme v prostorách zámku ve Studénce 1. 

 

Vagonářské muzeum 

Expozice vagonářského muzea je umístěna v prostorech zámku ve Studénce 1 na ulici 

Panské 229. Návštěvník se zde může seznámit se způsobem dopravy od středověku až po vznik 

nejstarších železničních tratí. Najdeme zde prezentaci výrobců železniční techniky na přelomu 

19. a 20. století, v době, kdy byla založena i vagonka ve Studénce. Muzeum bylo původně 

koncipováno jako podnikové muzeum vagonky, proto je hlavní část expozice věnována právě 

vagonářské výrobě. Jedním z dominantních výstavních exponátů je plně funkční modelová železnice.  

 

Areál koupaliště 

Areál se nachází na ulici Sjednocení. Koupaliště bylo nově zrekonstruováno a uvedeno 

do provozu. Nyní nově využívá přírodní způsob čištění vody namísto chemického. Oprav se dočkaly 

také budovy tvořící zázemí. V areálu jsou nyní dva beachvolejbalové kurty, nový tobogán 

a zavlažování velké části travnatých ploch. 

 



Víceúčelová sportovní hala ve Studénce 

Víceúčelová sportovní hala je umístěna v části Butovice a primárně slouží ke sportovním 

aktivitám jako zimní stadion. V prostorech stadionu má kancelář také hokejový klub HC Studénka. 

Další prostory jsou využívány jako šatny, v severovýchodní části přízemí jsou prostory pronajaty 

externím subjektům. Součástí zimního stadionu je také fit centrum. Nachází se zde také kanceláře 

divize Sport a vedení SAK Studénka.   

 

Pronájem 

Nájemce Účel pronájmu Doba nájmu 

Miroslav Hertel 
provozování restauračního 
zařízení 

celý rok 2019 

WILD KROKO s. r. o. 

provozování restauračního 
zařízení, provozování herny a 
provozování kanceláře a 
skladovacích prostorů 

celý rok 2019 

Dušan Gergö provozování kanceláře celý rok 2019 

Monika Holíková provozovna kosmetiky celý rok 2019 

Petr Balaga 
provozování prodejny 
zemědělských a 
zahrádkářských potřeb 

celý rok 2019 

Markéta Zimová 
relaxační, grafické a 
kosmetické služby 

od 1. 4. 2019 

 

Sportovně-ubytovací komplex 

Sportovně-ubytovací komplex je stavebně spojen s víceúčelovou sportovní halou. Najdeme zde bazén 

o rozměrech 17 x 5 m, sauny pro muže a pro ženy, vířivou vanu pro 4 osoby, solárium, bowling a bar. 

Je zde 6 pokojů s celkovou kapacitou 29 lůžek.  

Členění pokojů: 

2x pětilůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 

2x šestilůžkový pokoj se společným sociálním zařízením  

1x čtyřlůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením 

1x třílůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením 

 
V prostorech ubytovacího komplexu jsou umístěny i kanceláře vedení organizace a provozovna 
masáží. 
 

Nájemce Účel pronájmu Doba nájmu 

Jana Dreslerová provozování masáží celý rok 2019 

 

Sportovně-rekreační areál  

Sportovně-rekreační areál najdeme na stejné adrese jako sportovně-ubytovací komplex. Jde 

o venkovní areál s herními prvky pro nejmenší, s brouzdalištěm a minigolfem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K U L T U R A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KULTURA 

Středisko kultury SAK Studénka, příspěvková organizace, pořádá kulturní akce pro všechny 

věkové kategorie obyvatel Studénky a blízkého okolí. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. 

Organizuje kulturní akce i další projekty, zabezpečuje zpracování a vydávání studéneckého 

zpravodaje a zajišťuje kompletní propagaci akcí a prodej vstupenek. Středisko kultury zajišťuje provoz 

Dělnického domu. Pod hlavičku organizace patří také Tamburašský soubor Brač a soubory mažoretek 

Petra Studénka. Během roku se spolupracuje s místními spolky, jednotlivci a organizacemi.  

Mažoretky Petra 

V roce 2019 se mažoretky zúčastnily několika nepostupových soutěží a vystoupení na území 

celé České republiky. Byly registrovány v asociacích ČFMS a ČMTF. Mažoretky si za celou sezónu 

odvezly několik cenných kovů a krásných umístění.  

Vyvrcholením celé sezóny byl Světový pohár a Mistrovství světa v Praze. Na Světovém poháru 

nás v nejmladší věkové kategorii reprezentovaly sólistky Michaela Tobolová a Nikol Vojkůvková. Nikol 

Vojkůvková se umístila na úžasném 1. místě a o několik desetin bodu se hned za ní umístila 

i Michaela Tobolová. Na Mistrovství světa nás reprezentovala sólistka Emily Krásová, která si 

zasoutěžila hned ve dvou sólových disciplínách, a to s jednou hůlkou, a i se dvěma hůlkami. 

Po sečtení výsledků z ní byla dvojnásobná mistryně světa.  

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo soubor celkem 30 děvčat. Všechny soubory pracují 

s náčiním Baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo formacích. V soutěžní sezóně 

2019 si mažoretky připravily okolo 15 choreografií. 

 

Tamburašský soubor BRAČ 

 
Tamburašský soubor Brač celý rok zkouší v Dělnickém domě pravidelně každý pátek 

a většinou i ve středu. Členové si připravují, vyhledávají, kopírují notový materiál. Starají se o hudební 

nástroje a notový archív, zajišťují zdokumentování činnosti souboru, a to i uchováváním historických 

materiálů a dokumentů (vítězné plakety, dary z festivalů, fotografie,...) Dva z členů upravují nové 

skladby do partitur pro tambury.  

Členové usilují o vyvolání zájmu o hraní na tamburu u dětí. Sami udržují amatérské webové 
stránky souboru i otevřenou facebookovou skupinu. Soubor je připraven kdykoliv vystoupit 
na různých akcích města Studénky. Koncem roku zaslal soubor k opravě a renovaci část svých 
nástrojů.  

Stručný přehled akcí za rok 2019: 

Datum konání Místo konání Typ akce 

5. – 7. 4. 2019 Banja Luka, Bosna a Hercegovina hudební festival 

4. 5. 2019 Tamburaši Praha společný koncert 

17. 5. 2019 Studénka, Dělnický dům,  jarní koncert 

7. – 9. 6. 2019 Sázava koncert v katedrále 

12. 6. 2019 Ostrava, lidová konzervatoř koncert 

8. – 14. 7. 2019 Černá Hora soustředění, koncerty 

18. 8. 2019 Valašské Klobouky festival 

11. 10. 2019 Studénka Obranářský speciál 

30. 11. 2019 Studénka, Dělnický dům, předvánoční koncert 

8. 12. 2019 Dolní Benešov, kostel koncert 



Pořady pro děti a mládež 

Během roku proběhlo několik pořadů pro děti, které jsou věnované jak dětem z mateřských 

škol, tak dětem ze základních škol z prvního i druhého stupně. Program není zaměřen pouze 

na zábavné programy, ale také na vzdělávací. Děti mohly vidět několik divadelních představení, 

navštívit edukativně zaměřené akce jako „To je naše město“. Při této akci byly zapojeny všechny 

základní školy ze Studénky. Cílem bylo více poznat město, ve kterém děti žijí, a to zábavnou formou, 

kdy skupiny dětí musely plnit různé úkoly, které byly rozmístěny po celém městě. Každoročně se také 

koná akce „Živá knihovna povolání“, kde mají žáci devátých tříd možnost poradit se s odborníky 

z jednotlivých oborů o tom, na jakou střední školu nastoupit. 

Pořady pro seniory 

I letos bylo připraveno několik večerů pro seniory. Nechyběla tradiční „Tančírna“, kterou 

následovaly tematicky zaměřené akce jako „Když na sále spustí basa“, „O nás dvou už Goethe psal“ 

a další. V letošním roce byl ke Dni seniorů připraven koncert Dua Jamaha, který se během krátké 

chvíle vyprodal. Velké poděkování při pořádání akcí pro seniory patří panu MUDr. Pavlu Hanzelkovi. 

Společenské akce 

Ze zkušeností z předešlých let jsme v prvním měsíci pořádali pouze jednu akci, a to Diskotéku 

na zimáku. Jednou z prvních velkých akcí, které se v letošním roce konaly, byl bezesporu 

XXIII. městský ples, který byl pojat opravdu ve velkém stylu. Moderátorem večera byl Roman Vojtek, 

nechyběla taneční vystoupení soutěžících z oblíbené soutěže Stardance a hlavní hvězdou večera byla 

Petra Janů. O hudbu se po celý večer starala skupina Gangsters of Swing Orchestra a na své si přišli 

také příznivci moderní hudby, kterou zajišťoval v kavárně DJ Srp. 

Největší společenskou událostí bylo zahájení výstavy k 120. výročí narození Františka 

kardinála Tomáška a s ní spojenou bohoslužbou. Této akce se zúčastnili přední představitelé církve 

v čele s kardinálem Dominikem Dukou, který rovněž vedl samotnou bohoslužbu v kostele 

sv. Bartoloměje. Mezi hosty byli hejtmani Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, 

náměstek kultury a další postavy české politické scény. Na akci jsme úzce spolupracovali 

s Arcibiskupstvím pražským, Arcibiskupstvím olomouckým a Ostravsko-opavskou diecézí. Největší 

poděkování patří Arcibiskupství pražskému, které nám zapůjčilo sbírkové předměty k výstavě a velmi 

nám s přípravami pomáhalo a také řediteli ZŠ Tomáše Garriguea Masaryka panu Mgr. Milanu 

Stillerovi, jehož škola od 1. září 2019 nese nově název Základní škola Františka kardinála Tomáška.    

Venkovní akce 

V letošním roce město Studénka oslavilo 60. výročí od svého založení. Tou největší akcí, která 

se oslavám věnovala, byly Dny města. Vůbec poprvé se městské slavnosti konaly ve dvou dnech 

a na zcela novém místě. Pro akci jsme vybrali fotbalové hřiště u ZŠ Tomáše Garriguea Masaryka, 

dnešní ZŠ Františka kardinála Tomáška. Návštěvníci mohli na pódiu vidět například studéneckou 

kapelu Tulejbus, studénecké rodačky Holki, Lauru a její tygry, AC/CZ, Maxíky a další. Hlavním 

vystupujícím dvoudenních oslav byla kapela Tři sestry v čele s frontmanem Lou Fanánkem Hagenem. 

Nechyběla tradiční dětská stage, skákací atrakce pro děti a nově byla připravena alternativní stage, 

kde se o program staraly spolky PopStu a StuArt. 

 



Léto bylo ve znamení série akcí v rámci Letního festivalu. První polovina letních prázdnin byla 

věnována převážně dětským akcím, naopak srpen byl ve znamení akcí pro dospělé a rodiny s dětmi. 

Zmínit musíme zejména akce Fajne Léto, Studénecký rockfest, Technické dědictví nebo letní kina. 

Prvně jmenovaná akce Fajne Léto se konala na zámecké zahradě a v prostorách Vagonářského 

muzea. Celá akce byla technicky zaměřená, děti i rodiče si mohli například vyzkoušet stavění 

z Merkuru, vyrobit si vlastní připínací placku, navštívit zdarma Vagonářské muzeum, nebo se projet 

vláčkem po Studénce. Studénecký rockfest představil rockové kapely ze Studénky a okolí. Akce 

Technické dědictví se po úspěšném loňském ročníku konala i v letošním roce. Oproti roku 2018 jsme 

letos akci organizovali na třech místech, a to ve Vagonářském muzeu ve Studénce, na letišti 

v Mošnově a také v kopřivnickém muzeu Tatra. Návštěvníci se mohli svézt historickými dopravními 

prostředky, podívat se na letouny z 30. let, navštívit za zvýhodněné vstupné Technické muzeum Tatra 

a soutěžit o zajímavé ceny. Zmínit musíme také letní kina, která měla obrovský úspěch a budeme 

v nich pokračovat i v roce 2020.  

Koncerty 

V roce 2019 se ve Studénce představilo hned několik známých interpretů se svými koncerty, 

kteří se nepředstavili jen v rámci venkovních akcí, ale také v rámci samostatných koncertů 

v Dělnickém domě. Za zmínku stojí koncerty kapely Čechomor, Dua Jamaha, pěveckého sboru 

Ondrášek nebo netradiční adventní koncert kapely Poetika. Již tradičně proběhly dva koncerty 

Tamburašského souboru Brač. 

Advent 

Letošní advent odstartoval koncert Tamburašského souboru Brač s promítáním ukázek filmů 

a pohádek, na který další den navázalo tradiční rozsvícení vánočního stromu, následovalo divadlo 

pro děti s názvem Popletené Vánoce, odkud si děti odnesly i nadílku. Prvním koncertem v rámci 

letošního adventu bylo vystoupení kapely Poetika. Poslední venkovní akcí byla celostátní „Česko zpívá 

koledy“, kde si všichni příchozí mohli společně s dětmi ze SZUŠ Musicale zazpívat nejznámější koledy, 

o doprovodný program se postarala česko-španělská dvojice Soundmates, která zahrála české 

i zahraniční vánoční písně. Třetí adventní víkend patřil vánočním trhům a koncertu pěveckého sboru 

Ondrášek v kostele sv. Bartoloměje. Advent ukončil koncert Josefa Vágnera s Adrianou Bajtkovou. 

SHRNUTÍ 

Celkem SAK Studénka, příspěvková organizace, v roce 2019 uspořádala 56 kulturních akcí, což 

je o 3 více než v roce 2018. Svým rozsahem, kvalitou a náročností ale daleko převýšily akce 

z předešlých let, což dokazuje návštěvnost. I přesto, že počet akcí stoupl pouze o 3, podařilo se opět 

navýšit počet návštěvníků, a to z 22 124 na 30 364. Nárůst návštěvníků byl zapříčiněn zejména 

pořádanou akcí Technické dědictví, která měla regionální rozsah, dvoudenními Dny města, venkovní 

výstavou fotografií města a také dobrým počasím během venkovních akcí. Celkový počet pořádaných 

událostí je ale na samotné hranici technických i personálních možností.  

 

 

 

 

Porovnání posledních 7 let v návštěvnosti a počtu pořádaných akcí 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

počet akcí 40 49 63 84 77 53 56 

návštěvnost 5 766 9 213 15 855 14 778 14 614 22 124 30 364 



 

Grafické porovnání posledních 6 let v návštěvnosti a počtu pořádaných akcí 

 

SLUŽBY 

SAK Studénka, příspěvková organizace, nabízí v Dělnickém domě prostory pro konání plesů, 

školení, seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků a dalších společenských 

aktivit. V rámci Dělnického domu nabízí prostory s kapacitou od 10 do 420 míst. Na území celého 

města zajišťuje výlepovou službu. Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku organizace 

na webových stránkách. 

Předprodej 

Předprodej na vybrané kulturní akce je zahajován v určitý den na všech předprodejních 

místech. Termín začátku předprodeje je uveden v kalendáři akcí na našich webových stránkách 

a propagačních materiálech. Vstupenky si lze zakoupit v hodinách určených pro veřejnost na těchto 

místech: 

1. Dělnický dům – kanceláře SAK 

2. Knihovna na sídlišti 

3. Informační centrum – Městský úřad Studénka 

Od září 2015 je možnost zakoupit vstupenky také online přes webový formulář pomocí 

rezervačního systému „odbav.to“. Ten umožňuje přehlednou a jednoduchou rezervaci vstupenek. 

Systém umožňuje přehledné a kompletní nastavení uspořádání sálů na všechny typy akcí. 

Od 1. 1. 2020 bude prodej přes rezervační systém „odbav.to“ ukončen a nahrazen novým. 

Předprodej do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě 

SAK Studénka, příspěvková organizace, zajišťuje pro občany Studénky dlouhá léta předplatné 

do Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Za rok 2019 jsme evidovali v prvním i druhém 

pololetí 38 předplatitelů.  
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ZPRAVODAJ MĚSTA STUDÉNKY 

Na jaře 2019 prošel zpravodaj města Studénky podstatnými změnami. Od ledna do března 

2019 byl tradičně vydáván v nákladu 600 ks. Obálka zpravodaje zůstala zachována a každý měsíc 

měnila svou barevnost a hlavní motiv (od počátku roku 2008 byla zajištěna variabilní barevnost 

každého čísla). Vnitřní část měsíčníku byla provedena v černobílé barvě a rozdělena do několika 

rubrik, např. informace z městského úřadu, ze škol, ze sportu a kultury apod. Pravidelné rubriky pak 

byly doplněny o články čtenářů, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce a inzerci. V tomto období 

byl rovněž zpravodaj zpoplatněn částkou 5,00 Kč za ks. Od dubna roku 2019 byl zpravodaj města 

Studénky nově vydáván v počtu 3 000 ks. Vzhled obálky a rubriky měsíčníku zůstaly nezměněné, ale 

byly tištěny v celobarevném provedení. Další pozitivní změnou bylo zrušení poplatku a poskytnutí 

zpravodaje široké veřejnosti zdarma. 

Od roku 2005 byla všechna čísla pravidelně uváděna na webových stránkách SAK Studénka, 

příspěvkové organizace.  

Stejně jako v minulých letech byl zpravodaj města nabízen v novinových stáncích 

a obchodech. Nově pak bylo možné získat měsíčník také u lékařů, v Nové Horce a v Restauraci 

a penzionu U nádraží. Měsíčně se zpravodaj rozesílal do více než 30 měst, knihoven a institucí v ČR. 

Distribuční místa zpravodaje města na konci roku 2019: 

1. Dělnický dům, 2. května 7 

2. Drogerie Risol (pošta Partner), 2. května 504 

3. Hostinec Nová Horka 4 

4. Hruška, 2. května 504 

5. Hruška, Butovická 661 

6. Hruška, Malá strana 680 

7. Hruška, Panská 898 

8. Informační centrum Studénka, nám. Republiky 762 

9. Městská knihovna Studénka – sídliště, Arm. gen. L. Svobody 760 

10. Městská knihovna Studénka – zámek, Panská 229 

11. Ordinace MUDr. Pavla Hanzelky, nám. Republiky 653 

12. Poliklinika, Butovická 365 

13. Potraviny Můj obchod, 2. května 277 

14. Restaurace a penzion U nádraží, Nádražní 136 

15. Rodinné centrum Studénka, Tovární 386 

16. Zdravotní středisko a zubní laboratoř, Tovární 367 

17. Zimní stadion, Budovatelská 770 

18. Trafika Splitas, nám. Republiky 700 



Počty prodaných zpravodajů města Studénky od roku 2008 do března roku 2019: 

 

Jelikož byl zpravodaj od dubna 2019 dostupný zdarma, dá se v této tabulce porovnávat pouze 

1. čtvrtletí jednotlivých let. Grafické znázornění prodeje měsíčníku města ukazuje, že v měsících 

leden, únor a březen 2019 bylo zakoupeno o 32 kusů zpravodaje méně než v roce 2018. Globálně lze 

tedy konstatovat neustále klesající prodej tištěného zpravodaje v posledních letech. 

 
Počty odebraných zpravodajů města Studénky od dubna do prosince 2019: 

 

 

 

Z tabulky je patrné, že v průměru veřejnost odebere 

2 567 ks zpravodajů za měsíc. Celkem za období duben až 

prosinec 2019 zůstalo 3 463 nevydaných kusů zpravodaje 

města Studénky. 

 

 

 

Měsíc 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leden 651 594 439 575 478 461 458 457 468 457 392 438 

Únor 664 552 419 572 457 480 424 435 417 430 400 413 

Březen 606 537 434 569 472 493 414 438 434 416 432 388 

Duben 451 520 459 546 466 485 423 415 433 443 411 - 

Květen 604 513 413 487 484 488 430 471 469 406 372 - 

Červen 534 518 430 480 489 504 413 450 438 431 408 - 

Červenec 479 518 356 468 454 499 448 433 427 426 452 - 

Srpen 458 468 396 454 - - - - - - - - 

Září 511 527 404 451 458 506 432 441 443 420 414 - 

Říjen 570 477 396 461 458 491 417 455 389 404 395 - 

Listopad 503 471 401 459 445 460 455 447 423 421 399 - 

Prosinec 598 402 388 469 471 467 436 404 428 405 380 - 

CELKEM 

(ks) 
6 629 6 097 4 935 5 991 5 132 5 334 4 750 4 846 4 769 4 659 4 455 1 239 

Měsíc 
Počet odebraných 

výtisků 

Leden - 

Únor - 

Březen - 

Duben 2 244 

Květen 2 456 

Červen 2 319 

Červenec/srpen 2 829 

Září 2 664 

Říjen 2 556 

Listopad 2 672 

Prosinec 2 797 

CELKEM (ks) 20 537 



 

 

 

 

 

R O D I N N É   C E N T R U M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopolední kurzy 

V tomto kurzu nebo také ve Cvičení rodičů s dětmi se procvičuje celkový psychomotorický 

vývoj dítěte. Kurz je určen pro děti od 6 měsíců do 3 let věku. Ve druhém pololetí roku 2019 jsme 

čtvrteční lekce pro nedostatek zájemců zrušili. Místo cvičení rodičů s dětmi vznikla Pidiškolka, kde 

děti navštěvují Rodinné centrum bez rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurz psychomotoriky 

1. pol. roku 2019 – jarní blok 2. pol. roku 2019 – podzimní blok 

název počet lekcí návštěvníků   název počet lekcí návštěvníků   

Pondělí 48 40 1 920 Pondělí 28 42 1 176 

Úterý 48 36 1 728 Úterý 30 42 1 260 

Středa 46 26 1 196 Středa 30 34 1 020 

Čtvrtek 50 36 1 800     0 

celkem     6 644 celkem     3 456 

PIDIŠKOLKA - PIDILIDI 

říjen 30 

listopad 25 

prosinec 15 

celkem 70 



Odpolední kurzy 

Odpolední kurzy jsou kroužky pro děti od 3 let, které již navštěvují mateřskou školu. Celkem 

Rodinné centrum nabízelo v jarním bloku 5 kurzů – TANCUJ!, POHYBÁČEK, PASTELKOHRANÍ, 

MINIBALET a TANEC V ŠÁTKU. V podzimním bloku nám ubyly taneční kroužky pro děti, ale přibyl nový 

kurz – HUDEBNÍ HRÁTKY. 

Děti navštěvují kurzy v Rodinném centru a kurz Pohybáček je veden v tělocvičně na Základní 

škole Františka kardinála Tomáška. 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled akcí rodinného centra 

datum název akce počet návštěvníků 

12.3.2019 Řečový vývoj od 0 do 5 let 21 

25.3.2019 Ekologie v domácnosti 19 

18.4.2019 Pohádka „O Koblížkovi" 40 

25.4.2019 Hry pro rozvoj komunikačních dovedností 10 

15.5.2019 Sbírka pro „Onkoláčky" 65 

30.5.2019 Jak zvládnout nástup dítěte do MŠ a nezbláznit se 12 

21.6.2019 Ukončení školního roku 95 

3.8.2019 Miniolympiáda a Picnic Day 60 

26.9.2019 Zdravá dětská nožička 19 

18.10.2019 Vánoční minifocení 40 

17.11.2019 Lampionový průvod 600 

28.11.2019 Vánoční tvoření v RC 45 

8.12.2019  Ukončení sbírky Krabice od bot 150 

 celkem  1 176 

 

odpolední kroužky – jarní blok odpolední kroužky – podzimní blok 

MINIBALET 16 13 208 HUDEBNÍ HRÁTKY 24 21 504 

PASTELKOHRANÍ 20 2 40 TVOŘÍLEK 11 9 99 

POHYBÁČEK 19 13 247 POHYBÁČEK 10 15 150 

TANCUJ! 19 7 133 TANEC V ŠÁTKU 14 4 56 

TANEC V ŠÁTKU 8 5 40         

celkem     668 celkem     809 



SHRNUTÍ 

V roce 2019 se Rodinné centrum opět přidalo ke sbírce „Krabice od bot“, která má za cíl 

potěšit děti z chudých rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí 

pomohou připravit jejich krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Jako sběrné 

místo jsme se starali o výběr dárků od lidí v termínu od 26.11.2019 do 08.12.2019, jejich třídění, 

výběr institucí, kterým dárky předáme a taky samotný převoz těchto dárků. Ani jsme nečekali, jak 

tato akce bude úspěšná, lidé dováželi dárky i ze vzdálenějších měst. Celkem se nám podařilo vybrat 

145 dárků, které jsme předávali do Dětského domova v Novém Jičíně, Charity ve Studénce a také 

jsme spolupracovali s OSPOD z Bílovce, který spolupracuje s rodinami ze Studénky, takže tyto dárky 

jsme předali i dětem z této oblasti.  

Rodinné centrum za rok 2019 navštívilo 12 823 návštěvníků. 

  



 

 

 

 

TV ODRA 
  



TELEVIZNÍ STUDIO ODRA 

 

Tým TV Odra 

Na zpravodajství a tvorbě pořadů se největší měrou podíleli Jakub Švarc, Petr Hradský, 

kterého v září nahradila Tereza Rusková. Součástí našeho týmu jsou také externisté Sabina Hromková 

a Karel Huvar.  

 

Vysílání a jeho obsah 

I v roce 2019 jsme nadále spolupracovali s kopřivnickou KTK a televizí Mikroregiony. Vysílání 

jsme souběžně šířili i na kanále TV Odra v síti MIRAMO a v síti M-NET Studénka, na internetu pomocí 

webu www.tvodra.cz. V roce 2019 nás sledovalo přes internet 68 000 diváků, celkem strávili u našich 

videí 4 270 hodin.  

V minulém roce naše televize začala také dodávat reportáže pro televizi Polar, s kterou úzce 

spolupracujeme na vytváření nového pořadu Express Studénky. Taktéž jsme začali využívat více anket 

a od října minulého roku pravidelně dodáváme čtyři reportáže na místo původních tří, plus krátký 

přehled událostí ve městě nebo pozvánek na akce a sport.  

Obsahem zpráv byly hlavní události města – ve všech jeho oblastech. Úzce proto 

spolupracujeme s vedením města, občany a dalšími důležitými institucemi a spolky ve městě. 

Podněty a informace, které dostáváme, zodpovědně zpracováváme, objektivně a v mezích zákona. 

V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidět průměrně 45 repríz týdně magazínu TV Odra. 

V uplynulém roce studio TV Odra nabídlo svým divákům 254 reportáží. Nedílnou součástí vysílání se 

staly další pořady jako „Z archivu muzea“, „Kulturart“, „Pohled do knihovny“ a „Bez komentáře“. 

Celkem jsme za rok odvysílali přes 100 hodin pořadů, ať už z vlastní produkce nebo převzaté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvodra.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V A G O N Á Ř S K É   M U Z E U M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAGONÁŘSKÉ MUZEUM 

Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce. Jeho druhé 

poschodí je věnováno založení samotné vagonky, jejího postupného budování a přehledu prvních 

výrobků. Expozice pokračuje prezentací výroby osobních, motorových i nákladních vozů všech druhů 

a typů. Celé muzeum bylo tvůrci pojato jako dokumentační, kdy se snaží na mapách, nákresech, 

fotografiích a modelech představit návštěvníkům v ucelené podobě historii dopravy obecně a historii 

jednoho z významných podniků, který svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na našich 

tratích. Od roku 2003 je ve vlastnictví města Studénky a je provozováno SAK Studénka, příspěvkovou 

organizací. 

Statistické údaje – srovnání 

Rok Celkový počet návštěvníků Celková tržba, vstupné (v Kč) 

2014 5 393 128.000,- 

2015 4 524 116.000,- 

2016 4 930 117.000,- 

2017 5 635 123.475,- 

2018 6 274  148.995,- 

2019 8 909  191.656,- 

  V roce 2018 muzeum navštívilo v rámci akce „Technické dědictví“ dalších 6 000 návštěvníků. 
  V roce 2019 muzeum navštívilo v rámci akce „Technické dědictví“ dalších 3 100 návštěvníků. 

 

Statistické údaje za rok 2019, srovnání s rokem 2018 

Druh vstupného Počty osob 2018 Počty osob 2019 Vztah k roku 2018 

Plné vstupné 1 153 1 414 +18,5 % 

Snížené vstupné 1 495 1 194 -20 % 

Rodinné vstupné 1 164 1 428 +19,5 % 

Neplatící 2 462 4 873 +49 % 

 

V roce 2019 byla návštěvnost vyšší proti roku 2018 o 2 635 osob, což je nárůst o 29,5 %. 

Nárůst nastal ve skupině využívající plné vstupné a rodinné vstupné a ve skupině neplatící, což bylo 

dáno větší aktivitou muzea (akce Fajne léto, Technické dědictví). K snížení počtu osob došlo pouze 

u vstupného zlevněného, ale to nemělo zásadní vliv na celkovou návštěvnost muzea a tržby. 

 

 

 

 



Srovnání tržby za upomínkové předměty 

Rok Tržba Nárůst 

2015 8.000,- Kč  

2016 15.000,- Kč  

2017 30.768,- Kč  

2018 40.184,- Kč  

2019 44.931,- Kč + 4.747,- Kč 

 

Muzejní činnost 

Muzejní činnost spočívá i ve zjišťování informací a spolupráci s archivy. Proběhla osobní 

návštěva archivu v Novém Jičíně, kde byly studovány a nafoceny materiály týkající se historie města 

Studénky (materiál je rozčleněn do 7 složek o celkové velikosti 1,31 GB). Tyto informace využíváme 

pro návštěvníky našeho Vagonářského muzea. Tím, že je muzeum umístěno na zámku, je většina 

z nich chtivá informací o historii zámku, historii města a dalších lokací. Ve své podstatě jsme jakousi 

„pobočkou“ informačního centra a těší nás, že umíme odpovídat na všetečné otázky příchozích. 

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany a také díky nadšencům a sběratelům z různých koutů 

naší republiky se nám podařilo získat materiály týkající se letecké výroby v bývalém podniku vagonka 

a podrobné informace o jediném zalétávacím pilotovi Vojtěchu Matěnovi. Informačně velmi obsáhlý 

CD nosič s dokumenty meziválečné doby je předmětem dalšího bádání a zpracování pro zájemce 

o tuto tématiku. (Plánujeme tisk brožury zaměřený na leteckou výrobu ve vagonce od samotného 

počátku až do jejího konce a dalších propagačních materiálů, které by měly poskytnout podrobné 

informace pro návštěvníky Vagonářského muzea.) 

Nadále pokračuje poskytování materiálu o vagonce od místních občanů, který je následně 

dokumentován a posléze prezentován. 

Propagace 

Vagonářské muzeum jsme propagovali pomocí rollupu a skládaček Vagonářského muzea 

na veletrhu cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a Ostravě a také na dalších veletrzích prostřednictvím 

Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko u nás i v zahraničí. Muzeum propagujeme 

i na webových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace, jejíž jsme součástí. Natáčíme 

příspěvky do TV Odra, máme facebookové stránky Vagonářského muzea. Návštěvníkům jsou 

k dispozici propagační letáčky muzea a dalších subjektů. O činnosti muzea pravidelně informujeme 

občany Studénky také ve zpravodaji města. 

Ve spolupráci s městem Studénka pracujeme na nástěnném kalendáři pro rok 2021, který 

bude vydán městem Studénka u příležitosti 120. výročí založení vagonky a 65. výročí založení 

Vagonářského muzea. 

 

 



Facebooková stránka byla založena 17.10.2018. Po roce fungování došlo k výraznému nárůstu 

sledovanosti. Během jednoho roku jsme získali na stránce Vagonářského muzea 407 sledujících, 

z nichž celkem 112 aktivně oznámilo svou polohu, čímž přispěli k propagaci muzea. Podle loňských 

statistik byla zaznamenána největší aktivita v dubnu 2019, kdy celkový počet příspěvků oslovil 

2 678 lidí. 

Dokumentační činnost 

Součástí muzejní práce je také dokumentační činnost. V letošním roce jsme nafotili 

7 037 souborů o celkové kapacitě 20,9 GB. Jde o materiál, který se týká vagonářské sbírky. Celkově se 

nám letos podařilo shromáždit 2 904 souborů o celkové kapacitě 16,2 GB, které se týkají nejen 

Vagonářského muzea, ale také historie města Studénky a dalšího doplňkového materiálu, který slouží 

pro návštěvnický provoz. 

Dotace 

Z dotačního titulu Moravskoslezského kraje jsme pořídili nové vitríny, interaktivní techniku, 

započaly úpravy 2. patra, do kterých nainstalujeme nový výstavní fundus. 

Návštěvnost 

Navštívilo nás 8 909 návštěvníků. Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno 165 dnů, což je 

o čtyři dny více než v roce 2018. 

Naše muzeum je součástí tradičních a úspěšných akcí v rámci Technotrasy, Fajneho léta, 

Čarodějných ohňů, tam všude jsme pomáhali. Účastnili jsme se dnů otevřených dveří ve společnosti 

MSV Metal Studénka, a. s. V únoru a listopadu jsme uspořádali odborné přednášky. V roce 2019 bylo 

uskutečněno 20 badatelských návštěv a poskytnuto cca 100 odpovědí na dotazy, týkající se 

Vagonářského muzea, ale i historie města Studénky. 

Příznivě byla hodnocena změna otevírací doby. Zůstane tedy zachována v původním rozsahu 

i na sezónu 2020. 

V návštěvní knize máme skoro 550 kladných zápisů, které chválí práci a píšou o radosti 

spojené s návštěvou muzea. Byl odstraněn velký nešvar z minulosti, a to špatné značení cesty 

do muzea. Oproti loňsku se nám zvýšila návštěvnost o 2 635 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Ě S T S K Á   K N I H O V N A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ KNIHOVNA STUDÉNKA 

Knihovní fond 
K 31.12.2019 bylo v knihovně evidováno celkem 26 833 knihovních jednotek, z toho byla 

naučná literatura pro dospělé uživatele v počtu 6 279 svazků, krásná literatura pro dospělé (beletrie) 

v počtu 15 058 svazků, beletrie pro mládež v počtu 4 596 svazků, naučná literatura pro mládež 

v počtu 901 svazků a 22 deskových her. V říjnu byla zprovozněna služba půjčování e-knih 

prostřednictvím portálu e-Reading, který poskytuje téměř 8 000 titulů. Uživatelé knihovny si mohou 

zapůjčit až 3 tituly měsíčně. Tato služba byla do konce roku využita 35x. 

Činnost knihovny 
Dostupnost služeb pro obyvatele Studénky zajišťuje Městská knihovna Studénka, kterou tvoří 

knihovna na sídlišti v centru města a pobočka na zámku s profesionálními knihovníky. Obě knihovny 

vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací činnost v souladu s posláním této instituce 

a dle zájmu uživatelů. Knihovna vykonává meziknihovní výpůjční službu (MVS), jde o zprostředkování 

dokumentů z jiných knihoven. O MVS je u čtenářů stabilní zájem. 

Statistika 
 
 Knižní fond            Počet čtenářů 

 

 

 

Počet návštěvníků knihovny (fyzicky)         Počet návštěvníků knihovny (on-line) 

Celkový počet návštěvníků knihovny 18 462 

Knihy a periodika 14 092 

Internet 421 

Kulturní akce 2 545 

Vzdělávací akce 1 404 

 

 

Počet vypůjčených dokumentů 

Celkový počet vypůjčených dokumentů 37 649 

z toho periodik 5 513 

  

Knižní fond celkem 26 822 

Přírůstky knih a her za rok 2019 celkem 1 005 

z toho nákup 914 

z toho dary 84 

z toho deskové hry 7 

Celkový počet čtenářů 9 516 

Počet registrovaných čtenářů: 754 

z toho mládež do 15 let 193 

Celkový počet návštěvníků 17 976 

Návštěvy přes on-line katalog 3 365 



 

 

 

 

 

 

S P O R T O V N Í   C E N T R U M 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORT 

 
 Předmětem činnosti SAK Studénka, příspěvkové organizace, jsou také aktivity sportovního 

charakteru. Pro tyto aktivity využíváme prostory sportovně-ubytovacího komplexu, 

sportovně-rekreačního areálu a víceúčelové sportovní haly. 

 

Víceúčelová sportovní hala 
 

Víceúčelová sportovní hala je využívána především v podzimních a zimních měsících 

ke sportovním aktivitám na ledové ploše. Z důvodu rekonstrukce zastřešení a modernizace chladicího 

systému byla hala uzavřena do konce října 2019. V měsíci listopadu byl provoz znovu obnoven. 

 

Hala poskytuje zázemí sportovnímu klubu HC Studénka, který zde trénuje a hraje svá domácí 

utkání. Ledovou plochu využívají k tréninkům kategorie přípravky, mladších a starších žáků, rovněž 

i seniorský A tým HC Studénka.  

 

Ledová plocha je dále využívána pro hokejovou soutěž amatérských družstev s názvem – AHL 

(amatérská hokejová liga). Pronájem ledové plochy využívají také externí nájemci pro své sportovní 

aktivity. V dopoledních hodinách je ledová plocha k dispozici pro výuku bruslení dětí z mateřských 

škol a pro žáky z místních základních škol. Pravidelně se zde koná také veřejné bruslení, kde si mohou 

zabruslit skutečně všichni. 

 

V letošním roce proběhla rekonstrukce střechy a technologie chlazení. Součástí těchto oprav 

byla i kompletní výměna mantinelů a nová betonová vrstva pod ledovou plochou. Provoz ledové 

plochy byl zahájen 04.11.2019. 

 

Využití ledové plochy (v hodinách) 
 

 

 

 

 

 

 

Veřejné bruslení – návštěvnost 

Měsíc 
Počet 

bruslení 

Počet 

návštěvníků 
Průměr 

Listopad 7 654 93 

Prosinec 9 1757 195 

Celkem 16 2411 151 

 

 

Měsíc 
Pronájem 
kolektivy 

Pronájem HC Hodiny školy 
Veřejné 
bruslení 

Celkem 

Listopad 90 78 16,5 8,75 193,25 

Prosinec 127,25 83 30,5 12,5 253,25 

Celkem 217,25 161 47 21,25 446,5 



Přírodní koupaliště 
 

V roce 2019 bylo po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeno koupaliště, které nově využívá 

přírodní způsob čištění vody namísto chemického. Oprav se dočkaly také budovy zázemí, kde byly 

mimo jiné vyměněny výplně stavebních otvorů a podlahové krytiny. Další letošní novinkou jsou dva 

beachvolejbalové kurty a zavlažování velké části travnatých ploch.  

 

Slavnostní otevření areálu za účasti zástupců města i příspěvkové organizace SAK proběhlo 

v pátek 28.06.2019 a lidé si mohli zdarma při komentovaných prohlídkách prohlédnou výsledek 

rekonstrukce včetně nového tobogánu. 

V sobotu 29.06.2019 přírodní koupaliště přivítalo první platící návštěvníky a zahájilo ostrý 

provoz. Nejvyšší denní návštěva v letošní sezóně činila 773 lidí. Provoz koupaliště byl kvůli 

nepříznivému počasí ukončen 05.09.2019. 

 

Návštěvnost koupaliště 

Období 
Koupací 

dny 
Nekoupací 

dny 
Počet 

návštěvníků 
Průměrná návštěvnost 

v koupací den 

26. týden 29.6. - 30.6. 2 0 801 401 

27. týden 1.7. - 7.7. 6 0 483 81 

28. týden 8.7. - 14.7. 0 6 0 0 

29. týden 15.7. - 21.7. 6 0 210 35 

30. týden 22.7. - 28.7. 6 0 1781 297 

31. týden 29.7. - 4.8. 6 0 213 36 

32. týden 5.8. - 11.8. 6 0 1085 181 

33. týden 12.8. - 18.8. 3 3 226 75 

34. týden 19.8. - 25.8. 3 3 285 95 

35. týden 26.8. - 1.9. 5 1 2121 424 

36. týden 2.9. - 5.9. 2 1 14 7 

Celkem 45 14 7219 160 

 

 

Fitcentrum 

 

 Fitcentrum je navštěvováno nejen širokou veřejností, ale také místními školami v rámci hodin 

tělesné výchovy nebo volnočasových aktivit. Každoročně je fitcentrum dovybavováno a prostory 

modernizovány. Jsou zde pořádány také různé kurzy pro návštěvníky. Fitcentrum v roce 2019 

navštívilo celkem 4 347 návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 



Fitcentrum (počet návštěvníků) 

 

 

 
 
SPORTOVNĚ-UBYTOVACÍ KOMPLEX 

 
Součástí sportovně-ubytovacího komplexu je bazén, dvě sauny, vířivá vana, bar s bowlingem 

a ubytovna. 

 
Bazén 
 

Ve sportovně-ubytovacím komplexu se nachází bazén o velikosti 17 x 5 m. Bazén je v provozu 
celoročně. Náleží k němu brouzdaliště s hloubkou 40 cm a chrlič vody. Průměrná teplota vody se 
pohybovala mezi 27,5–28,5°C 

 
V termínu od 29.07. do 11.08.2019 byl bazén uzavřen, a to z důvodu jeho čištění a výměny 

vody. 
 

Plavání s pojišťovnami: 

• s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kdy pojištěnci této pojišťovny mohli využít 
bazén zdarma ve stanovených časech, a to každou neděli od 14:00 do 20:00 hodin v termínech 
01.02.–30.04.2019 a 01.10.–30.11.2019, 

• s RBP, kdy pojištěnci této pojišťovny mohli využít bazén a saunu zdarma v úterý a v pátek 
od 14:00 do 21:00 hodin v termínech 20.02.–30.04.2019 a 01.09.–30.11.2019. 

 
Plavecká škola Relax, s. r. o., pod vedením pana Mgr. Reného Lakomého: 

• leden – červen vždy každé úterý a pátek, 

• září – prosinec vždy každé úterý a čtvrtek. 
 

Sauna  
 

Sauny patřily i v roce 2019 k nejnavštěvovanějším místům sportovně-ubytovacího komplexu. 
K sauně náleží sprchy, odpočívárna s lavicemi a malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota v sauně 
je 90°C. 
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Provoz sauny: 
01.01.–31.05.2019 ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota  
01.06.–31.08.2019 každou středu 
01.09.–31.12.2019 ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota 
 
 
Bazén a sauna (počet návštěvníků) 
 

 
 

Solárium 

V roce 2019 bylo solárium hojně navštěvováno, s výjimkou období 29.07.–11.08.2019, kdy 
bylo z důvodu údržby mimo provoz. 

Solárium (provoz v minutách) 
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Vířivka 
 
 Vířivka byla v roce 2019 mimo provoz. 
 

 
Bowling 
 
Bowling (počet návštěvníků) 
 

 
 
  

Nově se součástí akcí sportovně-ubytovacího komplexu staly pravidelné diskotéky 
s DJ Paulem Doktorem. Diskotéky se konaly v baru a byly v průběhu roku hojně navštěvovány. 
 
 

Datum 
konání akce 

Návštěvnost Vstupné 

19.01.2019 33 1 980 Kč 

23.02.2019 86 5 160 Kč 

23.03.2019 64 3 840 Kč 

26.04.2019 67 4 020 Kč 

18.05.2019 30 1 800 Kč 

27.09.2019 52 3 120 Kč 

22.11.2019 60 3 600 Kč 

26.12.2019 75 4 500 Kč 

Celkem 467 28 020 Kč 
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Ubytování 
 

Pokles ubytování byl způsoben uzavřením provozu víceúčelové sportovní haly od ledna 
do listopadu 2019. Ubytovací možnosti komplikuje umístění sociálního zázemí do společných prostor 
a starší vybavení pokojů.  

 
Ubytování (počet nocí) 
 

 
 

 

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL 
 

Sportovně-rekreační areál se nachází vedle sportovně-ubytovacího komplexu a najdeme zde 
hřiště minigolfu, dětské brouzdaliště a herní prvky s pískovištěm. 
 
Zahájení provozu sportovně-rekreačního areálu: 01.04.2019 
Zahájení provozu brouzdaliště:    03.06.2019 
Ukončení provozu sportovně-rekreačního areálu: 30.10.2019 
 
Minigolf (počet návštěvníků) 
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E K O N O M I K A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EKONOMICKÁ ČÁST 

 
SAK Studénka, příspěvková organizace, hospodaří s rozpočtem, který je složen z příspěvku 

města a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti případně z darů. 
Město Studénka určilo závaznými ukazateli nakládání s finančními prostředky na hlavní 

činnost v tomto členění: 

Druh příspěvku Výše příspěvku Čerpáno Vráceno 

Příspěvek na hlavní činnost 18 186 234,95 18 186 234,95 0,00 

z toho: limit osobních nákladů 11 157 000,00 11 157 000,00 0,00 

výdaje na odpisy 1 190 635,00 1 190 635,00 0,00 

Dotace na investice 411 088,85 

 

411 088.85 0,00 

Celkem 18 597 323,80 18 597 323,80 

 

0,00 

 
 Výdaje na odpisy byly stanoveny dle odpisového plánu a činily v roce 2019 celkově 
1 723 392,55 Kč. Reálně byla na účet města odvedena částka dle závazných ukazatelů 
1 190 635,00 Kč. Rozdíl je způsoben rozpouštěním transferů, který se projevuje ve výnosech.  
 
Příspěvek byl určen na zajištění hlavních činností, které organizaci ukládá zřizovací listina, dotace 
na investice byla určena k pořízení nového pokladního a rezervačního systému. 
 

 
Peněžní fondy 

 
SAK Studénka, příspěvková organizace, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří své peněžité fondy: 

• Rezervní fond 

• Investiční fond 

• Fond odměn 

• Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Rezervní fond 

Je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace. V roce 2018 
dosáhla organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 227 561,98 Kč. Ten byl na základě 
souhlasu rady města převeden do rezervního fondu organizace. Konečný stav rezervního fondu tak 
k 31.12.2019 činil 422 983,91 Kč.  

 
Investiční fond 
 Investiční fond organizace byl v průběhu roku navýšen vzhledem k pořízení nového 
pokladního a rezervačního systému. Investiční příspěvek zřizovatele ve výši 411 088,85 Kč byl beze 
zbytku použit na jeho pořízení. V čerpání fondu byl také promítnut příspěvek na odvod odpisů 
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 190 228,39 Kč, který byl odveden 
do rozpočtu zřizovatele. Konečný stav investičního fondu tak zůstal ve stejné výši jako na počátku 
kalendářního roku, a to 141 009,05 Kč. 
 
Fond odměn 
 Je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace. 
V roce 2019 nebyl fond odměn tvořen, ani z něj nebylo čerpáno. 
 



Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) 
 Je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu 
nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost, na odměny 
a ostatní plnění za vykonávanou práci. Čerpání fondu se řídilo rozpočtem FKSP. Jeho výše 
k 31.12.2019 činila 150 093,40 Kč.  
 
 
Přehled čerpání fondů: 
 

Fondy 
Počáteční stav 
k 1. 1. 2019 

Příjmy a výdaje během roku  
Zůstatek k 31. 12. 
2019 

Rezervní fond 195 421,93 

tvorba fondu:                   401 761,98 
zlepšený výsled. hosp.:   227 561,98                                
peněžní dary – účelové: 174 200,00 
čerpání fondu:                 174 200,00 

422 983,91 

Investiční fond 141 009,05 

tvorba fondu:                   
1 601 317,24 
čerpání fondu:               
1 601 317,24 

141 009,05 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb 

133 858,16 
tvorba fondu:                   156 924,24 
čerpání fondu:                 140 689,00 

150 093,40 

Fond odměn 22,51 0,00 22,51 

 
 

Kontroly provedené v SAK Studénka, příspěvkové organizaci, v roce 2019 
 
V roce 2019 proběhly v SAK Studénka, příspěvkové organizaci, tyto veřejnosprávní kontroly ze strany 
zřizovatele: 
 

1. Následná veřejnosprávní kontrola, týkající se hospodaření a použití veřejné finanční podpory, 
z rozpočtu města Studénky v roce 2018 
- zahájení: 02.04.2019, ukončení: 10.04.2019 
- závěr kontroly:  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které měly vliv na výsledek hospodaření, nápravná 
opatření nebyla stanovena. 
 

2. Průběžná veřejnosprávní kontrola, týkající se hospodaření s finančními prostředky 
souvisejícími se závaznými ukazateli, které byly poskytnuty z rozpočtu města Studénky 
v roce 2019 
- zahájení: 15.10.2019, ukončení: 08.11.2019 
- závěr kontroly: 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily hospodaření a chod města. 
V rámci opatření kontrolní skupina doporučila, aby žádosti o změnu výše příspěvků 
na odpisy byly zpracovávány a projednávány v průběhu roku, se kterým souvisí. 
 

3. Předběžná veřejnosprávní kontrola, týkající se hospodaření s finančními prostředky 
souvisejícími se závaznými ukazateli, které byly poskytnuty z rozpočtu města Studénky 
v roce 2019 a s finančními prostředky souvisejícími s rozpočtem města Studénky pro rok 2020   
- zahájení: 15.10.2019, ukončení: 08.11.2019 
- závěr kontroly: 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nápravná opatření nebyla stanovena. 
 

 



Ostatní kontroly: 
 

1. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 
- termín kontroly: 05.11.2019 
- závěr kontroly: 

Nebylo zjištěno závažné porušení předpisů a navržená opatření byla realizována. 
 

2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného 
- termín kontroly: 21.05.2019 
- závěr kontroly: 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 
 

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
- předmět kontroly: 

Sportovní centrum – krytý bazén s brouzdalištěm, sauna muži a sauna ženy 
- termín kontroly: 06.03.2019 
- závěr kontroly: 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení hygienických předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodaření organizace 

 
Hlavní činnost 
 
 V rámci hlavní činnosti byla i v roce 2019 organizována akce Technické dědictví, která byla 
i v tomto roce rozpočtově kryta dotací z Moravskoslezského kraje, sponzorskými dary a smlouvami 
o reklamě v rámci akce. V hospodaření se projevilo zejména pořízení nového pokladního 
a rezervačního systému. 
 

 HLAVNÍ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 24 545 069,31 B.  VÝNOSY CELKEM 24 315 180,54 

I. Náklady z činnosti 24 530 958,52 I. Výnosy z činnosti 5 095 778,90 

501 Spotřeba materiálu 1 468 533,41 602 Výnosy z prodeje služeb 4 221 773,89 

502 Spotřeba energie 3 056 522,75 603 Výnosy z pronájmu 618 350,00 

504 Prodané zboží 1 123,90 604 Výnosy z prodaného zboží 2 500,01 

506 Aktivace dlouhodobého 
majetku 

 644 Výnosy z prodeje materiálu  

511 Opravy a udržování 591 297,27 648 Čerpání fondů 174 200,00 

512 Cestovné 30 113,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 78 955,00 

513 Náklady na reprezentaci 4 205,50 II. Finanční výnosy 2,53 

518 Ostatní služby 5 489 708,97 662 Úroky  

521 Mzdové náklady 8 039 400,20 669 Ostatní finanční výnosy 2,53 

524 Zákonné sociální pojištění 2 431 610,60 IV. Výnosy z transferů 19 219 399,11 

525 Jiné sociální pojištění 19 014,00 672 Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

19 219 399,11 

527 Zákonné sociální náklady 146 317,08 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

531 Daň silniční 
1 248,00 

 Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-215 787,40 

538 Jiné daně a poplatky 510,00  Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

-229 888,77 

541 Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

   
 

542 Jiné pokuty a penále     

547 Manka a škody     

551 Odpisy dlouhodobého 
majetku 

1 699 632,55 
   

557 Náklady z vyřazených 
pohledávek 

2 784,00 
   

558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

956 743,89 
   

549 Ostatní náklady z činnosti 583 193,40    

II. Finanční náklady 9,42    

569 Ostatní finanční náklady 9,42    

V. Daň z příjmů 14 101,37    

591 Daň z příjmů 14 101,37    

Příspěvek města 18 186 234,95 

Hospodářský výsledek – hlavní činnost -229 888,77 

 
 
 
 
 
 
 



Doplňková činnost 
 
 V rámci doplňkové činnosti organizace provozuje služby občerstvení v baru i na kulturních 
akcích. Pronajímá k dlouhodobému i krátkodobému pronájmu nebytové prostory, provozuje 
ubytování. 
 

Z tohoto pohledu se organizaci v roce 2019 podařilo naplnit výnosy, které přispěly 
ke kladnému hospodářskému výsledku. 
 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 4 356 692,86 B.  VÝNOSY CELKEM 4 632 679,97 

I. Náklady z činnosti 4 306 574,23 I. Výnosy z činnosti 4 632 679,97 

501 Spotřeba materiálu 1 905 918,00 602 Výnosy z prodeje služeb 3 631 660,85 

502 Spotřeba energie 640 659,87 603 Výnosy z pronájmu 872 028,05 

504 Prodané zboží 25 023,18 604 Výnosy z prodaného zboží 37 363,88 

506 Aktivace dlouhodobého 
majetku 

 648 Výnosy z prodeje materiálu 91 627,19 

511 Opravy a udržování 11 304,00 649 Čerpání fondů  

512 Cestovné  II. Finanční výnosy  

513 Náklady na reprezentaci  662 Úroky  

518 Ostatní služby 164 056,82 669 Ostatní finanční výnosy  

521 Mzdové náklady 1 130 669,80 IV. Výnosy z transferů  

 Zákonné sociální pojištění 326 336,40 672 Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

 

 Jiné sociální pojištění 1 713,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

 Zákonné sociální náklady 10 607,16  Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

326 105,74 

531 Daň silniční   Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

275 987,11 

538 Jiné daně a poplatky     

541 Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

    

542 Jiné pokuty a penále     

547 Manka a škody 500,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 23 760,00    

558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

54 390,00    

549 Ostatní náklady z činnosti 11 636,00    

II. Finanční náklady     

 Ostatní finanční náklady     

V. Daň z příjmů 50 118,63    

591 Daň z příjmů 50 118,63    

Hospodářský výsledek – doplňková činnost 275 987,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodářský výsledek organizace 
(srovnání s finančním plánem) 
 
Rozpočet se dařilo dodržet jen v ojedinělých případech. Proto je nutné v příštích letech zohlednit 
výsledky hospodaření z předešlých let pro lepší predikci nákladů a výnosů při tvorbě rozpočtu.  

  rozpočet 
2019 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem % 

A. NÁKLADY CELKEM 23 794 089,00 24 545 069,31 4 356 692,86 28 901 762,17 121,46 

I. Náklady z činnosti 23 729 089,00 24 530 958,52 4 306 574,23 28 837 532,75 121,52 

501 Spotřeba materiálu 2 642 300,00 1 468 533,41 1 905 918,00 3 374 451,41 127,71 

502 Spotřeba energie 3 090 450,00 3 056 522,75 640 659,87 3 697 182,62 119,63 

504 Prodané zboží 33 000,00 1 123,90 25 023,18 26 147,08 79,23 

506 Aktivace dlouhodobého 
majetku 

   
 

 

511 Opravy a udržování 645 000,00 591 297,27 11 304,00 606 601,27 94,05 

512 Cestovné  13 000,00 30 113,00  30 113,00 231,64 

513 Náklady na reprezentaci 21 500,00 4 205,50  4 205,50 19,56 

518 Ostatní služby 4 320 500,00 5 489 708,97 164 056,82 5 653 765,79 130,86 

521 Mzdové náklady 10 417 000,00 10 636 341,88 1 469 326,36 12 105 668,24 116,21 

531 Daň silniční 1 560,00 1 248,00  1 248,00 80,00 

538 Jiné daně a poplatky 1 880,00 510,00  510,00 27,13 

541 Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení 

   
 

 

542 Jiné pokuty a penále      

547 Manka a škody 5 000,00  500,00 500,00 10,00 

551 Odpisy dlouhodobého 
majetku 

1 700 999,00 1 699 632,55 23 760,00 1 723 392,55 101,32 

557 Náklady z vyřazených 
pohledávek 

 
2 784,00  2 784,00 

 

558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

313 000,00 956 743,89 54 390,00 1 011 133,89 323,05 

549 Ostatní náklady z činnosti 523 900,00 583 193,40 11 636,00 594 829,40 113,54 

II. Finanční náklady  9,42  9,42  

 Ostatní finanční náklady  9,42  9,42  

V. Daň z příjmů 65 000,00 14 101,37 50 118,63 64 220,00 98,80 

591 Daň z příjmů  14 101,37 50 118,63 64 220,00  

B. VÝNOSY CELKEM 23 794 089,00 24 315 180,54 4 632 679,97 28 947 860,51 121,66 

I. Výnosy z činnosti 7 301 864,00 5 095 778,90 4 632 679,97 9 728 458,87 133,23 

602 Výnosy z prodeje služeb 5 822 000,00 4 221 773,89 3 631 660,85 7 853 434,74 134,89 

603 Výnosy z pronájmu 744 000,00 618 350,00 872 028,05 1 490 378,05 200,32 

604 Výnosy z prodaného zboží 25 000,00 2 500,01 37 363,88 39 863,89 159,46 

644 Výnosy z prodeje 
materiálu 

75 000,00  91 627,19 
91 627,19 

122,17 

648 Čerpání fondů 45 000,00 174 200,00  174 200,00 387,11 

649 Ostatní výnosy z činnosti 60 500,00 78 955,00  78 955,00 130,50 

II. Finanční výnosy  2,53  2,53  

662 Úroky      

669 Ostatní finanční výnosy  2,53  2,53  

IV. Výnosy z transferů 16 492 225,00 19 219 399,11  19 219 399,11 116,54 

672 Výnosy z vybraných 
místních vládních institucí 
z transferů 

16 492 225,00 19 219 399,11 
 

19 219 399,11 
 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      

 Výsledek hospodaření před zdaněním -215 787,40 326 105,74 110 318,34  

 Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

-229 888,77 275 987,11 46 098,34 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á M Ě R Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZÁMĚRY SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, PRO ROK 2020 

 
 

V roce 2020 se budeme věnovat realizaci těchto témat: 
 
 V oblasti kultury budeme realizovat rozšíření a obohacení muzejní expozice ve druhém patře 
Vagonářského muzea a v prostorách bývalého fotografického ateliéru. Chtěli bychom navázat 
na předcházející akce typu Technického dědictví, které měly regionální rozsah. Pokračovat chceme 
také v akci Fajne léto v rámci projektu Technotrasa. A připravujeme pravidelné kulturně-společenské 
akce, jako jsou městský ples a Den města. Chystá se taktéž výměna policových regálů v knihovně 
na zámku. 
 
 V oblasti sportu hodláme obnovit provoz zimního stadionu, který prošel rekonstrukcí střechy 
a je vybaven novou ledovou plochou včetně systému mražení. Rádi bychom realizovali více akcí 
sportovního charakteru. V tomto roce bude naším cílem zajištění bezproblémového provozu 
přírodního koupaliště, především provozu občerstvení.  
 
 Budeme se věnovat spolupráci s místními školami a školkami. Výsledkem by měly být 
společné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro děti. Spolupracovat budeme i s místními spolky 
a kluby.  
 
 V personální oblasti se chystáme posílit tým strojníků o dalšího zaměstnance a zvažujeme 
posílení obsluhy baru ve sportovním centru. Hodláme upravit organizační strukturu, aby byla co 
možná nejúčelnější.  
 
 I v nadcházejícím roce budeme připravovat široké spektrum projektů a akcí pro všechny 
skupiny obyvatel města Studénky. 

 


