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Základní údaje 

NÁZEV ORGANIZACE 
SAK Studénka, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA 
příspěvková organizace 

IČ 
66183561 

DIČ 
CZ66183561 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK 
Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 875 

STATUTÁRNÍ ORGÁN 
Mgr. Kamil Krahula 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 
www.sak-studenka.cz 

E-MAIL 
krahula@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. 

V roce 2020 došlo k vydání nové zřizovací listiny účinné od 1. 10. 2020. 

 

 

 

http://www.sak-studenka.cz/
mailto:krahula@sak-studenka.cz
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HLAVNÍ ÚČEL ORGANIZACE 
Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování kulturních, společenských, vzdělávacích a 

veřejných knihovnických služeb, zabezpečování tělovýchovných, sportovních, regeneračních a 

rekondičních činností a služeb, které slouží k uspokojování kulturních a sportovních potřeb obyvatel 

a návštěvníků města Studénky. 

PŘEDMĚT HLAVNÍ ČINNOSTI 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 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. 
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Provozovny organizace 

PROVOZOVNY ORGANIZACE 

DĚLNICKÝ DŮM 

V prostorech Dělnického domu se nachází zázemí a kanceláře divize Kultura. Součástí zázemí je i 

studio TV Odra. Dělnický dům plní ve Studénce funkci kulturního domu. Proto se v něm konají 

převážně kulturní a společenské akce. Jeho prostory jsou také pronajímány veřejnosti a firmám. 

Pořádají se zde oslavy, vzdělávací akce, společná setkání.  

Prostory Dělnického domu využívají pravidelně taktéž dva soubory, které jsou součástí naší 

organizace – Mažoretky Petra a Tamburašský soubor Brač. Dělnický dům využívají ke svým 

setkáním i další spolky a soubory ze Studénky a blízkého okolí. 

V průběhu roku se zde konala i zasedání zastupitelstva města Studénky. 

V roce 2020 byl Dělnický dům vzhledem k zákazu pořádání hromadných akcí uzavřen pro veřejnost 

po dobu pěti měsíců.  

PROSTORY DĚLNICKÉHO DOMU 

NÁZEV KAPACITA UMÍSTĚNÍ 
 

Velký sál s balkonem 255 + 55 (balkon) přízemí  

Přísálí  113 přízemí  

Klubovna 17 přízemí  

Zrcadlový sál 64 1. poschodí  

PROVOZOVNA SÍDLO PROVOZOVNY   

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 – biotop Sjednocení 812, Studénka   

Zimní stadion Budovatelská 770, Studénka   

Sportovně ubytovací komplex Budovatelská 770, Studénka   

Sportovně rekreační areál Budovatelská 770, Studénka   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Františka kardinála 
Tomáška 

2. května 500, Studénka   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Butovická Butovická 346, Studénka   

Rodinné centrum Tovární 386, Studénka   
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Součástí budovy je restaurace Dělnický dům, tyto prostory jsou i s kavárnou v Dělnickém domě 

pronajaty v rámci dlouhodobého pronájmu. Účel pronájmu je stanoven na provozování restaurace a 

kavárny.  

NÁJEMCE NEBYTOVÝCH PROSTOR DĚLNICKÉHO DOMU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Libor Polehla 
provozování 
restauračního zařízení 

2020 
 

 

KNIHOVNA 

Městská knihovna sídlí ve dvou budovách, je tedy rozdělena na dvě pobočky. První se nachází 

v prostorech zámku v městské části Studénka 1. Je v přízemí a rozkládá se ve třech místnostech 

levého křídla zámku. Druhá je umístěna v budově soukromé Střední ekonomicko-podnikatelské 

školy v městské části Studénka-Butovice. Prostory knihovny se rozkládají v zadním traktu školy a 

pokrývají přízemí a část prvního podlaží. V průběhu roku byla v obou knihovnách z důvodu 

protiepidemických opatření zřízena výdejová okénka. 

 

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. 

Muzeum se nachází v prostorech zámecké věže a přilehlých místnostech 1. – 3. nadzemního podlaží. 

V roce 2020 byla nově otevřena expozice v jedné z místností ve 2. podlaží. Muzeum získalo prostory 

v budově na ulici Tovární, kde bude přemístěn depozitář muzea. 

 

AREÁL KOUPALIŠTĚ – BIOTOP 

Areál se rozprostírá mezi dvěma městskými částmi Studénky. Biotop má tři vzájemně propojené 

vodní plochy, z nichž jedna slouží ke koupání plavců, druhá je dětským brouzdalištěm a třetí 

zajišťuje dopadovou plochu pro vodní tobogán. Areál je vybaven veškerým zázemím, počínaje 

šatnami, sprchami, technickým zázemím, občerstvením a barem. Hlavní vodní atrakci v podobě 

tobogánu doplňují různé chrliče. Mimo vodní plochu jsou umístěny dětské herní prvky a malé 

zastřešené podium. V areálu se nachází také beachvolejbalové kurty. Po celkové rekonstrukci 

absolvoval biotop svou druhou sezonu.  

Nově byly pronajaty nebytové prostory občerstvení a baru spolku POP-STU, kteří zde začali 

provozovat restaurační zařízení.  
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NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

POP-STU, z.s. 
provozování 
restauračního zařízení 

od 1.6.2020 
 

 

ZIMNÍ STADION 

Zimní stadion se nachází v městské části Butovice a jeho součástí jsou prostory fitcentra a místnosti, 

které jsou pronajímány soukromým subjektům. K budově stadionu je připojen sportovně ubytovací 

komplex.  

Zázemí zimního stadionu je využíváno převážně hokejovým klubem HC Studénka, který zde má svou 

kancelář. Využívá šatny pro jednotlivé věkové kategorie a trenéry, prostory pro brusírnu a místnosti 

pro skladování hokejového vybavení. 

Zbylé místnosti slouží jako šatny pro nájemce ledové plochy z řad veřejnosti, případně hostujícím 

mužstvům v rámci hokejových utkání. V prostorech zimního stadionu je místnost, kde se nachází 

solárium. 

Nebytové prostory určené k pronájmu využívali soukromí nájemci v roce 2020 pro provoz pizzerie, 

baru, kosmetického salónu, prodejny zemědělských potřeb, skladovacích prostor a část roku zde byl 

tetovací salón. 

 

NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR ZIMNÍHO STADIONU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Miroslav Hertel (do 31.3.2020),  
Moravia Wings, s.r.o. (od 1.4.2020)* 

provozování 
restauračního zařízení 

2020 
 

Wild Kroko, s.r.o. 

provozování 
restauračního zařízení 
provozování kanceláře 
a skladovacích prostor 

2020 

 

Dušan Görge provozování kanceláře 2020  

Monika Holíková 
provozování 
kosmetických služeb 

2020 
 

Petr Balaga 
provozování prodejny 
zemědělských a 
zahradnických potřeb 

2020 
 

Markéta Zimová 
provozování 
tetovacího salónu 

do 30.09.2020 
 

• U nájemce došlo ke změně právní formy podnikání z fyzické osoby na právnickou.  
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SPORTOVNĚ UBYTOVACÍ KOMPLEX 

Sportovně ubytovací komplex je stavebně spojen se zimním stadionem. Najdeme zde bazén o 

rozměrech 17 x 5 m, sauny pro muže a pro ženy, bowling a bar. Vířivá vana pro 4 osoby nebyla v roce 

2020 v provozu a ke konci roku bylo z důvodu neopravitelného stavu rozhodnuto o jejím odstranění. 

Vnitřní bazén byl v červnu uzavřen pro veřejnost z důvodu netěsností v bazénové vaně a s tím 

spojeným ubýváním vody v bazénu. Bazén tak bude muset projít rozsáhlou rekonstrukcí.   

V ubytovací části komplexu se nachází 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 NEBYTOVÝCH PROSTOR SPORTOVNĚ UBYTOVACÍHO KOMPLEXU 

NÁJEMCE ÚČEL PRONÁJMU DOBA PRONÁJMU 
 

Jana Dreslerová provozování masáží 2020  

 

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL 

Sportovně rekreační areál je venkovní prostor sousedící s budovou sportovně ubytovacího 

komplexu, který v sobě zahrnuje posezení s dětským hřištěm, brouzdalištěm a minigolfem. 

 

RODINNÉ CENTRUM 

Rodinné centrum se nachází v budově bývalé MŠ na ulici Tovární. Rodinné centrum v současnosti 

disponuje menší tělocvičnou, šatnou, dvěma místnostmi pro děti v prvním patře a novou hernou 

v suterénu. Nově bylo před budovou vybudováno také parkoviště. 
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Omezený provoz 

Z důvodu šíření nákazy COVID-19 vyhlásila vláda ČR v průběhu roku několikrát nouzový stav, ve 

kterém na základě vládních opatření proti šíření koronavirové infekce, omezila provoz některých 

provozoven a středisek SAK Studénka. Nejcitelněji se omezení dotkla provozování restauračních 

služeb a pořádání hromadných kulturních a společenských akcí. V případě SAK Studénka to bylo 

zejména uzavření sportovně ubytovacího komplexu na zimním stadionu a zrušení realizace kulturně 

společenských akcí.  

Uzavřeny byly v důsledku těchto opatření ale i další provozovny. Nemohly být pronajímány prostory 

Dělnického domu k hromadným akcím. Městská knihovna fungovala pouze v rámci výdejových 

okének, přišla tak o možnost pořádat přednášky a semináře. Došlo k uzavření prostor vnitřního 

bazénu, saun, solária a fitcentra. V začínající hokejové sezoně musel být uzavřen zimní stadion a 

následně byla ledová plocha rozpuštěna. Svou činnost nemohlo vykonávat ani Rodinné centrum. 

Uzavřeno muselo být v probíhající sezoně Vagonářské muzeum. Nejméně se omezení provozu dotklo 

přírodního biotopu, který byl otevřen po celou letní sezonu, kdy byl po určité období omezen 

maximální počet návštěvníků.  

UZAVŘENÍ PROVOZU JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN Z DŮVODU COVID 19 

Omezení provozu postihlo i dlouhodobé nájemce nebytových prostor v jednotlivých budovách 

spravovaných SAK Studénka. V případě úplného pozastavení provozu byla u těchto nájemců 

ponížena cena za nájem o 50% za dny, kdy nemohli mít otevřeno. Ponížení nájemného se týkalo 

zejména provozovatelů restauračních služeb bez výdejového okénka, kosmetických služeb, masáží 

a tetovacího salónu. 

PROVOZOVNA DOBA ÚPLNÉHO UZAVŘENÍ PROVOZU   

Dělnický dům 5 měsíců   

Knihovna – zámek 2,5 měsíce   

Knihovna – sídliště 2,5 měsíce   

Vagonářské muzeum 2,5 měsíce   

Areál koupaliště – biotop -   

Zimní stadion 3 měsíce   

Sportovně ubytovací komplex 5 měsíců   

Sportovně rekreační areál -   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Františka kardinála 
Tomáška 

-   

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Butovická -   

Rodinné centrum 2 měsíce   
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Personální obsazení a organizační struktura 

VEDENÍ ORGANIZACE 
Mgr. Kamil Krahula, ředitel 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

KULTURA 

VEDOUCÍ POZICE PRACOVNÍ POZICE JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
DATUM NÁSTUPU/UKONČENÍ PP 

 

Vedoucí divize Kultura 
Vedoucí programu a propagace Bc. Jan Rodek  

do 31. 5. 2020 

 

Vedoucí divize Kultura 
Vedoucí programu a propagace Ing. Radka Tomášková 

od 1.9.2020 

 

 
Koordinační, projektový a 
programový pracovník 

Ing. Ivana Richterová  

Vedoucí střediska 
Rodinné centrum 

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 Jakub Švarc  

 Specialista videozáznamu Tereza Rusková  

Vedoucí střediska 
Muzeum 

Vedoucí vagonářského muzea Bronislav Novosad  

 Referent správy muzejní sbírky Ivana Hoňková  

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 
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SPORT 

VEDOUCÍ POZICE PRACOVNÍ POZICE JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
DATUM NÁSTUPU/UKONČENÍ PP 

 

Vedoucí divize Sport 
Vedoucí zimního stadionu, 
přírodního koupaliště, fitcentra 
a víceúčelových hřišť 

Ondřej Stanek 

 

Vedoucí strojník Strojník, údržbář, ledař Alan Bittner  

 Strojník, údržbář, ledař Miloš Bechný  

 Strojník, údržbář, ledař Pavel Mrkos  

 Strojník, údržbář, ledař Jiří Svátek  

 Strojník, údržbář, ledař Rostislav Thanheiser  

 
Strojník, údržbář, ledař Stanislav Pospěch 

1.10. – 31.10. 2020 

 

Vedoucí divize 
Ekonomika a správa 

Vedoucí divize ekonomika a 
správa, hlavní pokladní 

Lucie Skýpalová 
 

Vedoucí střediska 
rekreační a hostinské 
činnosti s ubytováním 

Vedoucí sportovně 
ubytovacího komplexu Jana Dreslerová 

 

 
Pracovnice obchodního 
provozu 

Petra Jakešová Dostalíková 
 

 
Pracovnice obchodního 
provozu 

Eliška Jarabková 
 

 Pracovnice úklidu Ivana Pobořilová  

 Pracovnice úklidu Alena Trejtnarová  

 
Pracovnice úklidu Andrea Robenková 

do 30.11.2020 

 

 Správa IT (DPP) Vít Falhar  

 Mzdová účetní (DPČ) Dagmar Zámorská   

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, správce IT 

• DPČ – obsluha baru, obsluha fitcentra, mzdová účetní 
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Kultura 

Divize KULTURA zahrnuje středisko Program a propagace, které se věnuje zejména kulturním akcím, 

tak Městskou knihovnu, Vagonářské muzeum, TV Odra a Rodinné centrum. Pod hlavičkou organizace 

vystupují také Tamburašský soubor Brač a soubor mažoretek Petra Studénka.  

Počátkem roku 2020 jsme ve všech oblastech zahájili konání plánovaných akcí, avšak k výrazné 

změně došlo na základě usnesení Vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020 o přijetí 

krizového opatření v souvislostí s pandemií koronaviru. Toto opatření zahrnovalo mimo jiné s 

účinností od 13. března 2020 zákaz pořádní kulturních a společenských akcí. To se okamžitě 

projevilo nemožností realizovat předpokládané akce.  

V době „kulturní nečinnosti“ se naši zaměstnanci věnovali jednak úklidům a drobným opravám v 

budově Dělnického domu, Rodinného centra a Vagonářského muzea, ale také reagovali na 

požadavky Charity ve Studénce, kdy se po dobu jednoho měsíce naše pracovnice zapojily do 

rozvážení obědů seniorům. 

PROGRAM A PROPAGACE 
Středisko pořádá kulturní akce pro všechny věkové kategorie obyvatel Studénky a blízkého okolí. 

Organizuje kulturní akce i další projekty, zabezpečuje zpracování a vydávání Zpravodaje města 

Studénka a zajišťuje kompletní propagaci akcí včetně výlepu plakátů a inzerce a výlepových 

plochách ve Studénce a Nové Horce. Dále zajišťuje provoz Dělnického domu a pořádá kurzy cvičení 

pro veřejnost.  

Po jarní nucené přestávce přišlo začátkem letních prázdnin období částečného rozvolnění opatření, 

kterého se odbor kultury snažil maximálně využít v rámci povolených limitů. Ještě v průběhu září a 

října se podařilo i za zpřísněných hygienických podmínek uskutečnit několik krásných kulturních 

akcí. Bohužel další omezení a stopka kultury přišla vzápětí. Činnost se musela omezit na pořádání 

bezkontaktních akcí (on-line přenosy, fotografická soutěž). Některé akce byly úplně zrušeny, jiné 

odloženy na rok 2021. 

Celkem bylo na rok 2020 naplánováno konání 58 kulturních akcí, přes veškeré vynaložené úsilí se 

nakonec podařilo uskutečnit jen 27.  Kvalitou a účastí však byly velmi úspěšné. Věříme, že rok 2021 

poskytne kultuře více prostoru. 

 

Společenské akce 

Z velkých společenských akcí, které se letos podařilo uskutečnit byl například XXIV. Městský ples, 

který byl v hollywoodském duchu. Během celého večera hrála kapela Rivieras Show Band, hlavním 

hostem byl známý český zpěvák Petr Kolář. Nechybělo kabaretní vystoupení, UV Show a živé sochy 

Marilyn Monroe a Elvise Presleyho. Večerem provázel moderátor Jan Kubza. V prostorách kavárny 

zajišťoval hudbu DJ Srp z rádia Helax. O městský ples byl obrovský zájem a vstupenky byly 

vyprodány již měsíc před uskutečněním plesu.  
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První březnová sobota patřila hokejové show. Na zimním stadionu se utkali HC Studénka Stará garda 

a HC Olymp, který je složen převážně ze známých osobností v čele s Martinem Dejdarem. V utkání se 

nejednalo pouze o amatérský hokej, ale hlavně o zábavu. Show provázela pěvecká vystoupení, 

krasobruslařské či kaskadérské vsuvky.   

Po uvolnění opatření se v září a říjnu odehrály v Dělnickém domě divadelní představení Dva nahatý 

chlapi a Cawevomen. 

 

Venkovní akce 

Bohužel, tradiční červnový Den města jsme museli zařadit mezi zrušené akce. Hlavní tahoun kapela 

Divokej Bill však přislíbila účast na Dnech města v roce 2021. 

Prázdniny doprovázel již tradiční Letní festival, v rámci něj bylo uspořádáno 11 akcí, které byly 

věnovány dětem, akcím pro rodiny s dětmi a letnímu kinu.  Léto jsme ukončili taneční zábavou na 

Dělnické zahradě. 

Novinkou v rámci pořádaných venkovních akcí byl první ročník Burčákových slavností, který se 

konal v září na Náměstí republiky.  Po celý den hrála k poslechu cimbálovka, probíhaly ochutnávky 

vín, nechyběl doprovodný program pro děti a prodejní stánky. 

Ve spolupráci s městem Bílovec jsme začátkem října uspořádali k výročí 130 let železniční tratě 

Studénka-Bílovec akci s názvem Plnou parou vpřed. Akce byla zahájena na studéneckém nádraží, 

odkud za doprovodu Tamburašského souboru vyjížděl historický parní vlak. Program ve Studénce 

pokračoval na zámecké zahradě a v prostorách Vagonářského muzea, kam návštěvníky svážely 

historické autobusy. Kulturní program byl zaměřen převážně na rodiny s dětmi. 

 

Koncerty a advent 

Veškeré plánované koncerty (Black Band, Martin Chodúr, Magda Malá), stejně jako tradiční adventní 

program, byly zrušeny z důvodu protiepidemických opatření. 

 

Akce pro seniory 

V letošním roce bylo připraveno několik akcí pro seniory (Tančírny, Koncert ke Dni seniorů). 

Uskutečnila se pouze jedna akce, a to Poďme sa zabávať s kapelou Kortina. 
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PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 

DATUM KONÁNÍ AKCE NÁZEV POŘADU NÁVŠTĚVNOST 
 

Leden (1)    

24.01.2020 Promítání v Dělnickém domě 80  

Únor (2)    

09.02.2020 Maškarní karneval 250  

14.02.2020 XXIV. Městský ples 331  

22.02.2020 Diskotéka na zimáku 119  

Březen (3)    

04.03.2020 Přednáška pro seniory – Telekomunikace v kostce 4  

07.03.2020 HC Olymp vs. Stará garda Studénka 852  

Duben (0)    

Květen (0)    

Červen (0)    

Červenec (6)    

01.07.2020 Letní festival: Hurá prázdniny 1000  

03.07.2020 Letní festival: Letní kino 120  

06.07.2020 Poďme se zabávať – Kortina 83  

07.07.2020 Letní festival: Pletem 5 přes 9 38  

10.07.2020 Letní festival: Letní kino 100  

15.07.2020 Letní festival: Tvoření pro děti 40  

Srpen (7)    

05.08.2020 Letní festival: Chytrolináda 30  

07.08.2020 Letní festival: Letní kino 120  

12.08.2020 
Letní festival: Pohádka pro děti – Myška Klára a 
veverka Terka 

52 
 

19.08.2020 
Letní festival: Pohádka pro děti – Čáry máry 
kouzelníka Bystrozraka 

48 
 

21.08.2020 Letní festival: Letní kino 130  

26.08.2020 Letní festival: Rozloučení s létem pro děti 250  

28.08.2020 Ukončení léta 338  

Září (4)    

04.09.2020 Divadelní představení – Dva nahatý chlapi 309  

06.09.2020 Divadelní představení – Loupežnická pohádka 35  

09.09.2020 Studénecká pětka – (s KIDS Studénka z.s.) 220  

19.09.2020 Burčákové slavnosti 800  
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PŘEHLED USPOŘÁDANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 

DATUM KONÁNÍ AKCE NÁZEV POŘADU NÁVŠTĚVNOST 
 

Říjen (2)    

03.10.2020 Plnou parou vpřed 1400  

08.10.2020 Divadelní představení: Cavewomen 155  

Listopad (1)    

29.11.2020 Rozsvícení vánočního stromu - on-line   

Prosinec (1)    

12/2020 Fotosoutěž – Studénka pohledem občanů 15  

 ND předplatné 3 x 38 38  

CELKEM  6684  

Tabulka zobrazuje přehledný souhrn kulturních akcí konaných v roce 2020 i s návštěvností jednotlivých akcí. V celkovém 
čísle není započítána návštěvnost z ND předplatné a Studénecká pětka. 

Kurzy 

Jako každý rok i letos jsme organizovali jarní a podzimní cvičební kurzy v Dělnickém domě. Jednalo 

se o Power jógu, Vinyasa jógu, Kalanetiku, Rekondiční cvičení s prvky jógy, Cvičení na páteř a klouby 

a Latino dance.  O všechny kurzy byl zájem a podařilo se je až na výjimky plně obsadit. Bohužel jak 

jarní, tak podzimní část musela být předčasně ukončena. Klientům bylo v poměrné části vráceno 

zaplacené kurzovné. 

 

Služby a pronájem prostor Dělnického domu 

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 

Rezervační systém, pořízený v roce 2019, byl uveden do plného provozu počátkem roku. Bohužel se 

po jeho plném spuštění zjistilo, že tento systém vykazuje zásadní chyby, které nejsou schopni 

dodavatelé odstranit. V září proto proběhlo jednání s dodavatelskou firmou a SAK Studénka, kde 

bylo dohodnuto, že nefunkční rezervační systém bude dodavateli vrácen.  

V současné době probíhá jednání mezi firmou TGB entrance, s.r.o. a vedením SAK Studénka o 

podmínkách částečného odstoupení od kupní smlouvy a vrácení jednotlivých položek rezervačního 

systému. Jednání se účastní i právní zástupce Města Studénka, se kterým SAK v této záležitosti úzce 

spolupracuje. 
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Po podpisu dohody o částečném odstoupení od kupní smlouvy a navrácení finančních prostředků za 

vrácený rezervační systém. Bude SAK Studénka poptávat systém nový, jenž by vyhovoval potřebám 

organizace a zajistil bezproblémový provoz. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na nového 

dodavatele rezervačního systému.  Do té doby bude nutné pro rezervaci a nákup vstupenek využívat 

náhradní způsob, a to objednáním rezervačního systému na konkrétní akce u společností, které tuto 

službu poskytují. 

 

Předplatné do Národního divadla Moravskoslezského 

V roce 2020 byla z původně plánovaných osmi představení vzhledem k epidemiologické situaci 

uskutečněna pouze tři.  Evidujeme 38 předplatitelů. Na zrušená představení byly jako kompenzace 

poskytnuty vouchery, které budou uplatněny v roce 2021. 

MAŽORETKY PETRA 
V roce 2020 se mažoretky zúčastnily několika nepostupových soutěží a vystoupení na území celé 

České republiky. Byly registrovány v asociacích ČFMS. Bohužel i tento sport byl od března zasažen 

epidemií a celá soutěžní sezóna s možnými postupy do vyšších soutěžních kol byla pro jarní kolo 

zrušena.  

I přes nemožnost trénování, vytvořily trenérky pár videí a posílaly starším děvčatům různé výzvy a 

tréninky probíhaly i ON-LINE. Pilovaly hlavně techniku, ale vše bohužel v omezeném režimu.  

Asociace, ve které jsou děvčata registrována i přes mnoho zádrhelů přesunula celou soutěžní sezónu 

do podzimních termínů, i když v omezeném množství choreografií. Za náš klub se podzimní části 

zúčastnila čtyři děvčata se sólo formacemi a jedno duo. Přes kvalifikační kola do finále postoupily 

dvě sólistky a jedno duo:  

• Honusová Adéla (kategorie sólo kadet „B“) 

• Honová Simona (kategorie sólo kadet „A“) 

• Honová Simona a Vojkůvková Patricie (kategorie duo senior „A“) 

Bohužel opět zasáhla další vlna epidemie a finálová kola již neproběhla. 

Ve sezoně 2020 navštěvovalo soubor celkem 22 děvčat:  

• Littlekadetky  12 

• Kadetky     3 

• Juniorky     1 

• Seniorky     6 

Všechny soubory pracují s náčiním Baton (hůlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini a sólo 

formacích. V soutěžní sezoně 2020 si mažoretky připravily 14 choreografií. 
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TAMBURAŠSKÝ SOUBOR BRAČ 
Aktuální počet členů je 16 osob, avšak členové usilují o vyvolání zájmu o hraní na tamburu u dětí.  

Zkoušky Tamburašského souboru Brač probíhají v prostorách Dělnického domu 2x týdně. Soubor je 

připraven kdykoliv vystoupit na různých akcích města Studénky.  

V průběhu měsíců, kdy byla utlumena kulturní činnost, se věnovali třídění, kopírování a uklízení 

notových materiálů v Dělnickém domě. Písemně se podařilo navázat užší spolupráci s tamburaši 

Adria ve Vídni, kteří v roce 2021 oslaví 110 let činnosti. 

USKUTEČNĚNÁ VYSTOUPENÍ 

MĚSÍC VYSTOUPENÍ 
  

Leden Novoroční charitativní vystoupení na zámku Černá Hora   

 Natáčení rozhovoru s panem Milanem Gelnarem do připravovaného 
dokumentárního filmu o tamburašském souboru 

  

Únor Vystoupení na rodinné oslavě 90. narozenin   

Duben Venkovní vystoupení k narozeninám Milana Gelnara   

Červen Rozloučení se zesnulým Milanem Gelnarem   

Srpen Týdenní soustředění v Černé Hoře   

 Charitativní vystoupení na nádvoří zámku v Černé Hoře   

 Vystoupení na terase   

 Třídenní soustředění v Zarazicích zakončené koncertem v kulturním 
centru Zarazic 

  

Říjen Plnou parou vpřed – úvodní vystoupení na nádraží při odjezdu 
historického vlaku 

  

    

ZPRAVODAJ MĚSTA 
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 zpravodaje 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 Kč/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 červnového vydání roku 2020 se snížil počet výtisků na 

2700 ks v návaznosti na uzavření některých provozoven v důsledku Covid-19. 

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

příspěvkové organizace.  
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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. 

Zpravodaj města se také účastnil soutěže Radniční listy roku 2020 a získal 2. místo v okrese 

Nový Jičín a 8. místo v Moravskoslezském kraji. 

Distribuční místa zpravodaje města na konci roku 2020: 

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. Hanzelky, nám. Republiky 653 
12. Poliklinika, Butovická 365 
13. Potraviny Můj obchod, 2. května 277 
14. Restaurace a penzion U nádraží, Nádraží 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 

POČET ODEBRANÝCH ZPRAVODAJŮ V ROCE 2019 A 2020 

MĚSÍC 2019 2020 
 

Leden - 2 700  

Únor - 2 716  

Březen - 2 712  

Duben 2 244 2 337  

Květen 2 456    2 507  

Červen 2 319   2 372 *  

Červenec/srpen 2 829  2 602 *  

Září 2 664  2 140 *  

Říjen 2 556 2 253 *  

Listopad 2 672 2 424 *  

Prosinec 2 797 2 273 *  

Celkem  20 537 27 036  

* Snížen náklad výtisků zpravodaje na 2 700 výtisků. 
 

Z tabulky je patrné, že v průměru veřejnost odebere 2 503 ks zpravodajů za měsíc. Celkem za období 

leden až prosinec 2020 zůstalo 3 292 nevydaných kusů zpravodaje města Studénky. 
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KNIHOVNA 
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Městská knihovna 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název knihovny:  Městská knihovna Studénka, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:   Bc. Ludmila Nováková 

Knihovna-sídliště 

Oddělení pro dospělé, dětské oddělení, zpracování knihovního fondu, přednášková místnost, PC 
pro veřejnost 

Mgr. Dagmar Válková 
Ludmila Goldová 
 
Knihovna-zámek 

Oddělení pro dospělé, dětské oddělení, vedoucí 

Bc. Ludmila Nováková 

 

Základním posláním Městské knihovny Studénka je poskytování informačních a knihovnických 

služeb občanům města, studentům i návštěvníkům Studénky. Rozsah a kvalita našich služeb závisí 

na možnosti využívání kvalitní informační technologie, dále je závislá na personálním a finančním 

vybavení knihovny. Limitujícím faktorem jsou i prostory, které máme k dispozici. Knihovna s 

pobočkou splňuje standardy a plní své poslání na celém území města Studénky. 

Pro občany provozuje knihovna webové stránky. Stránky jsou přehledné, s možností vyhledávání 

aktualit, akcí v knihovně, nabídky knihovnických lekcí pro školy, půjčovní doby, knihovního řádu, 

projektu Kniha z knihovny, kontaktů. V neposlední řadě umožňuje přístup do on-line katalogu a 

čtenářských kont uživatelů, kde si mohou rezervovat knižní tituly, prodlužovat výpůjční dobu a 

půjčovat e-knihy. Knihovna využívá zasílání informačních e-mailů svým čtenářům, zveřejňuje akce 

ve zpravodaji města a na facebookových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace, kde 

informuje o nadcházeních novinkách. Uživatelé mohou využít služeb kopírování, tisku či obalování 

knih a učebnic. Také nabízíme půjčování deskových her. V říjnu 2018 jsme otevřeli „knihobudku“ na 

nádraží, která je nadále využívána a doplňována dary občanů či vyřazenými knihami z knihovny. 

Tyto knihy mají speciální označení. V březnu jsme pokračovali v čtenářské soutěži Hvězdný čtenář 

na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Od září za podpory MAP II. ORP Bílovec probíhala čtenářská 

soutěž Plnou parou vpřed, výsledky budou vyhlášeny v průběhu roku 2021. 

V průběhu jara 2020 došlo k celosvětové pandemii viru Covid-19, to vedlo k důslednému lockdownu 

a omezení veřejného života. Městská knihovna Studénka byla pro veřejnost na měsíc uzavřena. V 

tomto období byla naplánována řada činností. Šlo většinou o ty, které si obvykle necháváme na letní 

měsíce. V knihovně na zámku proběhla další instalace nových knihovnických regálů. Prostory obou 

knihoven procházely postupně velkým úklidem. Po otevření bylo nutné zabezpečit chod knihovny 

dle nařízení vlády, knihy se musely dezinfikovat a následně ukládat do karantény na dobu 72 hodin. 

Zanedlouho jsme se vrátily k běžnému provozu, který trval až do 23. října 2020, kdy byla knihovna 

opět v důsledku protiepidemických opatření uzavřena a otevřena po měsíci. Během podzimního 

uzavření se vykonávaly obdobné činnosti jako na jaře. 
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Velkou nevýhodou knihovny na sídlišti, kterou pociťují zejména starší čtenáři a návštěvníci 

kulturních a vzdělávacích akcí, je absence bezbariérového přístupu do místnosti v prvním patře. 

Točité schodiště je zejména pro starší a handicapované občany velkou překážkou. 

Setkáváme se s pozitivním ohlasem našich čtenářů, kteří vnímají revitalizaci knihoven, a doufáme, 

že budeme v tomto i nadále pokračovat a zvelebíme obě knihovny do podoby knihovny 21. století 

Poděkování patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary, taktéž zřizovateli, všem 

spolupracujícím institucím a našim uživatelům. Díky patří vše za jejich podporu a pracovitost 

přispívající k rozvoji knihovnických a informačních služeb. Hlavně také děkuji svým kolegyním za 

jejich podporu a pracovitost přispívající k rozvoji knihovnických a informačních služeb. 

KNIHOVNÍ FOND 
K 31. 12. 2020 bylo v knihovně evidováno celkem 26 227 knihovních jednotek, z toho byla naučná 

literatura pro dospělé uživatele v počtu 6 266 svazků, krásná literatura pro dospělé (beletrie) v 

počtu 14 477 svazků, beletrie pro mládež v počtu 4 584 svazků, naučná literatura pro mládež v počtu 

899 svazků a 22 deskových her. Počet exemplářů titulů docházejících periodik činilo 24. Bylo 

vyřízeno celkem 16 žádostí o meziknihovní výpůjční službu v rámci státu. Od dubna byla služba 

půjčování e-knih navýšena z původního limitu 3 e-knih na 1 čtenáře na 5 e-knih po dobu 30 dní 

prostřednictvím portálu e-Reading, který poskytuje téměř 9 000 titulů. Tato služba byla využita 

234krát. 

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 ZA ROK 2020 

STATISTIKA  POČET OSOB 
  

Počet obsluhované populace 9 479   

Počet registrovaných čtenářů 702   

z toho mládež do 15 let 154   
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STATISTIKA ZA ROK 2020 

STATISTIKA  POČET OSOB 
  

Počet návštěvníků knihovny (fyzická návštěva) 10 876   

z toho návštěvy k půjčení knih a periodik 9 172   

            návštěvy využívající internet 533   

            návštěvy kulturních akcí 875   

            návštěvy vzdělávacích akcí 296   

Počet návštěvníků knihovny on-line 24 373   

z toho návštěvy přes on-line katalog 19 341   

Počet vypůjčených dokumentů 33 141   

z toho periodik 3 626   

Knižní fond celkem 26 227   

Přírůstky knih a her za rok 2020 1 009   

z toho nákup 871   

z toho dary 136   

z toho deskové hry 0   

 

Kulturně vzdělávací aktivity 

Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti, 

jako jsou výstavy, besedy, soutěže, exkurze v knihovně, kulturní programy, edukační programy, 

knihovnické lekce. Knihovna se připojila k celostátním akcím Březen – měsíc čtenářů, projekt Už 

jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a k akci Týden knihoven. V roce 2020 uspořádala městská 

knihovna 12 vzdělávacích akcí pro veřejnost a 2 výstavy. 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
 

13.01.2020 Šestá čakra 6  

20.01.2020 České tajemno 57  

03.02.2020 Význam potravinových doplňků 20  

06.02.2020 Čtení z bible 4  

19.02.2020 Sedmá čakra 4  

20.02.2020 Čtení z bible 3  

26.02.2020 Hoď se do pogody 49  

05.03.2020 Čtení z bible 4  

09.03.2020 Libanon – země hor, cedrů a uprchlíků 21  

08.06.2020 Melatonin 37  
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VZDĚLÁVACÍ AKCE 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ 
 

22.09.2020 Anatomie Slunce 11  

01.10.2020 Čtení z bible 9  

CELKEM  225  

 

VÝSTAVY 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE AUTOR POČET 

02.01. – 30.04.2020 Studénka – večerní pohledy na město Bohuslav Pelc 525 

09.09. – 14.12.2020 Autorská výstava obrazů na plátně Šárka Osmánková 165 

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
Knihovna nabízí besedy pro všechny školy ve městě Studénka a okolí. Spolupracujeme s mateřskými 

školkami, základními školami i střední školou. Spolupráce je na různé úrovni dle zájmu oslovených 

škol. 

AKCE PRO ŠKOLY 

DATUM ŠKOLA TŘÍDA NÁZEV AKCE ZAMĚŘENÍ POČET 

08.01.2020 MŠ Poštovní Berušky 
Prezentace knižních 
novinek, bajky 

knihovnická 
lekce 

14 

04.02.2020 ZŠ Sjednocení 1. A, B, S Program s Adolfem Dudkem projekt UJČ 27 

04.02.2020 ZŠ Sjednocení 2. A, B Program s Adolfem Dudkem projekt UJČ 31 

09.03.2020 MŠ Poštovní Sluníčka 
O knihovně, knihy pro 
nejmenší čtenáře 

knihovnická 
lekce 

17 

09.03.2020 ZŠ Bílovec  O knihovně prohlídka 15 

10.03.2020 ZŠ Sjednocení 4. A 
Březen měsíc čtenářů, 
dobro-družná literatura 

knihovnická 
lekce 

14 

10.03.2020 ZŠ Sjednocení 4. B 
Březen měsíc čtenářů, 
dobro-družná literatura 

knihovnická 
lekce 

11 

17.06.2020 ZŠ Sjednocení 1. A, B 
SKIP, UŽ JSEM ČTENÁŘ,  

VYHODNOCENÍ 
projekt UJČ 61 

18.06.2020 ZŠ FKT 1. A, B 
SKIP, UŽ JSEM ČTENÁŘ,  

VYHODNOCENÍ 
projekt UJČ 36 

19.06.2020 ZŠ Butovická 1. A 
SKIP, UŽ JSEM ČTENÁŘ,  

VYHODNOCENÍ 
projekt UJČ 25 

21.09.2020 MŠ Poštovní Berušky 
O knihovně, knihy pro 
nejmenší čtenáře 

knihovnická 
lekce 

15 



SAK STUDÉNKA 

Stránka 24 

AKCE PRO ŠKOLY 

DATUM ŠKOLA TŘÍDA NÁZEV AKCE ZAMĚŘENÍ POČET 

07.10.2020 ZŠ Sjednocení 6. A, B 
Sci-fi a fantasy literatura, 
práce s elektronickým 
katalogem 

knihovnická 
lekce 

30 

CELKEM     296 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE POČET ZAMĚSTNANCŮ 
 

12.02.2020 Knihovna 21. století 3  

13.02.2020 Knihovna 21. století 3  

24.09.2020 Canva 2  

26.10.2020 MUNI kurz Kreativní práce s informacemi 1  

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 
Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména s Městskou knihovnou Nový Jičín, 

Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Vědeckou knihovnou v Olomouci, MAP II. ORP 

Bílovec, Pamětí národa, Knihovnou J. A. Komenského, Arcibiskupstvím pražským, Slezským 

zemským muzeem, SKIP ČR. 
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MUZEUM 
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Vagonářské muzeum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
Název:   Vagonářské muzeum Studénka, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Bronislav Novosad 

Referent správy muzejní sbírky: Ivana Hoňková 

Vagonářské muzeum 

Zámek ve Studénce 1 

Depozitář a místnost s knihovnou 

Budova na ulici Tovární 

 
Vagonářské muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956 a sídlí ve věžovité části místního 

zámku. Budova bývalé školy na ul. Tovární umožnila zřídit ve dvou místnostech depozitář a místnost 

s knihovnou, která bude sloužit i badatelům. 

Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce.  

Ve druhém patře vznikla nová expozice s interaktivními prvky pro návštěvníky. Vybudování nové 

expozice bylo z velké části financováno z dotace, kterou nám poskytl Státní zemědělský intervenční 

fond v rámci programu pro rozvoj venkova ČR. Projekt pod názvem „Revitalizace expozice muzea“ 

přinesl novou edukativní graficky zpracovanou podsvícenou stěnu, která zobrazuje interiér továrny 

spolu s odkazem na leteckou výrobu ve Studénce. Návštěvníci budou moci prozkoumat také nový 

interaktivní dotykový panel, který jim pomocí různých kvízů a her ukáže historii vagonářské výroby 

ve Studénce. Nová expozice byla doplněna vitrínami a také vyobrazením historicky významných 

osobností zakládajících vagonářskou továrnu pomocí figuríny zakladatele Adolfa Schustaly 

v prostředí soudobé kanceláře.  

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. 

V kanceláři vedoucího vagonářského muzea byla nově zřízena galerie. Proběhla modernizace v 

edukativní místnosti. 

Od roku 2003 je muzeum ve vlastnictví města Studénky a je provozováno SAK Studénka, 

příspěvkovou organizací. 

Sezóna roku 2020 byla poznamenána výskytem viru Covid-19, který ovlivnil život v celém Česku. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2020 VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2019 

DRUH VSTUPNÉHO POČTY OSOB 2020 POČTY OSOB 2019 VZTAH K ROKU 2019 

Plné vstupné 797 1 414 - 617 

Snížené vstupné 538 1 194 - 656 

Rodinné vstupné 908 1 428 - 520 

Neplatící 5 235 4 873 +362* 

* nárůst počtu neplatících osob narostl i díky dotaci z Moravskoslezského kraje - Objevuj Moravskoslezský kraj zdarma. 

NÁVŠTĚVNOST A TRŽBY – SROVNÁNÍ 

 

V roce 2020 byla návštěvnost ovlivněna vládními nařízeními přijatými v souvislosti s koronavirovou 

krizí. Muzeum bylo otevřeno o 23 dnů méně než v předešlém roce, což výrazně ovlivnilo návštěvnost. 

Jediný nárůst lze pozorovat u kategorie vstupů zdarma, ten souvisí s akcí Moravskoslezského kraje 

„Vstup do turistických atraktivit Moravskoslezského kraje zdarma“ a akcí „Plnou parou vpřed“.   

Pokud nebudeme do počtu návštěvníků muzea započítávat akci „Technické dědictví“, která se v roce 

2020 nekonala, tak muzeum navštívilo o 1 431 osob méně než v roce 2019.  

SROVNÁNÍ TRŽEB ZA UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY 

ROK TRŽBY V KČ NÁRŮST/POKLES V KČ  

2016 15 000,-   

2017 30 768,- + 15 768,-  

2018 40 184,- + 9 416,-  

2019 44 931,- + 4 747,-  

2020 43 048,- - 1 883,-  

Pro návštěvníky bylo muzeum otevřeno 142 dnů, což je o 23 dnů méně oproti roku 2019. 

ROK CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKOVÁ TRŽBA ZA 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 (+6 000 Technické dědictví)  

  12 274 
148 995,- 

 

2019 
 8 909 (+3 100 Technické dědictví)  

12 009 
191 656,- 

 

2020 7 478 144 244,-  
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ČINNOST MUZEA 
Muzejní činnost spočívá i ve zjišťování informací a spolupráci s archivy. Osobně jsme navštívili 

archiv v Novém Jičíně a studovali a nafotili v něm materiály týkající se historie města Studénky 

(materiál je rozčleněn do 13 složek o celkové velikosti 2,41 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.  Vydali jsme novou brožuru Letecká výroba ve Studénce, v této 

publikační činnosti chceme i nadále pokračovat. 

Pokračuje také poskytování materiálů o Vagonce od místních občanů, které jsou dokumentovány a 

posléze prezentovány. 

PROPAGACE 
Muzeum je propagováno na svých vlastních stránkách a webových stránkách SAK Studénka, 

příspěvkové organizace, jejíž je součástí. Jsou natáčeny příspěvky do TV Odra. Muzeum má i své 

facebookové stránky. Návštěvníkům jsou k dispozici propagační letáčky muzea a dalších subjektů. O 

činnosti muzea pravidelně informujeme občany Studénky také ve zpravodaji města. Spolupracujeme 

s ČR Ostrava a rádiem Orion. 

Ve spolupráci s městem Studénka byl dokončen nástěnný kalendář pro rok 2021, který byl vydán 

městem Studénka k příležitosti výročí 120 let založení Vagonky a 65 let založení Vagonářského 

muzea. 

Facebooková stránka byla založena 17. 10. 2018. Během roku 2020 se počet sledujících zvýšil na 724 

osob, což znamená nárůst oproti roku 2019 o 317 osob.   

Na internetových stránkách pravidelné poskytujeme a doplňujeme informace ohledně činnosti 

muzea. 

NÁVŠTĚVY 
V roce 2020 bylo uskutečněno 12 badatelských návštěv a poskytnuto okolo 90 odpovědí na dotazy, 

týkající se Vagonářského muzea, ale i historie města Studénky. 

Otevírací doba upravená v roce 2019 byla ponechána i v roce 2020. 

DOTACE 
1. Revitalizace expozice muzea 

 Dotace z Programu pro rozvoj venkova v ČR ve výši 454 960,- Kč. 

2. Vagonářské muzeum – vstupy zdarma 

Dotace z programu Moravskoslezského kraje Vstupy do turistických atraktivit zdarma ve 

výši 27 175,41 Kč.  
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PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT MUZEA 

AKTIVITY V ROCE 2020 

MĚSÍC AKTIVITY   

Leden Natáčení dokumentu s TV Odra, návštěva badatele, pomoc při zabezpečení plesu   

Únor 
Prohlídka pro skupinu 29 osob, akce Hrajeme si s Merkurem (4 soboty –  

255 návštěvníků) 

  

Březen 
Zahraniční návštěva (Dr. W. Knabe), prohlídka s výkladem o historii zámku  

182 osob 

  

Duben Průzkum výtopny ve Studénce, přesun části depozitáře do budovy na ul. Tovární   

Květen Badatelská činnost ve Státním okresním archivu v Nové Jičíně   

Červen Konference projektu Technotrasa, badatelské návštěvy   

Červenec 
Natáčení s ČT Ostrava, nová brožura o historii letecké výroby ve Studénce, 
dokumentační cesta Horní Slavkov 

  

Srpen 
Odpovědi na badatelské dotazy, příprava podkladů pro Zemský archiv v Opavě, 
návštěva z Národního technického muzea 

  

Září Výstavy – Dvorní vlak a Stáli u zrodu, natáčení pro Český rozhlas Ostrava   

Říjen Akce Plnou parou vpřed   

Listopad, 
prosinec 

Příprava podkladů pro badatele, pokračování v přesunu depozitáře   

 

ZAPŮJČKY 
1. Pokračuje smluvní pronájem originálních exponátů společnosti MSV Metal ve Studénce dle 

nájemní smlouvy: S-NZ/007/2014/SAK a dodatku č. 1 ze dne 01. 02. 2017. 

2. Pokračuje výpůjčka mezi MSV Metal Studénka, a.s. a SAK Studénka, příspěvková organizace 

ze dne 24. 7. 2018, obraz Kovárna – Veselý, Inventární číslo 08-5428000/18 

3. Nová výpůjční smlouva č. S-V/001/2020/SAK, Název: 4n poštovní vůz Fa, M: 1:20, evidenční 

číslo předmětu: 231F032/2032, pro výstavu v Praze, 30. 10. 2020 – 15. 5. 2021 
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TV ODRA 
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Počet sledujících diváků na internetu

Televizní studio Odra 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název:   Televizní studio Odra, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Jakub Švarc 

Specialista videozáznamu: Tereza Rusková 

Externisté:  Sabina Hromková, Karel Huvar 

VYSÍLÁNÍ A JEHO OBSAH 
V roce 2020 jsme nadále spolupracovali s kopřivnickou KTK a Televizí Mikroregiony. Vysílání jsme 

souběžně šířili i na youtube TV Odra v síti MIRAMO a v síti M-NET Studénka a také na internetu 

pomocí webu www.tvodra.cz. V roce 2020 nás sledovalo přes internet 58 tisíc diváků, celkem 

strávili u našich videí přes 3120 hodin. V minulém roce naše televize začala také dodávat reportáže 

pro televizi Polar, s kterou úzce spolupracujeme na vytváření nového pořadu Express Studénky.  

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, zpracováváme zodpovědně, objektivně a v mezích zákona. 

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

Vzhledem k letošní pandemii jsme jako televize museli omezit vysílaný obsah, diváci proto přišli o 

některé pořady, které se snažíme pravidelně vytvářet. Ovšem během roku 2020 se nám povedlo 

udělat alespoň pár hostů ve studiu, pořad z archivu Vagonářského muzea a také pohled do knihovny. 

Vzhledem k zrušení řady společenských akcí a nejistotě jejich pořádání jsme byli nuceni prozatím 

stopnout pravidelný pořad Kulturart. I přes všechna omezení, která po minulý rok panovala jsme 

dále pokračovali na tvorbě pravidelného zpravodajského týdeníku a Expressu Studénky. Nově jsme 

také vysílali celé léto, kdy TV Odra mívala letní vysílací pauzu a během první vlny pandemie jsme 

dodávali denně zpravodajství ze Studénky televizi Polar do hlavního zpravodajství. V roce 2020 jsme 

divákům nabídli přes 230 reportáží a diváci jen na našem youtube kanále strávili sledováním našeho 

zpravodajství dohromady přes 3120 hodin. V rámci kabelové televize jsme za rok 2020 odvysílali 

přes 100 hodin pořadů ať už vlastní produkce nebo převzaté. 
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Rodinné centrum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Název:   Rodinné centrum, SAK Studénka, příspěvková organizace 

Vedoucí:  Lucie Zajícová 

KURZY 

Dopolední kurzy 

V tomto kurzu neboli také „Cvičení rodičů s dětmi“ se procvičuje celkový psychomotorický vývoj 

dítěte. Kurz je určen pro děti od 6 měsíců do 3 let věku. Velmi žádané je také kurz PIDILIDI, které 

děti navštěvují bez rodičů, a to od věku 1,5-4 let. 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – KURZ PSYCHOMOTORIKY 

DEN POČET LEKCÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ  

Pondělí 40 1 056  

Úterý 104 5 408  

Středa 40 1 384  

Celkem  7 848  

 

KURZ PIDILIDI 

MĚSÍCE A POČET DĚTÍ 

leden únor březen květen červen srpen září říjen listopad prosinec 

25 24 2 9 39 20 27 42 12 17 

Celkový počet dětí                                                                                                                                      217 

 

Lekce byly navštěvovány od ledna do března. Bohužel v důsledku vládních omezení souvisejících s 

epidemií Covid-19 byly všechny volnočasové aktivity uzavřeny. Jakmile se Rodinné centrum v 

březnu uzavřelo, vrhly jsme se do iniciativy šití roušek pro potřebné. 

Nově jsme do výpůjčky od města dostali místnost, která bude sloužit výhradně pro Volnou hernu a 

přednášky, pak ještě tělocvičnu. Tyto dva nové prostory zvýší kapacitu a možnosti pořádaných 

kurzů. 

Dopolední kurzy 

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

Rodinné centrum nabízelo v jarním bloku 4 kurzy: 
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• TANCUJ!  
• POHYBÁČEK,  
• PASTELKOHRANÍ,  
• HUDEBNÍ HRÁTKY 

 
V podzimním bloku jsme nově otevřeli: 

• AEROBIK PRO DĚTI OD 3-6 LET   
• AEROBIC PRO DĚTI OD 7-10 LET 

 
Nově jsme také nabídli kurzy pro dospělé: PILATES, CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, CVIČENÍ NA PÁNEVNÍ 

DNO. Bohužel některé odpolední kroužky se na jaře uzavřely a na podzim ani nespustili, zaznamenali 

jsme ale velký zájem o kurzy pro děti i nově pro dospělé. V této nabídce tedy budeme pokračovat. 

ODPOLEDNÍ KURZY – JARNÍ BLOK 

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM NAVŠTÍVENO 

Hudební hrátky 24              20  480  

Pastelkohraní 12         2  24  

Pohybáček 12              14  168  

Tancuj! 12                 8  96  

Celkem    768  

 

ODPOLEDNÍ KURZY – PODZIMNÍ BLOK 

NÁZEV KURZU POČET LEKCÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM NAVŠTÍVENO 

Hudební hrátky Přihlášeno 22  

Tancuj! Přihlášeno 11  

Pohybáček Přihlášeno 15  

Pilates Přihlášeno 30  

Cvičení pánevního dna Přihlášeno 11  

Cvičení pro těhotné    8                   5 4 40  

Aerobic 24                 15 3 360  

Celkem    400  

 

Příměstský sportovní tábor 

V červenci roku 2020 jsme poprvé nabídli možnost pořádání sportovního příměstského táboru. Tuto 

možnost využili rodiče celkem 18 dětí. První turnus byl naplněn 12 dětmi, druhý 6 dětmi. Podnikali 

jsme sportovní aktivity, soutěže, hry. Navštívili jsme provozovny SAK Studénka, jako je Vagonářské 

muzeum, bowling a sportovní komplex u zimního stadionu, na závěr turnusů jsme měli vystoupení 

balonkového klauna. Tábor probíhal v časovém rozmezí od 7:30 – 16:00 hod. ve dnech pondělí až 

pátek. 
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PŘEHLED AKCÍ 

DATUM NÁZEV AKCE                        POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

17.01.2020 Dětský vzdor 27   

13.03.2020 Velikonoční minifocení 60   

19.06.2020 Rozloučení se školním rokem 120   

20.-27.07.2020 I. turnus příměstského táboru 12   

27.-31.07.2020 II. turnus příměstského táboru 6   

10.09.2020 Děti malují seniorům - setkání 4   

Říjen 2020 Děti malují seniorům – předání přáníček 58   

11.11.2020 Svatomartinský lampionový průvod – on-line 16   

18.11.2020 Vliv stravy na zdraví těla i psychiky – on-line 12   

18.11.2020 Podpora psychického vývoje u dětí – on-line 15   

19.11.2020 Kyberdítě (přednáška) – on-line 26   

27.11.2020 Epigenetická výživa pro těhotné – on-line 5   

03.12.2020 Výživa od novorozence po dospělost – on-line 14   

04.12.2020 První pomoc u dětí – on-line 25   

04.12.2020 Podpora psychomotorického vývoje dětí – on-line 16   

Prosinec 2020 Sbírka „Andělské poslání“ 65   

Celkem  481   

 

V roce 2020 jsme se mimořádně nezapojili do sbírky Krabice od bot, neboť epidemická situace vše v 

ČR uzavřela. Společně se „Sítí pro rodinu“, kde je Rodinné centrum Studénka od listopadu 2020 jsme 

mohli nabídnout našim klientům i široké veřejnosti ze Studénky cyklus online přednášek na téma 

rodičovství, výživa v těhotenství, výživa dětí apod.  

O listopadu 2020 jsme prostory Rodinného centra poskytli pro projekt Rozvojové centrum pro 

nezaměstnané rodiče, pod záštitou MPSV. Rodiče pečující o dítě se tak můžou vzdělávat, získat 

rekvalifikaci a tím se lépe uplatnit na trhu práce. V rámci tohoto projektu zařizovalo Rodinné 

centrum také hlídání dětí. 

Rodinné centrum za rok 2020 navštívilo 9 714 návštěvníků, samozřejmě na toto číslo má hlavní 

dopad epidemická situace v ČR s nákazou Covid-19, kdy se bohužel musel chod Rodinného centra 

výrazně omezit. Avšak jsme i přes tuto skutečnost našli nějaké možnosti, jak s našimi návštěvníky a 

rodiči být, ač virtuálně. 
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Sportovní centrum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Součásti Sportovního centra: 

• Zimní stadion (víceúčelová sportovní hala) 
• Fitcentrum 
• Vnitřní bazén 
• Sauny 
• Solárium 
• Vířivka 
• Bar s bowlingem 
• Ubytování 
• Sportovně-rekreační areál 

 
Vedoucí:  Ondřej Stanek 
  Lucie Skýpalová 
 

ZIMNÍ STADION (VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA) 
Víceúčelová sportovní hala ve Studénce je sportovní zařízení, které je využíváno především v 

zimních měsících ke sportům na ledové ploše. Hala poskytuje zázemí sportovnímu klubu HC 

Studénka, který zde trénuje i hraje všechna domácí a přípravná utkání všech kategorií. 

Ledová plocha je dále využívána pro soutěž amatérských družstev, tzv. AHL (amatérská hokejová 

liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmům, pro bruslení veřejnosti. V dopoledních 

hodinách využívají ledovou plochu i školy ze Studénky a okolních obcí. 

Dne 13.3.2020 musela být jarní část sezóny předčasně ukončena kvůli epidemiologické situaci a s 

tím souvisejících opatření vlády ČR. Podzimní část sezóny jsme proto odstartovali dříve než v 

minulých letech a už 10.8.2020 vyjeli první bruslaři na připravenou ledovou plochu. Bohužel jsme 

již po pár týdnech provozu 11.10.2020 museli kvůli příchodu druhé vlny pandemie provoz zimního 

stadionu opět ukončit a led rozpustit. V tomto stavu už ledová plocha zůstala do konce roku. 

VYUŽITÍ LEDOVÉ PLOCHY (V HODINÁCH) 

MĚSÍC PRONÁJEM 
VEŘEJNOST 

PRONÁJEM 
HC 

STUDÉNKA 

BRUSLENÍ 
ŠKOL A 
ŠKOLEK 

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ 

CELKEM 
  

Leden 104,75 80,75 47,25 15 247,75   

Únor 111,5 71 51,75 12 246,25   

Březen 
(do 12.3.2020) 

69,25 18,75 5,25 7,5 100,75   

Srpen 77,75 33,75 - 6 117,5   

Září 81,5 98 - 10 189,5   

Říjen 
(do 11.10.2020) 

30 39,5 - 2,5 72   

CELKEM 474,75 341,75 104,25 53 973,75   
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BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - NÁVŠTĚVNOST 

MĚSÍC POČET BRUSLENÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ PRŮMĚR 

Leden 10 2 637 264   

Únor 8 1 403 175   

Březen 
(do 12.3.2020) 

5 454 91   

Srpen 5 158 32   

Září 8 225 28   

Říjen 
(do 11.10.2020) 

2 74 36   

CELKEM 38 4 949 130   

 

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. Fitcentrum muselo být kvůli vládním epidemiologickým opatřením v roce 2020 

uzavřeno celkem 114 dní, ale přesto ho ve zbývajících dnech roku navštívilo celkem 3791 

návštěvníků. 
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VNITŘNÍ BAZÉN 
Bazén je součástí sportovně ubytovacího komplexu, který je spojen s budovou zimního stadionu. 

Bazén byl v roce 2020 v provozu do konce března, poté došlo k jeho vypuštění a uzavření z důvodu 

vládních restrikcí. Po uvolnění vládních opatření byl bazén v květnu opět napuštěn, bylo však 

zjištěno, že se z něj ve velkém množství ztrácí voda. Příčina bohužel nebyla viditelná, proto bylo 

rozhodnuto o jeho vypuštění. Nakonec se ukázala jako nejpravděpodobnější příčina prasklina 

v potrubí přivádějící a odvádějící vodu z bazénu. To je však zalito v železobetonové vaně bazénu. Na 

základě analýzy bylo rozhodnuto, že stávající bazén projde rozsáhlou rekonstrukcí, kdy bude 

vybaven novou nerezovou vanou společně s novými rozvody potrubí a technologií čištění a cirkulace 

vody. Bazén tak nebyl v provozu od června až do konce roku 2020. 

Před uzavřením bazénu probíhala v jeho prostorech výuka plavání, kterou zde provozovala Plavecká 

škola Relax, s.r.o.. Výuky se účastnily všechny základní školy ve Studénce vždy v příslušných 

ročnících, ve kterých je výuka plavání zahrnuta do učebního plánu. Výuka probíhala od ledna do 

března 2020 vždy každé úterý a čtvrtek. 

SAUNA 
Součástí bazénového komplexu jsou také dvě sauny – pánská a dámská. K sauně náleží sprchy, 

odpočívárna s lavicemi a malý ochlazovací bazének. Průměrná teplota v sauně je 90°C. Ty byly 

vzhledem k omezením z důvodu šíření nemoci Covid-19 v průběhu roku několikrát uzavřeny, nebo 

byl jejich provoz omezen. 

Provoz v roce 2020: 

• 1.1.2020 - 13.3.2020 v provozu pondělí, středa, pátek, sobota 

• 14. 3. 2020 – 26.5.2020 sauna uzavřena 

• 27.5.2020 - 31.8.2020 v provozu středa, pátek 

• 1.9.2020 - 7.10.2020 v provozu pondělí, středa, pátek, sobota 

• 8.10.2020 – 3.12.2020 sauna uzavřena 

• 4.12.2020 - 17.12.2020 v provozu každý den kromě neděle 

 

BAZÉN A SAUNA - NÁVŠTĚVNOST 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Leden 2 366 Červenec 234 

Únor 2 305 Srpen 161 

Březen 784 Září 491 

Duben* 0 Říjen 154 

Květen 53 Listopad 0 

Červen 232 Prosinec 259 

CELKEM 7 039 

* od dubna bazén mimo provoz 
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SOLÁRIUM 
Solárium bylo z důvodu koronavirové pandemie v průběhu roku taktéž několikrát uzavřeno. Jeho 

provoz byl omezen přibližně stejně jako u sauny, z tohoto důvodu je patrný také pokles 

v návštěvnosti oproti předešlým rokům. 

SOLÁRIUM – NÁVŠTĚVNOST (V MINUTÁCH) 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Leden 1 867 Červenec 1 322 

Únor 2 105 Srpen 785 

Březen 799 Září 1 079 

Duben 0 Říjen 398 

Květen 752 Listopad 0 

Červen 2 257 Prosinec 621 

CELKEM 11 985 
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VÍŘIVKA 
V roce 2020 byla rozhodnuto o odstranění vířivky z místnosti, kde byla umístěna. Místnost byla 

zrekonstruována. V příštím roce bude rozhodnuto o jejím dalším využití. 

BOWLING 
Provoz dvou bowlingových drah, které jsou součástí baru ve sportovně ubytovacím komplexu byl 

omezen z důvodu uzavření baru při vládních omezeních. I zde jsme zaznamenali pokles v počtu 

hodin, kdy byl bowling využíván veřejností. 

BOWLING – NÁVŠTĚVNOST (V HODINÁCH) 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Leden 214 Červenec 105 

Únor 221 Srpen 117 

Březen 76 Září 75 

Duben 0 Říjen 18 

Květen 23 Listopad 0 

Červen 93 Prosinec 48 

CELKEM 990 

 

 

 

Součástí akcí sportovně-ubytovacího komplexu se staly pravidelné diskotéky s DJ Paulem Doktorem. 

Bohužel se v roce 2020 z důvodu vládních opatření konala pouze jediná diskotéka. 

DISKOTÉKY - NÁVŠTĚVNOST 

DATUM POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TRŽBA ZA VSTUPNÉ 

22.02.2020 119 7 140,- Kč 
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UBYTOVÁNÍ 
Ubytování zaznamenalo v počtu zaplacených nocí mírný nárůst oproti minulému roku navzdory 

koronavirovým opatřením. Na konci roku jsme vzhledem k opětovnému uzavření začali s výmalbou 

všech místností ubytovací části. 

UBYTOVÁNÍ – NÁVŠTĚVNOST (POČET NOCÍ) 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Leden 38 Červenec 170 

Únor 83 Srpen 131 

Březen 97 Září 137 

Duben 96 Říjen 82 

Květen 104 Listopad 111 

Červen 119 Prosinec 35 

CELKEM 1 203 

 

 

 

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: 27.05.2020 

Ukončení provozu sportovně-rekreačního areálu: 07.10.2020 

 

I zde se projevila vládní omezení v návštěvnosti v průběhu letní sezóny především u minigolfu. 
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MINIGOLF – NÁVŠTĚVNOST (POČET OSOB) 

MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍC POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Květen 6 Srpen 99 

Červen 52 Září 51 

Červenec 152 Říjen 19 

CELKEM 379 
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KOUPALIŠTĚ 
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Přírodní koupaliště - biotop 

V roce 2020 začala sezóna na koupališti poměrně pomalu a během propršeného června jsme 

koupaliště otevřeli pro platící návštěvníky jen na 4 dny. Následující měsíce už počasí přálo a denní 

návštěvnost se často pohybovala mezi 600 a 700 návštěvníky. Nejvyšší denní návštěva v letošní 

sezóně činila 813 lidí. Provoz koupaliště byl kvůli nepříznivému počasí ukončen již začátkem září. 

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI KOUPALIŠTĚ 

 ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ CELKEM 

Počet návštěvníků 575 4 917 6 354 20 11 866   

Průměr návštěvníků na koupací den 144   224 289 10 237 

 

STATISTIKA KOUPACÍCH A NEKOUPACÍCH DNŮ 

 ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ CELKEM 

Koupací dny 4 22 22 2 50   

Nekoupací dny 26   9 9 29 73 
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Hospodaření 

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

výnosů z hlavní a doplňkové činnosti případně z darů. 

Příspěvková organizace vykázala za rok 2020 ztrátu v hlavní činnosti ve výši -2 025,55 Kč. V roce 

2020 provozovala příspěvková organizace rovněž doplňkovou činnost. Zisk z této činnosti činil 

52 850,41 tis. Kč. Organizace tak dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 50 824,86 

Kč. 

SAK Studénka, příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2020 v porovnání s rokem 2019 tyto 

náklady a výnosy: 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – POROVNÁNÍ S ROKEM 2019 

ÚČET DRUH NÁKLADU 2019 2020 

501 Spotřeba materiálu 1 468,53 1 138,34 

502 Spotřeba energie 3 056,52 3 475,16 

504 Prodané zboží 1,12 3,40 

511 Opravy a udržování 591,30 730,17 

512 Cestovné 30,11 2,12 

513 Náklady na reprezentaci 4,21  1,50 

518 Ostatní služby 5 489,71 2 892,82 

52x Osobní náklady 10 636,34 11 649,16 

531 Daň silniční 1,25  1,25 

538 Jiné daně a poplatky 0,51  0,10 

542 Jiné pokuty a penále 0,00  1,96 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 699,63  2 884,72 

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 19,74 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 2,78 0,00 

558 Náklady na drobný dlouhodobý majetek 965,74  146,68 

549 Ostatní náklady z činnosti 583,19  613,70 

569 Ostatní finanční náklady 0,01  0,02 

591 Daň z příjmu 14,10 0,00 

5xx Doplňková činnost 4 356,69  3 186,07 

5xx Náklady celkem 28 901,75 26 746,89 

(v tis. Kč) 
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ÚČET DRUH VÝNOSU 2019 2020 

602 Výnosy z prodeje služeb 4 221,77  2 397,96 

603 Výnosy z pronájmu 618,35  1 280,05 

604 Výnosy z prodaného zboží 2,50  4,24 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00  41,60 

648 Zúčtování fondů 174,20  52,00 

649 Ostatní provozní výnosy 78,96  146,45 

663 Kurzové zisky 0,00  0,04 

67x Příspěvky a dotace 19 219,40  19 636,47 

6xx Výnosy z doplňkové činnosti 4 632,68  3 238,92 

6xx Výnosy celkem 28 947,86  26 797,71 

 Hospodářský výsledek 46,10  50,82 

(v tis. Kč) 

Hospodaření organizace za rok 2020 skončilo v hlavní činnosti ztrátou, která byla pokryta ziskem 

dosaženým z doplňkové činnosti. Celkové náklady v hlavní činnosti bez osobních nákladů dosáhly v 

roce 2019 částky 13 908,72 tis. Kč, v roce 2020 pak 11 911,66 tis. Kč, což představuje pokles o 14 % 

oproti roku 2019. Nejvýznamnější pokles byl u nákladů na pořízení drobného dlouhodobého 

majetku, nákladů na služby a nákladů na spotřebu materiálu. Naopak výrazně vzrostly náklady na 

odpisy dlouhodobého majetku a náklady na opravy a udržování. V rámci doplňkové činnosti došlo 

rovněž k poklesu nákladů, oproti předcházejícímu období organizace vykazuje i pokles výnosů z 

doplňkové činnosti. 

Ve výnosech v hlavní činnosti jsou vykazovány příjmy ze sauny, solária, bazénu, fitcentra, čtenářské 

poplatky, výnosy ze vstupného, kurzovného, permanentek a další. V doplňkové činnosti pak výnosy 

z ubytování, prodeje občerstvení a výnosy z pronájmu, reklamy. Organizace je plátcem DPH. 

V roce 2020 čerpala organizace investiční dotaci na „Revitalizaci expozice muzea“ ze SZIF (Státní 

zemědělský intervenční fond) ve výši 446 248,- Kč, dotaci z rozpočtu MSK na akci „Vstupy do 

turistických aktivit“ (Vagonářské muzeum) ve výši 27 175,41 Kč, a příspěvek na provoz od 

zřizovatele. Hospodaření organizace se řídí rozpočtem plánovaným na daný rok, který je schvalován 

zřizovatelem. Celkový příspěvek na provoz v roce 2020 činil 19 028,44 tis. Kč. V průběhu roku došlo 

k úpravám rozpočtu. Zároveň se schváleným příspěvkem na provoz byly schváleny závazné 

ukazatele – limity (limit mzdových prostředků byl stanoven na 12 144 tis. Kč, výdaje na odpisy, limit 

na činnost souboru mažoretek a Tamburašského souboru, akontace a splátky rolby, předfinancování 

projektu – investice „Revitalizace expozice muzea“). Spolu se schváleným příspěvkem byl organizaci 

zároveň uložen odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve stanovených termínech. 

V rámci investic byla pořízena nová edukativní prosvětlená stěna a interaktivní dotykový panel 

v rámci revitalizace expozice muzea v celkové hodnotě 557 810,- Kč, jež byla financována 

z poskytnuté dotace ze SZIF ve výši 446 248,- Kč a z vlastních zdrojů. Na konci roku byla v rámci 

veřejné zakázky pořízena nová rolba pro úpravu ledové plochy. Nákup rolby je financován 

prostřednictvím leasingu, kdy výše leasingu činí 4 477 363,- Kč (měsíční splátka je 55 000,- Kč). 
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HLAVNÍ ČINNOST 
 HLAVNÍ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 23 560 828,67 B.  VÝNOSY CELKEM 23 558 803,12 
I. Náklady z provozní činnosti 23 560 809,41 I. Výnosy z provozní činnosti 3 922 284,94 
501 Spotřeba materiálu 1 138 343,46 602 Výnosy z prodeje služeb 2 397 959,64 
502 Spotřeba energie 3 475 156,81 603 Výnosy z pronájmu 1 280 048,00 
504 Prodané zboží 3 396,69 604 Výnosy z prodaného zboží 4 235,57 

506 Aktivace dlouhodobého majetku  641 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 

41 595,40 

511 Opravy a udržování 730 172,66 644 Výnosy z prodeje materiálu  
512 Cestovné 2 119,00 648 Čerpání fondů 52 000,00 
513 Náklady na reprezentaci 1 497,51 649 Ostatní výnosy z činnosti 146 446,00 

518 Ostatní služby 2 892 819,23 II. Finanční výnosy 49,27 

521 Mzdové náklady 8 784 237,00 663 Kurzové zisky 44,35 

524 Zákonné sociální pojištění 2 675 841,40 669 Ostatní finanční výnosy 4,92 

525 Jiné sociální pojištění 24 431,00 IV. Výnosy z transferů 19 636 468,91 

527 Zákonné sociální náklady 164 651,70 672 
Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

19 636 468,91 

531 Daň silniční 1 248,00    

538 Jiné daně a poplatky 100,00    

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

542 Jiné pokuty a penále 1 959,00    

547 Manka a škody     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 884 717,63    
557 Náklady z vyřazených pohledávek     

558 
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

146 682,40    

549 Ostatní náklady z činnosti 613 696,22    
II. Finanční náklady 19,26    
569 Ostatní finanční náklady 19,26    
V. Daň z příjmů     
591 Daň z příjmů     
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-2 025,55 

 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

-2 025,55 

Příspěvek města 19 028 435,87 

Hospodářský výsledek – hlavní činnost -2 025,55 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

A. NÁKLADY CELKEM 3 186 066,83 B.  VÝNOSY CELKEM 3 238 917,24 
I. Náklady z provozní činnosti 3 177 516,83 I. Výnosy z provozní činnosti 3 238 917,24 
501 Spotřeba materiálu 1 234 377,15 602 Výnosy z prodeje služeb 2 389 943,00 
502 Spotřeba energie 471 079,01 603 Výnosy z pronájmu 731 064,38 
504 Prodané zboží 24 065,53 604 Výnosy z prodaného zboží 35 567,77 
506 Aktivace dlouhodobého majetku  648 Výnosy z prodeje materiálu 82 342,09 
511 Opravy a udržování  649 Čerpání fondů  
512 Cestovné  II. Finanční výnosy  
513 Náklady na reprezentaci  662 Úroky  

518 Ostatní služby 85 409,32 669 Ostatní finanční výnosy  

521 Mzdové náklady 1 007 411,00 IV. Výnosy z transferů  

 Zákonné sociální pojištění 282 909,60 672 Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 

 

 Jiné sociální pojištění 1 590,00    

 Zákonné sociální náklady 7 892,52    

531 Daň silniční     

538 Jiné daně a poplatky     

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

542 Jiné pokuty a penále     

547 Manka a škody 29,33    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 61 615,00    

558 Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

17 619,84    

549 Ostatní náklady z činnosti 13 518,53    

II. Finanční náklady     

 Ostatní finanční náklady     

V. Daň z příjmů 8 550,00    

591 Daň z příjmů 8 550,00    

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

61 400,41 

 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

52 850,41 

Hospodářský výsledek – doplňková činnost 52 850,41 
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SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ  

 

Ve srovnání je patrné, že v nákladech se podařilo dodržet rozpočet ve většině položek. Nárůst 

nákladů oproti rozpočtu byl zaznamenám zejména u oprav a udržování, díky realizaci některých 

neplánovaných oprav v době uzavření provozu z důvodu pandemie. Nárůst byl také u výše odpisů 

vzhledem pořízení dlouhodobého majetku v letech 2019 a 2020 a v položce ostatní náklady 

z činnosti se nárůst týkal zúčtovaného DPH.  Ve výnosech je patrný pokles oproti rozpočtu ve 

  
rozpočet 2020 hlavní činnost 

doplňková 
činnost 

celkem % 

A. NÁKLADY CELKEM 28 959 551,00 23 560 828,67 3 186 066,83 26 746 895,50 92,36 
I. Náklady z provozní činnosti 28 899 551,00 23 560 809,41 3 177 516,83 26 738 326,24 92,52 
501 Spotřeba materiálu 3 806 300,00 1 138 343,46 1 234 377,15 2 372 720,61 62,34 
502 Spotřeba energie 5 895 500,00 3 475 156,81 471 079,01 3 946 235,82  66,94 
504 Prodané zboží 33 000,00 3 396,69 24 065,53 27 462,22  83,22 
511 Opravy a udržování 280 000,00 730 172,66  730 172,66  260,78 
512 Cestovné  39 000,00 2 119,00  2 119,00  5,43 
513 Náklady na reprezentaci 21 500,00 1 497,51  1 497,51  6,97 
518 Ostatní služby 4 577 500,00 2 892 819,23 85 409,32 2 978 228,55  65,06 
521 Mzdové náklady 11 864 000,00 11 649 161,10 1 299 803,12 12 948 964,22  109,15 
531 Daň silniční 1 560,00 1 248,00  1 248,00 80,00 
538 Jiné daně a poplatky 1 780,00 100,00  100,00 5,62 
542 Jiné pokuty a penále 0,00 1 959,00  1 959,00  
547 Manka a škody 0,00  29,33 29,33  
551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 700 999,00 2 884 717,63 31 615,00 2 916 332,63 171,45 
558 Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
413 512,00 146 682,40 17 619,84 164 302,24 39,73 

549 Ostatní náklady z činnosti 264 900,00 613 696,22 13 518,53 627 214,75 236,77 
II. Finanční náklady 0,00 19,26  19,26  
 Ostatní finanční náklady 0,00 19,26  19,26  
V. Daň z příjmů 60 000,00  8 550,00 8 550,00 14,25 
591 Daň z příjmů 60 000,00  8 550,00 8 550,00  
B. VÝNOSY CELKEM 28 959 551,00 23 558 803,12  3 238 917,24 26 797 720,36 92,53 
I. Výnosy z činnosti 11 127 100,00 3 922 284,94  3 238 917,24 7 161 202,18 64,36 
602 Výnosy z prodeje služeb 7 853 100,00 2 397 959,64  2 389 943,00 4 787 902,64 60,97 
603 Výnosy z pronájmu 3 064 000,00 1 280 048,00  731 064,38 2 011 112,38 65,64 
604 Výnosy z prodaného zboží 35 000,00 4 235,57  35 567,77 39 803,34 113,72 
641 Smluvní pokuty a úroky z 

prodlení 
0,00 41 595,40  41 595,40  

644 Výnosy z prodeje materiálu 75 000,00   82 342,09 82 342,09 109,79 
648 Čerpání fondů 45 000,00 52 000,00  52 000,00 115,56 
649 Ostatní výnosy z činnosti 55 000,00 146 446,33  146 446,33 266,27 
II. Finanční výnosy 0,00 49,27  49,27  
663 Kurzové zisky 0,00 44,35  44,35  
669 Ostatní finanční výnosy 0,00 4,92  4,92  
IV. Výnosy z transferů 17 832 451,00 19 636 468,91  19 636 468,91 110,12 
672 Výnosy z vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
17 832 451,00 19 636 468,91 

 
19 636 468,91 

 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      
 Výsledek hospodaření před zdaněním -2 025,55 61 400,41 59 374,86  
 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
-2 025,55 52 850,41 50 824,86 
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výnosech z prodeje služeb a výnosech z pronájmu, což bylo zapříčiněno uzavřením provozů 

z důvodu pandemie (zejména baru a zimního stadionu a bazénového komplexu). 

Výdaje na odpisy byly stanoveny dle odpisového plánu a činily v roce 2020 celkově 2 916 332,63 Kč. 

Reálně byla na účet města odvedena částka 2 335 475,00 Kč. V důsledku pořízení rolby v měsíci 

prosinci, již nebyli upraveny zřizovatelem závazné ukazatele u výdajů na odpisy před koncem roku, 

proto vznikl rozdíl ve výši 11 595,87 Kč mezi skutečně odvedenou částkou a závazným ukazatelem. 

Další rozdíl je způsoben rozpouštěním transferů, který se projevuje ve výnosech. 

NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

DRUH PŘÍSPĚVKU VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNO VRÁCENO 

Příspěvek na hlavní činnost 19 028 435,87 19 028 435,87 0,00 

z toho: limit osobních nákladů 12 144 000,00 12 144 000,00 0,00 

výdaje na odpisy 2 347 070,87   2 335 475.00 11 595,87 

Předfinancování projektu (Revitalizace 
expozice muzea – investice) 

454 960,00 446 248,00 454 960,00 

 

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. PO dosáhla za rok 2019 

zlepšeného hospodářského výsledku ve v celkové výši 46 098,34 Kč. Na základě schválení jeho výše 

zřizovatelem byl celý hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu (usnesení č. 746/30/20 

z 30. schůze Rady města ze dne 4. 6.2020. 

REZERVNÍ FOND 

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 422 983,91  

Příděl ze zlepšeného HV rok 2019 46 098,34 

Peněžní dary - účelové 52 000,00 

Posílení FI se souhlasem zřizovatele -102 850,00 

Ostatní čerpání - dary -52 000,00 

KONEČNÝ STAV 366 232,25 
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Fond odměn 

Je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace. V roce 2020 

nebyl fond odměn tvořen, ani z něj nebylo čerpáno. 

FOND ODMĚN 

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 22,51 

Příděl ze zlepšeného HV - 

Použití fondu na výplatu odměn - 

KONEČNÝ STAV 22,51 

 

Investiční fond 

Do čerpání fondu byl promítnut příspěvek na odvod odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku ve výši 2 335 475,- Kč. Investiční fond organizace byl v průběhu roku navýšen vzhledem 

k předfinancování dotace v rámci projektu Revitalizace expozice muzea a následného přijetí dotace 

ze státních fondů. Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem fondu je způsoben rozdílem mezi 

předfinancovanou částkou z rozpočtu zřizovatele a poskytnutou dotací ze státních fondů. Konečný 

stav investičního fondu byl v roce 2020 ve výši 132 297,05 Kč. 

INVESTIČNÍ FOND 

POČÁTEČNÍ STAV  141 009,05 

Invest. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - předfinancování dotace 454 960,00 

Investiční příspěvek ze stát. fondů a jiných veřejných rozpočtů 446 248,00 

Příděl z odpisů za rok 2020  2 335 475,00 

Převod z rezervního fondu  102 850,00 

Odvod do rozpočtu zřizovatele -2 335 475,00 

Pořízení a TZ dlouhodobého majetku -557 810,00 

Vratka předfinancování zřizovateli -454 960,00 

KONEČNÝ STAV 132 297,05 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

Organizace tvořila v roce 2020 FKSP základním přídělem z mezd. Fond kulturních a sociálních 

potřeb byl čerpán na příspěvek na stravné, dále na peněžní dar k výročí/odchodu do důchodu ve 

výši 3 000,-Kč a na ostatní výdaje ve výši 75 800,-Kč. Čerpání fondu se řídilo rozpočtem FKSP. Jeho 

výše k 31.12.2020 činila 178 200,62 Kč. 
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

POČÁTEČNÍ STAV  150 093,40 

Základní příděl z nákladů na platy 172 544,22 

Stravování -65 637,00 

Poskytnuté peněžní dary -3 000,00 

Ostatní použití -75 800,00 

KONEČNÝ STAV 178 200,62 

 

KONTROLY 

V roce 2020 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 2019 

- zahájení: 29.04.2020, ukončení: 05.05.2020 

- závěr kontroly:  

Následnou veřejnosprávní kontrolou na místě hospodaření a použití veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Studénky v roce 2020 nebyly zjištěny závažné nedostatky, 

kterými by byla skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, 

zadržení nebo poškození veřejných prostředků. 

Příspěvková organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem, který je dán 

zřizovací listinou. 

Z hlediska hospodárnosti v kontrolovaném období roku 2020 nebyly zjištěny nedostatky, 

které měly vliv na výsledek hospodaření. 

 

2. Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě týkající se hospodaření s finančními 

prostředky vyplývajících se závazných ukazatelů a předběžná veřejnosprávní 

kontrola na místě týkající se plánovaného hospodaření s finančními prostředky 

z rozpočtu města Studénky v roce 2021. 

- zahájení: 03.11.2020, ukončení: 26.11.2020 

- závěr kontroly: 

Průběžnou a veřejnosprávní kontrolou hospodaření a použití finančních prostředků 

z rozpočtu města Studénky v roce 2020 a předběžnou veřejnosprávní kontrolou týkající se 

plánovaného hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města Studénky v roce 2021 

nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by ovlivnily hospodaření a chod města. 

 

3. Kontrola pokladen SAK Studénka, příspěvkové organizace 

- kontrola pokladní hotovosti se zůstatkem v pokladní knize 

- kontrola dodržování pokladního limitu 

- kontrola provedena dne: 03.11.2020 
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- závěr kontroly: 

Pokladní kniha je řádně vedena, limit je dodržován. Nebyl zjištěn pokladní rozdíl. 

 

Ostatní kontroly: 

1. Kontrola ze strany České obchodní inspekce 

Předmětem kontroly byl bowlingový stavěč kuželek, kde bylo ověřováno, zda splňuje 

technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh., 

v návaznosti na požadavky stanovené nařízením vlády o posuzování shody výrobků 

z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh  a nařízení vlády o 

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

- zahájení: 03.02.2020, ukončení: 10.02.2020 

- závěr kontroly: 

Nebyla zjištěna odchylka od předepsaného stavu při provozování bowlingových drah. 

Vizuální kontrolou stavěčů kuželek bylo zjištěno, že firma, která vyráběla stavěče kuželek 

neměla na štítku celý rok výroby a stanovené označení CE.  

 

2. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

- předmět kontroly: Přírodní koupací biotop 

- termín kontroly: 11.08.2020 – 14.08.2020 

- závěr kontroly: 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení plnění povinností provozovatele vyplývající 

ze zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně 

plnění povinností stanovených v Mimořádném opatření MZDR č. 18/2020 Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě účinné ode dne 07.08.2020. 

 

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

- předmět kontroly: Venkovní brouzdaliště ve sportovně rekreačním areálu 

- termín kontroly: 11.08.2020 – 20.08.2020 

- závěr kontroly: 

Provedenou kontrolou v zařízení „Venkovní brouzdaliště“ nebylo zjištěno porušení plnění 

povinností provozovatele vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 238/2011 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, včetně plnění povinností stanovených v Mimořádném 

opatření MZDR č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v 

Ostravě účinné ode dne 07.08.2020. 
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Pokud chcete nahradit fotografii svou vlastní, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte 

na příkaz Změnit obrázek. 
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Záměry v roce 2021 

V roce 2021 se chce naše organizace ve spolupráci se zřizovatelem a ostatními partnery zaměřit na 

realizaci těchto záměrů:  

Propagovat činnost a akce organizace na veřejnosti. Pravidelně informovat občany o připravovaných 
akcích a dění v organizaci. Zlepšovat pověst organizace. Reagovat na přání občanů Studénky formou 
průzkumu veřejného mínění. 

Přizpůsobit plán akcí protiepidemickým opatřením. Hledat možnosti a řešení aktivit pro občany 
Studénky, které je možné realizovat při omezení konání hromadných akcí.  

Stabilizovat personální zabezpečení chodu organizace a dbát na dobré kolegiální vztahy uvnitř 
organizace.  

Kultura 
• plánování akcí vzhledem k vládním opatřením 
• pořádat některé z kulturních akcí také v areálu koupaliště 
• realizovat akce k významným výročím a tradiční akce v rámci jednotlivých ročních období 

 
Knihovna 

• modernizace vybavení knihovny 
• realizace nových programů pro školy a akcí pro veřejnost 

 
Muzeum 

• dokončení expozice ve 2. patře muzea 
• vybudování nové expozice v prostorách po bývalém fotografovi 
• modernizace vybavení muzea 

 
TV Odra 

• modernizace přenosového systému vzhledem k přímým přenosům zastupitelstva 
• modernizace vybavení TV Odra  

 
Rodinné centrum 

• realizace příměstského tábora 
• oprava místnosti tělocvičny a dokončení rekonstrukce místnosti v suterénu včetně vstupní 

chodby společně se sociálním zázemím 

Sportovní centrum 
• rekonstrukce vnitřního bazénu 
• realizace nových akcí v rámci zimního stadionu 
• oprava saun a otevření nové místnosti po vířivce 
• nové dveře vedoucí na ledovou plochu a vrat kudy vjíždí rolba 
• nové vstupní dveře do sportovního centra 

 
Koupaliště 

• nabídnout nové atrakce v rámci letní sezony 
• pořídit bazénový vysavač, který umožní automatické vysávání dna bazénu a zlepší kvalitu 

vody 
• pořídit zahradní traktor k sečení areálu koupaliště 

 
Hospodaření 

• zvýšené sledování výdajů vzhledem k pokračujícímu uzavření většiny provozů 
 



SAK STUDÉNKA 

Stránka 58 

 


