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Slovo ředitelky

Opavská kulturní organizace je příspěvkovou or-
ganizací města, která vznikla na základě zřizova-
cí listiny schválené Zastupitelstvem města Opavy 
na zasedání dne 18. 9. 2007 usnesením č. 12/6 ZM  
07. 

Hlavním účelem organizace je  poskytovat služ-
by široké veřejnosti v oblasti kultury, umění 
a společenského dění, zajišťovat osvětovou čin-
nosti a průběžně rozvíjet stálou expozici věno-
vanou historii města Opavy, tak aby dokumen-
tovala  duchovní a hmotný vývoj společnosti na 
území města.

Do září 2011 z důvodu rekonstrukce Domu 
umění a kostela sv. Václava, byla činnost organi-
zace soustředěna zejména do Obecního domu.  
V tomto multifunkčním zařízení se v průběhu 
roku uskutečnilo na cca 250 společenských 
a kulturních akcí všech žánrů. V Klubu ART se 
konaly koncerty, autorská čtení, malá divadel-
ní představení, filmové projekce. Mnoha dal-
ších akcí, besed, přednášek, svateb, prezentací 
a pronájmů bylo realizováno v prostorách spo-
lečenských sálů Obecního domu ( „Sále purkmi-
strů“ a v „Schösslerově salónku“). V galerie OKO 
proběhlo 9 výstav mladých umělců z regionu 
i z celé republiky. 
Také městská expozici „Cesta města“ nezahálela 
a pro návštěvníky v prvním roce své existence 
zrealizovala na 96 vzdělávacích programů pro 
školy a širokou veřejnost a na 30 komentova-
ných prohlídek k dějinám města. 

V září 2011 byla ukončena nákladná rekon-
strukce  Domu umění a kostela sv. Václava. ZUŠ 
se vrátila do nově upravených tříd.  Byla vyře-
šena nevyhovující technická infrastruktura. Pří-
stavbou výtahu se celý objekt Domu umění  stal 
přístupný pro děti umělecké školy i návštěvníky 
galerie  se sníženou pohyblivostí.  Bylo vylepše-
no technického i sociální zázemí a zastřešením 
atria vznikl další výstavní prostor. V kostele i 
kapli byly obnoveny nástropní malby a v sute-
rénu vybudováno zázemí pro umělce. 

ÚVOD

S výsledkem provedené rekonstrukce se mohli 
občané seznámit v den otevřených dveří. 
 

Rádi bychom se s vámi podělili alespoň o některé 
úspěchy, kterých jsme v roce 2011 dosáhli :

- dokázali jsme udržet rozpočet bez navýšení    
na provoz Domu umění
- činnost v nových prostorách Domu umění 
jsme zahájili výstavou o historii nazvanou 
„Paměť Slezska“, kterou připravilo Slezské zem-
ské muzeum 
- městská expozice byla doplněna o nové sbír-
kové předměty
- zavedli jsme nekuřácké prostředí ve všech 
prostorách Obecního domu
- navázali jsme přátelské vztahy s kulturním 
zařízením v Ratiboři
- navázali jsme dlouhodobou spolupráci 
s Galerii výtvarného umění v Ostravě, spolu-
práci se Spolkem pro Ostravskou kulturu
- navázali jsme úzkou spolupráci s Institutem 
tvůrčí fotografie při FPF Slezské univerzity 
v Opavě
- spolupracujeme se Slezským gymnáziem 
a Mendelovým gymnáziem v Opavě
- spolupráce na klubových divadelních před-
staveních se Slezským divadlem
- nadále se aktivně podílíme na realizaci festi-
valů ve spolupráci se SMO, jakými jsou Bezru-
čova Opava, Další břehy, Den dětí, Den země
- opět jsme se zapojili jako spolupořadatelé 
Muzejní noci
- díky spolupráci s mnoha opavskými i mimo-
opavskými školami se nám podařilo úspěšně 
naplňovat naše poslání a poskytovat služby 
v oblasti vzdělávání - animace a edukace 
k dějinám Opavy a výtvarně-kreativní činnost 
v Domě umění
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Tyto úspěchy se odrážejí také ve stanovených 
cílech pro další rok 2012:

- zvýšit prostřednictvím promyšleného public re-
lations zájem o dění v Opavské kulturní organi-
zaci, zejména o expozici věnované historii města
- přinést osvětu o historii města školní mládeži 
formou vzdělávacích programů v prostředí ex-
pozice i přímo ve městě
- vytvořit sbírku umělecké tvorby vystavova-
ných autorů v galerii Obecního domu a Domu 
umění
- získat finanční prostředky na festivalovou činnost
- rozšířit příhraniční spolupráci s Městským kultur-
ním domem v Ratiboři
- budeme se snažit hospodárně nakládat se svěře-
nými finančními prostředky a majetkem zřizovatele
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I. Základní údaje o organizaci

A. Název zařízení: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
     Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava 
     Právní forma: příspěvková organizace
     IČ: 75117398
     Ředitelka organizace: Ing. Daniela Pekárková
     Další údaje: www.oko-opava.cz   

B. Zřizovatel: Statutární město Opava
     Sídlo: Horní náměstí 69, Opava 746 26
     Právní forma: obec s rozšířenou působností – statutární město
     IČ: 00300535
     Další údaje: www.opava-city.cz   

Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností ve Zřizovací listině ze dne  
18. 10. 2007  a následně v Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2008, Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2009, Dodatku 
č. 3 ze dne 220.01.2010 a Dodatku č. 4 ze dne 3. 5. 2010, které zároveň vymezují majetek, který má 
organizace .

Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to:

Budovy:
1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
2. Dům umění, Pekařská 12, Opava
3. kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava

Pozemky:
1. pozemek pod Obecním domem
2. zahrada za kostelem sv. Václava

II. Personální zabezpečení 

Statutární orgán:

Dne  24. ledna 2011 podala rezignaci ředitelka Mgr. Irena Šindlerová, kterou Rada města Opavy 
svým usnesením  č.j. 148/07 RM 11 dne 31. 1. 2011 vzala na vědomí a zároveň tímto usnesením 
pověřila formou zastupování, Mgr. Šárku Královou od 1. 2. 2011 do 30. 6. 2012. Od  1. 5. 2012 byla 
do funkce na základě rozhodnutí  č.j.367/14 RM 11 ze dne 27. 4. 2011 Rady města Opava jmenovaná 
Ing. Daniela Pekárková.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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Pracovníci na stálý pracovní poměr:

Vznikla tři nová pracovní místa: galerista Domu umění, lektorka animací pro Dům umění a recepční 
Domu umění. Zaniklo jedno místo průvodkyně expozicí Cesta města k 30. 11. 2011 a k 31 .12. 2011 
byl ukončen pracovní poměr s uklízečkami organizace ( z toho jeden odchod do starobního důcho-
du). Pozice zástupkyně ředitelky nebylo od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 obsazeno. 
Na hlavní pracovní poměr bylo k 31. 12. 2011 zaměstnáno 18 osob z toho 2 ženy jsou na rodičovské 
dovolené. Organizace v průběhu roku výrazně ušetřila mzdové prostředky.  

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

Dohody o provedení práce a činnosti byly rozšířeny o nezbytná místa kustodů v Domě umění 
a v expozici v Obecním domě. Náplně stávajících dohod zůstaly nezměněny. 

Výběrové řízení  na obsazení pracovních míst:

1. HISTORIK – KURÁTOR – ukončené dne 1. 4. 2011 
    uchazečů : 27, byla vybrána p. Mgr. Kateřina Vojkůvková nastoupila 2. 5.2011

2. GALERISTA DOMU UMĚNÍ – ukončení 24. 8. 2011 – vznik nového pracovního místa
     uchazečů : 10, byla vybrán p. Martin Klimeš  nastoupila 1. 9. 2011

3. GALERIJNÍ  LEKTORKA DOMU UMĚNÍ – ukončení 14. 9. 2011 – vznik nového prac. místa (0,5)
     uchazečů : 18,  byla vybrána p. Daniela Přívětivá  nastoupila 3. 10. 2011

4. RECEPČNÍ  DOMU UMĚNÍ – ukončení 9.  9. 2011– vznik nového pracovního místa (0,6)
    uchazečů : 122,  byla vybrána p. Vlasta Kwieková nastoupila 10. 10. 2011

5. SEKRETÁŘKA OBECNÍHO DOMU – ukončení 28. 11. 2011
    uchazečů : 29, byla vybrána p. Daniela Kocurová  nastoupila 5. 12. 2011

6. EKONOMKA – ukončení 30. 11. 2011
    uchazečů : 10, výběrové řízení bylo po ukončení zušeno, pracovní místo nebylo zřízeno

Výběrové řízení  ostatní :

1. ÚKLID PROSTOR Obecního domu a Domu umění  – ukončení 21. 12. 2011
    uchazečů : 3, byla vybrána  fa Ing. Tomáš Šindler

Veřejná zakázka malého rozsahu :

1. Nákup auta FORD TRANSIT na převoz mobiláře – vyhlášeno 15. 11. 2011
Termín ukončení byl prodloužen do r. 2012
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III. Závazné ukazatele a rozpočtová kázeň

Závazné ukazatele rozpočtu Opavské kulturní organizace, p.o. na rok 2011

1. Usnesením RMO  ze dne 23. 5. 2011 č.435/16 RM 11 byly schváleny závazné ukazatele

Účel                                                                   Schváleno
Celkem ( 672 0501,348 0301)   9 000 000,00
příspěvek na provoz                               3 019 103,00
z toho mzdové prostředky   3 917 866,00         
z toho odpisy DHM                 1 973 031,00
Soutěž „Mladý historik“                       90 000,00

2. Usnesením RMO č. 454/17 RM 11 bod 14/17, ze dne 06.06.2011 byla schválena smlouva o spo-
lupráci s organizací Natura Opava a nařídila převést vybrané zálohy od dětí ve výši 264.800 Kč na 
zájezd v rámci projektu „Za zlatým delfínem  Amvrakijského zálivu“.

3. Usnesením RMO č. 455/17 RM 11 ze dne 6. 6. 2011 bylo schváleno snížení příspěvku ve výši 
90.000,- Kč 
Změna závazných ukazatelů 
 
Účel                                                                   Schváleno
Celkem ( 672 0501,348 0301)   8 910 000,00
příspěvek na provoz                               3 019 103,00
z toho mzdové prostředky   3 917 866,00         
z toho odpisy DHM                 1 973 031,00
Soutěž „Mladý historik“                                 0,00

4. Usnesením RMO č. 907/30 RM 11 ze dne 19. 12. 2011 bylo schváleno snížení závazného ukazatele  
na odpisy ve výši 8.523,- Kč.
Změna závazných ukazatelů 
 
Účel                                                                   Schváleno
Celkem ( 672 0501,348 0301)   8 910 000,00
příspěvek na provoz                               3 027 626,00
z toho mzdové prostředky   3 917 866,00         
z toho odpisy DHM                 1 964 508,00
Soutěž „Mladý historik“                                 0,00
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IV. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav odpovídá skutečnému stavu. 
Stav ke konci roku je v celkové výši  242 628 297,93 Kč. 

013 Software                                                                                  121 200,00
018 DDNM                                                                                                  121 575,41
021 Budovy a stavby                                                           229 398 606,33
022 Samostatné movité věci                                                 5 476 084,11
028 DDHM                                                                                              4 713 709,08
031 Pozemky                                                                               1 478 400,00
032 Umělecká díla                                                                                   718 723,20
041 Nedokončené investice – projekt Opava COLLAGE        600 000,00

 
Celkové oprávky k majetku jsou ve výši 14.381.199,49 Kč ( 08x,07x) Oprávky k nemovitostem jsou 
ve výši 8.752.144,00 Kč( 081), oprávky k nehmotnému majetku 136.725,41 Kč (07x) a k ostatnímu 
majetku jsou ve výši 5.492.330,08 Kč(082,088).

V. Zásoby

Organizace eviduje ke konci roku zásoby v podobě prodejních pohlednic z uskutečněných výstav 
v galerii, knih a upomínkové předměty. Celková výše zásob je ve výši 24.167,55,- Kč (132)

VI. Finanční majetek

Organizace má zřízené tři účty u ČSOB, a.s. Jeden z účtu slouží pro pravidelné měsíční platby 
a fakturaci, druhý slouží pro účely fondu FKSP a třetí je pro investiční fond. Organizace má zřízenou 
hlavní pokladnu v místě sídla a  dvě pokladny na recepci . 

Stav ke konci roku je v celkové výši 1.881.800,33 Kč.
Z toho

stav pokladen                              (261)                       52.969,00 Kč
stav bankovních účtů                    (241 0413)                  769 955,51 Kč
stav bankovních účtů                    (241 0416)              1.819.411,33 Kč
stav bankovního účtu FKSP     (243)                                      9 420,00 Kč
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VII. Pohledávky

Organizace eviduje pouze krátkodobé pohledávky.
Stav ke konci roku v celkové výši 178.776 Kč.

Z toho
pohledávky z obchodních vztahů   (311)          63.636 Kč
poskytnuté provozní zálohy            (314)          99.740 Kč
pohledávky za zaměstnanci           (335)          10.000 Kč
ostatní krátkodobé pohledávky       (377)            5.400 Kč
       

VIII. Závazky

Organizace eviduje pouze krátkodobé závazky.
Stav ke konci roku v celkové výši 690.563,19 Kč. 

Z toho:
závazky z obchodních vztahů        (321)                 520.812,19 Kč   (uhrazeno v lednu 2012)
ostatní krát. závazky                      (378)                        3.812,00 Kč  (uhrazeno v lednu 2012)
závazky z mezd 12/11                    (331,335)         433.190,00 Kč                (vyplaceno v lednu 2012)
daň z příjmů za r. 2011                   (341)                137.800,00 Kč                (úhrada v březnu 2012)
ostatní přímé daně                          (342)                    28.139,00 Kč     (uhrazeno v lednu 2012)

IX. Časové rozlišení

Organizace časově rozlišuje na účtech aktivních i pasivních.

Přechodné účty aktivní celkem            88.021,10 Kč
náklady příštích období             (381) 22.267,70 Kč 
dohadné účty aktivní                 (388) 51.705,00 Kč

Přechodné účty pasivní celkem           223.848,06 Kč    
výdaje příštích období                       (384)      2.000,00 Kč
dohadné účty pasivní               (389) 221.848,06 Kč
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X. Peněžní fondy

Peněžní fondy jsou zcela kryty peněžními prostředky.

Stav ke konci roku v celkové výši 2.587.880,08 Kč (41x) 

Z toho
fond kulturních a soc. potřeb         (412)                        8.717,50  Kč 
fond rezervní                                   (413)                    989.455,92 Kč 
Investiční fond                               (416)                1.589.626,66 Kč
fond rezervní z ostatních titulů      (414)                              80,00 Kč

XI. Pronájmy

Dlouhodobý pronájem:
Dům umění - Základní umělecká škola, smlouva na dobu neurčitou, s platností od 1. 10. 2011.

Krátkodobé pronájmy:
Obecní dům – Sál Purkmistrů, Schösslerův salónek
Kostel sv. Václava

Dlouhodobá výpůjčka movitých věcí:

1. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlou-
va č, MMOPP002J274 – obraz Mžyk v zasedací místnosti MMO.

2. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlou-
va č, MMOPP002J2OR – AV technika v Obecním domě.

XII. Změny Zřizovací listiny a Doplňkové činnosti

Během roku 2011 nebyla provedena žádná změna ve Zřizovací listině a jejích dodatcích.
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XIII. Zhodnocení hospodaření

V roce 2011 proběhly tyto následující kontroly:

1. Od 12. 1. - 28. 1. 2011 proběhla kontrola hospodaření organizace za rok 2010, kontrolu provedl 
odbor kontroly   Magistrátu města Opavy. Shrnutí výsledku kontroly dle protokolu č. 1/2011 ze dne 
8. 2. 2011 byl učiněn výrok činnost organizace s výhradou. K nedostatkům byla organizace povinna 
přijmout odpovídající nápravná opatření.
Na základě výsledků kontroly byl podán podnět Policii ČR na prošetření podezření ze spáchání pře-
činu podvodu podle § 209 odst.1,odst.3 TZ na neznámého pachatele. Dne 12. 5. 2011 Policie vydala 
Usnesení  podle ustanovení §159 a,odt.1 TŘ tuto trestní věc odložila a věcí se začal zabývat Finanční 
úřad Opava.
Porušení rozpočtové kázně dle §28, odst. 9, Zák. 250/2000 Sb. Rada města svým usnesením č. 624/21 
RM 11 schválila prominutí odvodu a příslušnou částku penále v celkové výši 50.898 Kč.

2. Od 15. 8. 2011 – 12. 10. 2011, proběhla kontrola Finančního úřadu na daňovou povinnost, daňové 
přiznání k DPPO za období 2010.
Bylo zjištěno, že pokuta, kterou obdržela organizace v dubnu 2010, byla špatně zahrnutá jako výdaj 
vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Dále správce zjistil, že náklady na reprezentaci 
byly uvedeny dvakrát jako neuznatelná částka.
Výsledkem byla oprava navýšení základu daně o částku 163.471 Kč a vzniku nové daňové povin-
nosti ve výši 16.150 Kč Současně vznikla zákonná povinnost uhradit penále ve výši 3.230 Kč a úrok 
z prodlení 1.281 Kč.

3. Od 15. 8. 2011 – 6. 10. 2011 proběhla kontrola Finančního úřadu na daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti za období 2010. 
Bylo zjištěno, že u 4 zaměstnanců nebyl daněn příspěvek na telefon. Organizace měla vnitřní směr-
nici, ve které bylo povoleno čerpání příspěvku, ale nebyla provedena kalkulace jednotlivých pří-
spěvků. Proto správce daně neuznal tyto vyplacené částky jako nedaňový příjem zaměstnancům.
Výsledkem byl nezdaněný příjem za zaměstnance ve výši 43.000 Kč a následné dodanění ve výši 
10.515 Kč a vzniklé penále bylo ve výši 2.103 Kč.

4. Dne 27. 9. 2011 jsme na vlastní žádost požádali OSSZ o mimořádnou kontrolu.
Od 14. 11. - 15. 11. 2011 proběhla kontrola OSSZ za období od 1. 10. 2008 do 31. 10. 2011. 
Bylo zjištěno, u některých dohod o provedení činnosti měli charakter zaměstnání malého rozsahu, 
u několika zaměstnanců byly chybně vedeny evidenční důchodové listy a vlivem čerpání příspěvku 
na telefon u zaměstnanců vznikl nedoplatek na sociálním pojištění. 
Výsledkem kontroly byl nedoplatek na pojistném ve výši 30.132 Kč a penále ve výši 9.043 Kč. 

Na základě výše uvedených kontrol a zjištění, jsme také požádali o mimořádné kontroly zdravotní 
pojišťovny. Jednotlivé kontroly by měly proběhnout v roce 2012.
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XIV. Kulturní činnost

                        Hlavní činnost
                        Kulturní akce Komentované prohlídky          Výstavy        Edukační činnost
Počet                                 180                                 69                                22                    12
Návštěvnost               11 759                              3 205                            13 006                   589

                       Doplňková činnost
                       Krátkodobé pronájmy   Krátkodobé výpůjčky   Dlouhodobé pronájmy   Dlouhodobé  výpůjčky
Počet                 245                                 27                             0                             1

Z toho 10  svatebních obřadů.
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OBECNÍ DŮM (Ostrožná 46)
V roce 2011 do zahájení provozu v Domě umění, 
byla činnost organizace soustředěna zejména 
do tohoto multifunkčního objektu. Během roku 
se zde konalo mnoho akcí, jejichž četnost je 
uvedena v tabulce (Obecní dům - kulturní akce 
2011).

4 5 6 2 1 0 0 0 18
42 388 427 86 20 0 0 0 963
5 6 2 2 2 0 0 0 17
52 676 96 49 38 0 0 0 911
5 6 4 3 2 0 0 0 20

2991 766 174 75 118 0 0 0 4124
4 8 5 4 3 1 1 1 27
63 462 215 126 67 50 40 16 1039
5 6 0 3 1 0 2 2 19

110 269 0 80 20 0 25 61 565
1 1 0 2 1 1 1 1 8

714 96 0 24 48 35 30 15 962
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 1 0 0 1

35 35
3 4 0 4 4 1 3 0 19

173 316 0 185 70 105 118 0 967
3 9 4 5 1 0 0 0 22
28 558 196 52 2 836
6 5 2 2 0 0 2 0 17
77 426 106 155 0 0 69 0 833
0 5 4 2 0 0 1 0 12
0 329 82 78 0 0 35 0 524

180
11759Návštěvnost celkem

autorské čtení, 
poezie

taneční 
večery

Celkem

návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí

Akce celkem

návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí

návštěvnost
počet akcí

návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí

červen

červenec

srpen

září

prosinec

listopad

říjen

KULTURNÍ AKCE - ROK 2011

leden

únor

březen

duben

přednášky happeningdivadla besedy

návštěvnost
počet akcí

koncertykina

květen

návštěvnost
počet akcí
návštěvnost
počet akcí



Doprovodné programy v Domě umění od 27. 10. do 31. 12. 2011

Doprovodné programy     
OKO

Celkem

0 0
1 14
2 20

1. 11. - 30. 11. 4 9
1. 12. - 31. 12. 7 12

Období Animace
Doprovodné programy         

SZMO
27. 10. - 31. 10. 0 0

Návštěvnost v Domě umění od 27. 10. do 31. 12. 2011

Základní Snížené Rodinné Zdarma Celkem

75 45 0 11 131
189 305 13 188 783
205 264 5 171 9001. 12. - 31. 12. 257

Období
Animace, Komentovaná 

prohlídka pro školy,        
Skupiny

27. 10. - 31. 10. 0
1. 11. - 30. 11. 78

DŮM UMĚNÍ (Pekařská 12) 
Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem 
probíhala v prostorách Domu umění od 15. 10. 
2011 do 31. 12. 2011 výstava „Paměť Slezska“.
V nebytových prostorách „Vinárny u Přemka“ 
není dosud nájemce. 

 Doplňková činnost
 Krátkodobé pronájmy  Krátkodobé výpůjčky  Dlouhodobé pronájmy  Dlouhodobé výpůjčky
Počet                       5                                   2                                 0                                0
Z toho 2  svatební obřady

KOSTEL SV. VÁCLAVA (Pekařská 12)

Provoz byl zahájen po ukončení rekonstrukce.  
V rámci festivalu Bezručova Opava proběhl kon-
cert Ivy Bittové, 3. října zahájení Akademického 
roku 2011/2012 vysokých škol v ČR, za účasti 
předsedy Vlády ČR Petra Nečase, ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše a 
jiných významných činitelů. 25. října 2011 slav-
nostní zahájení provozu Domu umění a výstavy 
„Paměť Slezska“. V období prosince se uskutečnil 
koncert Vánoční oratorium „Christus“ od Franze 
Liszta ve spolupráci se Slezským divadlem. Vá-
noční atmosféru obohatilo vystoupení Gospelo-
vého sboru.   V kostele proběhlo v průběhu dnů 
otevřených dveří 5 komentovaných prohlídek. 

DOPROVODNÉ PROGRAMY - Dům umění od 27. 10. do 31. 12. 2011

NÁVŠTĚVNOST - Dům umění od 27. 10. do 31. 12. 2011
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XV. Celkové zhodnocení

V průběhu provozu příspěvkové organizace byly finanční prostředky vynakládány v souladu s těmi-
to potřebami, plánovanými i nově vzniklými:

Příspěvek od zřizovatele na rok 2011 ve výši 8 910 tisíc Kč nebyl překročen, i přes obnovení provozu 
Domu umění a kostela sv. Václava od  15. 9. 2011. Tento příspěvek jsme vyčerpali v plné výši.

V průběhu roku 2011 proběhly v organizaci kontroly, které jsou uvedeny čl. XIII. Zhodnocení hospo-
daření. Výsledky těchto kontrol byly postupně odstraňovány, některé se musí dořešit v roce následu-
jícím.   

Mzdové prostředky Závazného ukazatele nebyly dočerpány a nevyčerpaná částka byla použita na 
provoz především Domu umění. 

Rok 2011 byl pro Opavskou kulturní organizaci ve znamení chystaných změn v oblasti organizační 
a personální. Došlo k výrazným změnám, jak ve vedení organizace, tak i mezi zaměstnanci.  Nebylo 
obnoveno místo zástupce ředitele. Organizace tak ušetřila do konce roku 2011 finanční  prostředky 
ve výši cca 197 tis. Kč.  S obnovením provozu v Domě umění  bylo nutné přijmout další uklízečku. Na 
základě nabídek úklidových firem byla pracovní místa uklízeček zrušena. Organizace zde opět vyka-
zuje finanční úspory cca 20 tis. Kč/ měs.. Bylo zrušeno místo stálého zaměstnance průvodce expozice 
Cesta města, tuto službu do konce roku 2011 zajistili externisty na dohodu o provedení práce, kteří 
v té době již v organizaci pracovali o sobotách a nedělích. Organizace touto změnou vykazuje úspo-
ru měsíčně cca 4tis. Kč. Celková organizační změna bude dokončena v začátku roku 2012. Odborné 
úseky budou posíleny o chybějící personál v expozici, programovém a ekonomickém oddělení, bude 
rozšířen počet zaměstnanců pro technické zabezpečení činnosti organizace.

Na režijní provoz Domu umění a kostela sv. Václava byla plánována částka v rozpočtu ve výši 
15.000,- Kč, skutečná částka za spotřebu energie ke konci roku činila 147 348 Kč pro hlavní činnost 
(199 672 Kč je celková částka včetně vedlejší činnosti). Další režijní náklady vznikly s nutností zajistit 
recepci a kancelář galeristy výpočetní technikou, SW, kancelářským nábytkem a jiným spotřebním 
materiálem nutným pro zajištění provozu. Tyto režijní náklady se vyšplhaly do výše 243.194 Kč. S pro-
vozem Domu umění a kostela sv. Václava vznikly i nutné mzdové náklady na mzdy zaměstnanců na 
stálý pracovní poměr a externích zaměstnanců pro galerii, ve výši 225.121 Kč.  Celkové režijní náklady 
na Dům umění a kostel sv. Václava do konce roku činily 615.663 Kč pro hlavní činnost (667 987 Kč je 
celková částka včetně vedlejší činnosti). 
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Rozpočet 2011 schváleno čerpání

     Celkem 8 910 000 8 910 000
1.  mzdové prostředky 3 917 866 3 430 378
2.  odpisy DHM 1 964 508 1 964 508
3.  soutěž „Mladý historik“ 0 0
4.  příspěvek na provoz 3 027 626 3 515 114

 Limitovaného příslibu  na 
expozici zůstatek k 31.12.2010

čerpání                          
k 31.12.2011

zůstatek pro 
rok 2012

částky čerpání 669 269 547 641 121 628

Čerpání finančních příspěvků schváleno skutečnost  
Čerpání prostředků z rozpočtu 8 910 000 8 910 000
Čerpání limitového příslibu 669 269 547 641
Čerpání celkové organizace 9 579 269 9 457 641

Náklady Domu umění 2011
Hlavní činnso Vedlejši činnost

Plyn - Dům umění 60 362 20 000
Energie - Dům umění 66 679 27 430
Voda - Dům umění 18 715 4 274
Energie - kostel sv. Václava 1 592 620
Energie dle činnosti 147 348 52 324
Celkem za energii 199 672
Režijní náklady 243 194
Mzdy zaměstnanců Domu umění 225 121
Celkem Dům umění 667 987

Činnost hospodářský výsledek
1   Hlavní činnost 33 282
2.  Vedlejší činnost 59 470
Celkový výsledek hospodaření v roce 2011 92 752

Limitovaný příslib zřizovatele pro expozici Cesta města 

Závěrečné hospodaření roku 2011

Čerpání finančních příspěvků organizace v roce 2011

Čerpání rozpočtu organizace v roce 2011



O navýšení závazného ukazatele pro odpisy organizace zřizovatele nežádala, neboť stanovení 
hodnoty objektů po rekonstrukci bylo dořešeno po 31. 12. 2011. Tyto navýšené odpisy objektů ve 
výši 259 785 Kč  byly dodatečně dořešeny po konzultaci se zřizovatelem a čerpány z investičního 
fondu organizace. Dodatečné odpisy neměly vliv na čerpání z příspěvku zřizovatele a celková výše 
odpisů byla 2.224.293 Kč.

Organizace čerpala z limitovaného příslibu určeného pro expozici Cesta města, který byl schvá-
len v roce 2009. Zůstatková částka nevyčerpaných prostředků k 1. 1. 2011 byla ve výši 669.269 Kč. Z 
těchto prostředků se nakoupilo v roce 2011 zařízení v celkové hodnotě 547 641 Kč, které zabezpečí 
dodržení vhodných klimatických podmínek pro vystavené exponáty, dále skleněné utěsněné vitríny  
polepení oken expozice foliemi. Zůstatek ve výši 121.628 Kč může organizace dočerpat v roce 2012.
   
 

Skutečné čerpání finančních prostředků organizace s použitím financí z limitovaného příslibu bylo 
ve výši 9 457 641 Kč. 
  
Čerpání finančních příspěvků organizace v roce 2011
  

  
Hlavní kulturní činnost (v souladu se ZL): se soustředila převážně do Obecního domu. V roce 2011 
byla hlavní činnost v Domě umění a současně v kostele sv. Václava z důvodu rekonstrukce přeruše-
na. 15. září 2011 proběhla kolaudace přístavby a stavební úpravy Dominikánského kláštera – Domu 
umění a kostela sv. Václava.

Doplňková činnost organizace (krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových pro-
stor), byla vykonávána v souladu se Zřizovací listinou.

Organizace k 31. 12. 2011 vykazovala zisk ve výši 92.752,31 Kč.

Charakteristika čerpání jednotlivých položek rozpočtu na rok 2011 v porovnání s minulým rokem 
a stanoveným plánem je uvedena v tabulce viz. příloha, která je součástí této výroční zprávy.
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Čerpáno z podkladů Opavské kulturní  organizace, příspěvková 
organizace  za rok 2011:

•        Rozvaha k 31. 12. 2011  
•        Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011
•         Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011 
•        Hlavní kniha k 31. 12. 2011 
•        Plnění rozpočtového plánu k 31. 12. 2011 
•        Přehled kulturních akcí – sumář  k 31. 12. 2011 
•        Přehled nájmů  – sumář  k 31. 12. 2011 
•        Inventarizace majetku  k 31. 12. 2011 

Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2011 a jsou součástí pro přezkoumání hospodaření 
Opavské kulturní organizace za rok 2011.
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PŘÍLOHA



 
Zahájení provozu expozice: 17. září 2010

Sbírky pro expozici zapůjčili následující 
partneři:
- Slezského zemského muzeum (SZM)
- Národní památkový ústav (NPÚ)
- Zemský archiv v Opavě (ZAO)
- Archeologický ústav Akademie věd 
  České republiky (Aú AVČR)
- Římskokatolická farnost Panny Marie v Opavě
- Římskokatolická farnost sv. Ducha v Opavě
- soukromý sběratel Pavel Šopák
- Muzeum Bruntál

V roce 2011 bylo v expozici uskutečněno celkem 
112 akcí (výstav, animací a edukací, komento-
vaných prohlídek), které navštívilo celkem 4 279 
návštěvníků.
Mimo prostor expozice byly realizovány před-
nášky k vybraným tématům z dějin města a to ve 
spolupráci s jednotlivci z řad odborné veřejnosti, 
tak ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opa-
vě, Maticí slezskou, Akademií věd ČR a Opavskou 
pobočkou Sdružením historiků ČR (Historickým 
klubem).

městská expozice CESTA MĚSTA

Obsah:
A/ Hlavní činnost v rámci expozice
B/ Doprovodná činnost v rámci expozice
      B 1/ Krátkodobé výstavy 
      B 2/ Přednášková činnost v rámci expozice
             B 2.1/ Cyklus „Zastávky Cesty města“
             B 2.2/ „Opava očima mladých historiků“
             B 2.3/ Přednášky ve spolupráci 
                         s Maticí slezskou
             B 2.4/ Tématické přednášky
             B 2.5/ Křest knihy
      B 3/ Městská expozice se v roce 2011 zapojila     
               do každoročně pořádaných akcí 
              - Slezská muzejní noc, Dny evropského     
                 kulturního dědictví, Den dětí
      B 4/ Komentované prohlídky 
      B 5/ Vzdělávací programy pro školy 
              a veřejnost
             B 5.1/ Zábavné víkendové programy 
                         pro rodiče a děti
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   Hlavní činností kurátora expozice je především 
pečovat o svěřené sbírkové předměty a zajišťo-
vat jejich prezentaci a obměnu. V průběhu času 
se některé sbírky vracejí zpět do depozitářů, či 
na svá původní místa k půjčovateli. Většina sbí-
rek zapůjčených pro expozici jsou jedinečnými 
kusy dokládající dějiny města. Většina z nich již 
dávno neslouží svému účelu a jsou v majetku 
různých institucí a organizací. Z toho důvodu 
je má Opavská kulturní organizace pouze za-
půjčeny a to na pevně daný čas uvedený v tzv. 
Smlouvě o výpůjčce. Ze strany Slezského zem-
ského muzea, byly v roce 2011 výpůjční lhůty u 
předmětů prodlouženy, stejně tak jako od dal-
šího vypůjčovatele, bruntálského muzea. V roce 
2011 se tak z expozice vracely zpět k půjčovate-
li (SZM) pouze knižní sbírky a předměty zapůj-
čeny pro krátkodobou výstavu do Klenotnice 
expozice. V roce 2011 byly pro expozici zapůj-
čeny sbírky nové a to především ze strany Řím-
skokatolické farnosti sv. Ducha. Jednalo se o ol-
tářní obraz sv. Jana Křtitele s nástavcem a sochu 
Bolestného sedícího Krista. Tyto byly původně 
umístěny v kostele sv. Jana Křtitele na Praskově 
ulici. Pro expozici byly zapůjčeny na dobu tří let. 

   V případě, že se mění sbírky, může docházet 
také ke koncepčním změnám v expozici. Jak 
už bylo řečeno, každý předmět je originál a jen 
ve výjimečných případech lze nahradit jeden, 
druhým. Pak přistupujeme k doplnění expozi-
ce například o novou vybranou událost, feno-
mén, místo či osobnost. Základní informace k 
dějinám města však zůstávají. V uplynulém roce 
jsme expozici doplnili o nové knižní sbírky, za-
půjčené z knihovny Zemského archivu v Opavě. 

   Dalším důležitým bodem ve starosti o expozi-
ci je udržování vhodného klimatu v  prostorách. 
Je nutné dbát na správnou vlhkost a teplotu, 
ale také na sluneční svit, který sbírky poškozu-
je. V minulém roce byla expozice doplněna o 
okenní tepelně-izolační fólie firmy Ceiba, které 
by měly zabezpečit snížení teploty v expozici a 
to zejména v době letních měsíců. Zkušenost z 
léta 2011 ukázala, že při rekonstrukci objektu 
byly tepelně-izolační vlastnosti objektu podce-
něny a expozici citelně chybí klimatizační jed-
notka, která by prostor v letních horkých dnech 
ochlazovala. Se stoupající teplotou v létě stou-
pala také vlhkost. Z toho důvodu byla expozice 
na podzim roku 2011 vybavena šesti odvlhčo-
vači různého typu a výkonu. Spolu s množící-
mi se dotazy na zvláštní vůni v expozici jsme 
přikoupili také další dvě čističky vzduchu, které 
24 hodin denně filtrují vzduch. Celkem jsou tak 
v expozici umístěny 4 čističky vzduchu. Příči-
nou zvláštní vůně v expozici je především směs 
pryskyřice, která je součástí vitrín. Expozice byla 
vybavena také o recepční pult. Tento umožnil 
prodej vstupenek přímo na místě a prodej do-
provodných publikací k výstavám.

A/ Hlavní činnost
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   V souvislosti s expozicí probíhaly v Obecním 
domě v roce 2011 dva přednáškové cykly. První 
z nich nesl název „Zastávky Cesty města“ a sna-
žil se rozšiřovat témata expozice v chronologic-
kém řazení. Druhý nabízel přednášky mladých 
badatelů z řad členů opavského historického 
klubu (Opavská pobočka Sdružení historiků 
ČR). V lednu roku 2010 vzniklo při Obecním 
domě Edukační oddělení jako vzdělávací člá-
nek Opavské kulturní organizace, p.o. Cílem od-
dělení je hlubší spolupráce s veřejností, dětmi, 
mládeží i dospělými. Zaměřilo se na populariza-
ci dějin města i výstavní projekty v galerii a tvo-
řilo mezičlánek v komunikaci mezi samotným 
muzeem a jeho návštěvníky.
  

   Vlastní činnost Edukačního oddělení byla 
vyplněna přípravou komentovaných prohlí-
dek, animačních programů v expozici a galerii 
pro školy i širší veřejnost, pořádáním různých 
doprovodných akcí (např. „Hravá archeologie” 
Toulky Opavou, nebo pravidelné soutěže pro 
rodiny s dětmi ve veřejném prostoru města 
Opavy) či workshopy a další.

   
   Animační programy v expozici se týkaly vý-
hradně dějin města Opavy a byly a jsou určeny 
dětem z mateřských škol, žákům ze základních 
škol i studentům ze středních škol. Od ledna 
2011 byly nabídnuty také animace pro děti 
s omezením, či postižením (spolupráce napří-
klad se školou ZŠ Havlíčkova, speciální škola 
pro žáky s různým typem omezení). V uply-
nulém roce 2011 byly započaty práce na pří-
pravách haptické expozice (výroba vybraných 
kopií sbírkových předmětů pro „dotýkání se“ 
a následnou modelaci, či další možnosti zpraco-
vání zážitku). V období od ledna do června 2011 
jsme realizovali animace/edukace na téma 
“Hravá archeologie“, „Zakládání měst”, „Kultura 
19. století”, „Trestní právo” a „Opavské umění”. 
Od října jsme nabídli nový program „Cesta dě-
jinami města“, který shrnuje dějiny Opavy, ale 
lze jej na přání učitelů přizpůsobit věku dětí, 
vyučované látce a “ušít„ jej takzvaně „na míru“ 
každé škole. Učitelé měli nejvíce zájem o zamě-
ření programu na problematiku zakládání měst 
(na příkladu Opavy). 

B/ Doprovodná činnost 
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V roce 2011 proběhly dvě časové výstavy a to 
v prostoru Klenotnice, bývalého bankovního 
trezoru. 

Městská symbolika. Pečeť, znak a vlajka
 
Výstava přiblížila městskou symboliku od svých 
počátku až do současnosti. Výstavu realizoval 
PhDr. Karel Müller (ZAO) ve spolupráci s kurá-
torem Mgr. Michalem Petrem. „Městská sym-
bolika“ byla první krátkodobou výstavou v 
Klenotnici expozice. K nejvýznamnějším a nej-
starším atributům samosprávy každého města 
v českých zemích patřilo již od 13. století právo 
užívat vlastní pečeť. Opava ji měla nepochybně 
už od poloviny tohoto století, byť její nejstarší 
známý otisk pochází až z roku 1311. Přinejmen-
ším od poloviny 19. století byla používána také 
městská vlajka sestávající ze dvou vodorovných 
pruhů, bílého a červeného, přes které byl kla-
den opavský znak. Tato podoba byla oficiálně 
potvrzena v roce 1974 a spolu se znakem také 
právně zakotvena v městských vyhláškách vy-
daných po obnově komunální samosprávy 
v roce 1990.  

Zlatnické práce ze sbírek Slezského zemské-
ho muzea
 
V tzv. Klenotnici Obecního domu, v bývalém 
bankovním trezoru, se v polovině března 2011 
otevřela výstava, připravená díky spolupráci 
Opavské kulturní organizace a Slezského zem-
ského muzea. Původní myšlenkou zahajované 
výstavy bylo vystavit renesanční a barokní zlat-
nické práce opavské provenience, ale vzhledem 
k (ne)dostupnosti těchto předmětů jsme rozší-
řili výstavu na širší časový i významový rámec. 
Jednalo se tak o odkaz na tradici opavské řeme-
slné produkce, kde sdružené zvonařské a cínař-
ské řemeslo, patřilo v rámci Moravy a Slezska 
k těm kvalitnějším. Snažili jsme se, aby byl co 
nejvíce dodržen vztah vystavovaných expo-
nátů k Opavě. Výstava ukázala skvostné práce 
zlatníků pro církevní i profánní účely – středové 
vitríně dominovala holba opavského umělce 
Martina Rudolfa z let 1635 -1640 a podél stěn 

byly umístěny tři celky stříbrných předmětů pro 
stolování a k liturgickým účelům. Poslední vy-
stavovanou skupinou byly symbolické a pamět-
ní poháry z majetku opavských spolků. Časové 
rozpětí vystavených exponátů zasahovalo od 
16. – 20. století.

V souvislosti s expozicí byla v roce 2011 zahá-
jena také přednášková činnost. Rok 2011 byl 
tak věnován tzv. kmenovým přednáškám, které 
si kladly za cíl přiblížit jednotlivé časové úse-
ky dějin Opavy. Cyklus byl pojmenován jako
 „Zastávky Cesty města“ a přednášející byli vždy 
z řad fundovaných odborníků a to jak ze Slez-
ské univerzity v Opavě, tak z Akademie věd ČR. 
V souvislosti s přednáškovou činností navázala 
Opavská kulturní organizace spolupráci také 
se Sdružením mladých historiků při Slezské 
univerzitě v Opavě. Tito realizovali v Obecním 
domě v roce 2011 celkem tři přednášky. Dvě 
z nich byly svou tématikou svázány přímo s dě-
jinami Opavy. Dále byla navázána spolupráce 
s Maticí Slezskou, jejichž členové v Obecním 
domě realizovali přednášky samostatně, ale 
také ve spolupráci s OKO (dvě přednášky Ing. 
Jaromíra Breuera). Mimo to OKO uspořádalo 
besedu o sochařských památkách v opavských 
parcích, realizovanou MgA. Tomášem Skalíkem. 
Neboť však hovoříme především o doprovod-
ném programu k expozici, která prezentuje 
dějiny města, zaměřují se její zaměstnanci na 
veškerou činnost svázanou touto tématikou. 
V měsíci prosinci byl tak realizován v prostoru 
klubu ART také křest a prezentace publikace. 

B 1/ Krátkodobé výstavy 

B 2/ Přednášková činnost 
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B 2.1/ Cyklus „Zastávky Cesty města“

Zastávky Cesty města, zastávka první: 
„O pravěku Opavska“
- přednáška s PhDr. Jiřím Juchelkou z Archeo-
logického ústavu Akademie věd v Brně. Před-
náška se uskutečnila v prostorách Schösslerova 
salónku.
 
Zastávky Cesty města, zastávka  druhá: 
„Středověká Opava - proměny kvality kamenné-
ho města.“
- přednáška Mgr. Martina Čapského, Ph.D. ze 
Slezské univerzity v Opavě

Zastávky Cesty města, zastávka třetí: 
„Raně novověká Opava – město a jeho lidé“
- přednáška prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. 
ze Slezské univerzity v Opavě. Přednáška se 
uskutečnila v prostorách Schösslerova salónku.

B 2.2/ „Opava očima mladých historiků“

- Orelské hnutí v Opavě a okolí do roku 1948 

- přednáška Mgr. Martina Sosny /Sdružením 
historiků (Historický klub 1872)/. Přednáška se 
uskutečnila v prostorách Schösslerova salónku.

- Zemský archiv v Opavě. Mapování zátěže 
znečištěným ovzduším na stavební materiály 
archivu a návrh metodologie modelového ma-
pování vlivů znečištění ovzduší na archivní sbír-
ky - přednáška Mgr. Davida Váhaly ze Slezského 
zemského muzea. Přednáška se uskutečnila 
v prostorách Schösslerova salónku.
 
- Místo posledního odpočinku generála Marti-
na Maxmiliána z Golče, přednáška Mgr. Pavly 
Laštůvkové představila zájemcům osobnost cí-
sařského generála Martina Maxmiliána z Golče 
(+1653) a především pak místo jeho posledního 
odpočinku, prostor Loretánské kaple v Golčově 
Jeníkově. Přednáška se uskutečnila v prosto-
rách Schösslerova salónku.
 

B 2.3/ Přednášky ve spolupráci 
             s Maticí slezskou

 - Přednáška o dějinách opavského divadla, 
23. 3. 2011 proběhla v Obecním domě první 
tzv. Matiční středa. Besedovat přišla významná 
osobnost opavské divadelní scény a dlouholetý 
člen Matice Opavské, Miloš Zbavitel. Tento pro-
mluvil o svých zkušenostech s opavským diva-
dlem, o jeho dějinách i „výhledu do budoucna.“
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- Z vojenských dějin Opavy 1936 – 1945, v rámci 
spolupráce s opavským spolkem Matice slezské 
se v roce 2011 uskutečnila druhá tzv. Matiční 
středa - přednáška Ing. Jaromíra Breuera.

- Americké letectvo nad Opavskem 1944 - před-
náška o příběhu havárie amerického bombardé-
ru kousek od Opavy (Jakubčovice) připomněla 
již zapomenutou událost, která je dnes součástí 
zájmu našich i zahraničních badatelů. Historie 
pádu letadla a osudy vojáků byly prezentovány 
přednášejícím Ing. Jaromírem Breuerem z Mati-
ce slezské a mladým badatelem Mgr. Martinem 
Sosnou z Opavské pobočky Sdružení historiků 
ČR. Akci navštívilo na 120 zájemců.

B 2.4/ Tématické přednášky
- Opavské sochy, jejich minulost a současnost, 
přednáška restaurátora MgA. Tomáše Skalíka 
o sochařských památkách v opavských parcích

B 2.5/ Křest knihy
V prosinci 2011 jsme pokřtili knihu Opava – Ví-
deň. Měšťanská kultura 19. století mezi perifé-
rií a centrem. Akci navštívilo přes 40 zájemců 
o historii, kteří vyslechli přednášku na dané 
téma od přednášejících Doc. PhDr. Pavla Šo-
páka, Ph.D. a Mgr. Martina Pelce, Ph.D., oba ze 
Slezské univerzity v Opavě. Protože se současně 
jednalo také o první uvedení knihy, zaznělo na 
úvod několik tónů z jazzové kytary Branislava 
Dorka. V roli kmotry knihy se představila ná-
městkyně společenských věd Slezského zem-
ského muzea Mgr. Markéta Kouřilová.

21



- Slezská muzejní noc 2011, dne 27. 5. od 
20:00 do 24:00 proběhla v Obecním domě (dále 
OD) již druhá muzejní noc. Do akce se zapojila 
také Galerie OD. V prostoru foyer probíhalo ka-
ždou celou hodinu divadelní představení, které 
na dvěma stům osmdesáti návštěvníkům při-
pomnělo události Opavského kongresu z roku 
1820. Představení bylo realizováno edukačním 
oddělením OKO ve spolupráci se studenty Slez-
ského gymnázia v Opavě. Městská expozice se 
akce účastnila poprvé a pro návštěvníky při-
pravila překvapení v podobě kostýmovaných 
průvodců, osobností z dějin Opavy. Návštěvní-
ci hádali o jakou osobnost se jedná. Dříve však 
obdrželi od průvodců základní informace, které 
v hádání výrazně napomohly. 

- Dny evropského kulturního dědictví, v rám-
ci expozice byly návštěvníkům nabídnuty ko-
mentované prohlídky expozice s kurátorkou, 
které byly prostřídány prohlídkami Obecního 
domu. Prohlídky nebyly zpoplatněny. V parku 
před Obecním domem si mohli všichni zájemci 
vyzkoušet na vlastní kůži jízdu na historických 
kolech.
  
- Den dětí, v sobotu 4. června 2011 se v měst-
ských parcích před Obecním domem uskuteč-

nila velká akce pro děti k oslavě jejich svátku. 
Připraveny byly zábavné hry svázané s historií 
(modelování venuše, navlékání korálek, lovení 
pravěkého mamuta), ale také s postavami z dět-
ských filmů, pohádek a večerníčků. Při realizaci 
akce jsme spolupracovali také se studenty Slez-
ského gymnázia.

   V expozici bylo za rok 2011 uskutečněno cel-
kem 16 „Komentovaných prohlídek expozice“. 
Jedná se však pouze o placené prohlídky. Mimo 
evidenci jsme realizovali prohlídky pro zájemce 
z řad studentů či spolupracovníků zdarma. Dále 
prohlídky proběhly vždy při příležitostech akcí 
jako jsou Dny evropského kulturního dědictví 
(září 2011, 4x/den).
Prohlídky jsou vedeny zpravidla kurátorem ex-
pozice a mají za cíl přiblížit návštěvníkovi zají-
mavé sbírkové předměty a příjemnou formou 
zpřístupnit historii města. Prohlídky byly a jsou 
vypisovány v pravidelných tištěných měsíčních 
programech organizace a na webu a to jednou 
za měsíc. V letních měsících 2011, v červenci 
a srpnu byly realizovány prohlídky 2x měsíčně. 

B 3/ Městská expozice se v roce 2011 
zapojila do každoročně pořádaných akcí 

B 4/ Komentované prohlídky

- Slezská muzejní noc

- Dny evropského kulturního dědictví

- Den dětí
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Prohlídky expozice jsou však často uskutečňová-
ny také mimo vypsaný termín a to na základě 
přání skupin z řad široké veřejnosti - seniorů, 
univerzity třetího věku či školních skupin.

   Vzdělávací programy patří k jedné z nejdůleži-
tějších doprovodných aktivit v rámci expozice. 
Programy zaměřené na děti byly v roce 2011 
realizovány především lektorkou Mgr. Deni-
sou Řezníčkovou, v posledních dvou měsících 
roku pak kurátorkou Kateřinou Vojkůvkovou. 
Práci s mladšími dětmi, zejména předškolního 
věku, se na jaře roku 2011 věnovala také teh-
dejší zástupkyně ředitele, Mgr. Šárka Králová. 
V průběhu roku bylo školám nabídnuto něko-
lik tématických programů (Trestní právo, Kul-
tura 19. století, Vznik měst, Opavské umění 
a Svět archeologie). Pro širší veřejnost a rodiny 
s dětmi se uskutečnily také víkendové progra-
my (Procházky Opavou, prázdninový program 
po pamětihodnostech Opavska). Edukační od-
dělení v minulém roce uskutečnilo také několik 
promítacích akcí historických filmů a to v pro-
storu expozice. Mezi další důležité aktivity to-
hoto oddělení patřily také víkendové akce pro 
rodiče s dětmi (Hravá archeologie) a prázdnino-
vé jednodenní výlety za poznáním kulturního 
dědictví Opavska (Cestou necestou). 
Na konci roku (listopad, prosinec) jsme školám 
nabídli nový vzdělávací a zábavný program 
„Cesta města“ vedený kurátorkou. Program při-
blížil dějiny Opavy od počátků  - osídlení loka-
lity - až po konec 2. světové války. Program byl 
nastaven velmi flexibilně a to tak, aby si každý 

vyučující mohl zvolit v dějinách místo, kterému 
se žáci potřebují věnovat v daném ročníku nej-
více. Program byl tedy realizován dle požadav-
ků a přání pedagogů. Učitelé nejčastěji vyžado-
vali podrobnější nahlédnutí do problematiky 
zakládání středověkého města. Se staršími žáky 
ze SŠ jsme se zaměřili také na dějiny 19. století, 
na modernizaci města a vše, co si lze pod po-
jmem představit. Pracovali jsme ve vzájemném 
dialogu a interpretovali vybrané předměty. Prá-
vě zde docházelo v praxi k možnosti vyzkoušet 
si, jak asi přemýšlí archeolog, historik a jak oba 
pracují, kde mohou získávat informace a jak je 
dále vyhodnocují. Správně kladenými dotazy 
žáci sami došli k poznání „příběhu předmětu“. 

B 5/ vzdělávací programy 
        pro školy a veřejnost
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B 5.1/ Zábavné víkendové programy 
            pro rodiče a děti

- Procházky Opavou – zábavné odpoledne ur-
čené rodičům s dětmi ve věku 6 – 12 let o his-
torii a památkách Opavy Hravá archeologie. 
Procházky Opavou -  kostýmovaní dobrovolníci 
z řad studentů Slezského gymnázia

- Hravá archeologie – zábavné dopoledne pro 
rodiče a děti od 6 do 10 let. O nedělích si mohly 
„rodinné“ skupinky vyzkoušet práci archeolo-
ga, vyhledat středověký nález, slepit nádobu 
i vymodelovat pravěkou venuši. Program se 
odehrával přímo v prostorách muzejní expozice 
Cesta města. Akce byla určena omezenému po-
čtu účastníků (pět skupin, pět rodin). Nejšikov-
nější archeologové byli odměněni. Startovné 
činilo 45,- za dospělou osobu, děti měly vstup 
zdarma.

- exkurze do restaurátorské dílny MgA. Tomáše 
Skalíka. V červenci se zájemci vydali společně 
s lektorkou OKO Denisou Řezníčkovou za re-
staurátorem sochařských děl.

- Prázdninové výlety za poznáním Opavska 
„Cestou necestou“ – v době letních letních 
prázdnin Edukační oddělení pod vedením De-
nisy Řezníčkové připravilo jednodenní výlety 
po historických pamětihodnostech i krásách 
opavské přírody. Zájemci navštívili například 
zámek v Hradci nad Moravicí a v Raduni, Wei-
hunnův náhon, větrný mlýn v Hlavnici a spolu 
s lektorkou nahlédli do pěchotního srubu OP-S 
26 u Milostovic.
28. 7. Litultovice- větrný mlýn
4. 8. Milostovice - pěchotní srub
výlety po přírodních krásách Opavska pro do-
spělé, ve spolupráci se sdružením Natura 
22. 8. Opavské parky

- Výstava o historických kolech a kočárcích 
v Obecním domě
Na začátek září 2011 pro Vás edukační oddělení 
ve spolupráci s MMO připravili originální výsta-
vu. Návštěvníci si mohli zdarma prohlédnout 

kočárky a velocipédy našich předků ze sbírek 
muzea v Lokti. Tato velmi úspěšná putovní vý-
stavka byla v Obecním domě k vidění od 7. do 
11.9.2011. Navíc jsme pro Vás na víkend 10. 
a 11. 9. 2011 přichystali v rámci oslav Dnů ev-
ropského dědictví veřejnou ukázku tohoto mu-
zea, kdy jste si mohli zmíněné bicykly i kočárky 
vyzkoušet na vlastní kůži v sadech před Obec-
ním domem. 

Závěrečnou zprávu sepsala  29. 1. 2012: 
Kateřina Vojkůvková
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/V klubu ART (Obecní dům Opava) 
/Dne 6. prosince 2011 v 18.00 hodin 

/Křest knihy proběhne za osobní účasti autorů knihy. 
/V roli hosta večera se představí hudebník Branislav Dorko.

PREZENTACE A KŘEST KNIHY
propagace:
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NATVRDLÍ 
/Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, 
Jaroslav Valečka/
leden 2011
současná malba, poprvé v Opavě

Výstavní projekt „Natvrdlí“ prezentoval čtyři výraz-
né umělecké osobnosti, které svým dílem progra-
mově obhajují pozice figurativní malby a rozvíjejí 
tradici poutavého obrazového sdělení.

GALERIE OBECNÍHO DOMU

V roce 2011 bylo v Galerii Obecního domu usku-
tečněno celkem 9 výstav, které navštívilo celkem  
11 289 návštěvníků.  V Schösslerově salonku byly 
realizovány přednášky vystavujících umělců ne 
kterých byla prezentována jejich tvorba. Proběh-
lo i několik komentovaných prohlídek přímo v 
galerii. Byli prezentováni tvůrci regionální i mezi-
národně uznávání.  Dvě z výstav byly realizovány 
v rámci městských festivalů Bezručova Opava a 
Další Břehy.
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THERE IN NO WAY TO GO NOW
/Krištof Kintera/
únor, březen 2011
objekty, poprvé v Opavě

Projekt  byl prezetován jako výstava roku a setkal 
se velkým zájmem široké veřejnosti. Potvrzení dob-
rého dramaturgického plánu bylo výhlášení Kinte-
ry jako Nejvýznamější osobnosti českého výtvarné-
ho umění za rok 2011.

VODA
/Alena Dvořáková , Viktor Fisher/
Duben 2011
Fotografie

Výstava se konala v rámci 15. ročníku festivalu 
Další Břehy.
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TAJEMNÁ AFRIKA
/Jiří Blata/
květen, červen 2011
Regionální autor, sochy, fotografie landartových 
instalací

Výstava afrického kmenového umění a fotografií 
opavského cestovatele pana Jiřího Blaty se setkala 
s velkým zájmem veřejnosti  a souběžně probíhala 
v Arboretu v Novém Dvoře. K výstavě probíhali do-
provodné programy, animace, přednášky, besedy i 
workshop.
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PLODIVÁ ENERGIE
/Tomáš Valušek/
červenec , srpen 2011

MEZI DVĚMA SVĚTY
/Marek Kolář/
září 2011

Výstava se konala v rámci festivalu Bezručova Opa-
va. Mladý nadějný a talentovaný pražský umělec 
představil poprvé v Opavě své kresby, malby, gra-
fiku i 3d animace.

NAVZDORY POUŠTÍM
/Rostislav Herrmann/
říjen 2011
Regionální autor, pedagog, fotografie, grafika
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KRAJINA
/Jan Ságl/
listopad 2011

Známý český fotograf poprvé v Opavě.

HLAVY
/Hana Lukášová/
prosinec 2011
Grafika a objekty

První samostatná výstava v Opavě. 
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NATVRDLÍ 
Galerie Obecního domu v Opavě

6.1-30.1.2011
Vernisáž ve středu 5.1.v 17 hodin
Úvodní slovo Rea Michalová

NATVRDLÍ 
JERIE   MICL  MIFFEK  VALEČKA

propagace:
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Tento prostor je  určený především k prezentaci 
menších lokálních nebo studentských projektů a 
regionálních autorů.  Využití je rovněž dáno ne-
možností tento prostor střežit.

Leden 2011
Ve spolupráci se Slezskou univerzitou byl reali-
zován výstavní projekt Univerzity třetího věku.

Únor 2011
VLADANA FUCHS
„Polohy mého já“
reliéfy (student, regionální tvůrce)

Březen 2011
VOJTĚCH BATKO
kresby (student, regionální autor)

Duben 2011
MICHAL PETR
„Paříž“
fotografie

Červen 2011
Ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Opavě 
byla realizována doprovodná výstava k filmové-
mu festivalu PSYCHO FILM.

Červenec, Srpen 2011
JAKUBČIAKOVÁ VERONIKA
„Afrika“
fotografie (student, regionální tvůrce)

Říjen 2011
MARTIN VANĚK
„Panorama marnosti“
fotografie, poezie (student, regionální tvůrce)

Listopad 2011
VLADIMÍR PULPÁN
fotografiky (regionální tvůrce)

Prosinec 2011
KRISTÝNA MONTAGOVÁ
kresby, poezie (student, regionální tvůrce)

FOYER KAVÁRNY

Statistiku návštěvnosti na těchto výstavách ne-
máme jak sledovat. Odhad je cca 4000 návštěv-
níků.
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Výběr těch nejzajímavějších akcí za jednotlivé měsíce:

Leden 2011

MADAM PIAF
divadelní představení Městského divadla Zlín

NOC PO ROZVODU
divadelní představení pražského divadla Viola

STARÉ PUŠKY, EVOLUTION DEJAVU
koncerty známých českých hudebních těles

KLUB ART

V roce 2011 bylo v klubu ART realizováno 
180 kulturních akcí a navštívilo je 

11 759 návštěvníků.

Spolupráce: 
Slezská univerzita v Opavě

Slezské gymnázium
Mendelovo gymnázium

Psychiatrická léčebna v Opavě
Statutární město Opava

Nová síť – alternativní divadla
Slezské divadlo

Městské divadlo Zlín
Základní umělecká škola Václava Kalíka

Člověk v tísni
Česká televize Ostrava

Institut tvůrčí fotografie
Nakladatelství Perplex

Armáda spásy
Divadelní festival Na cestě
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Březen 2011

festival dokumentárních filmů o lidských prá-
vech JEDEN SVĚT

GENERÁL LÉVY
koncert dancehallového zpěváka z Velké Británie

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ
one man show známého českého herce

Únor 2011

METAMORPHÓSIS FAMFULÁRE
divadelní představení alternativního divadla 
Alfréd ve dvoře

DVA, FIORDMOSS
koncerty známých českých alternativních hu-
debních těles
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PRIESSNITZ, WOHNOUT
koncerty známých českých hudebních těles

Duben 2011

S KŮŽÍ NA TRH
tanečně divadelní představení, divadlo Ponec 

TARA FUKI
koncert známého  českého alternativního hu-
debního tělesa

LANUGO
špička českého jazzu

FESTIVAL DALŠÍ BŘEHY
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Květen 2011

JARYN JANEK A TY LIDI + LENKA DUSILOVÁ
ojedinělý hudební projekt
vystoupení jen v Praze a Opavě

MUZIKÁLOVÝ VEČER
Tereza Kavecká, Tomáš Novotný, Tomáš Vzorek

Červen 2011 

PSYCHOFILM
Festival filmů s psychiatrickou, psychologickou 
a sexuologickou tematikou 
Tyto hrané i dokumentární filmy byly komento-
vány odborníky Psychiatrické léčebny v Opavě 
a pozvanými lékaři z Polska a Německa.

GARAGE A TONY DUCHÁČEK
legendární česká undergroundová kapela
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Září 2011 

Festival BEZRUČOVA OPAVA

PROGRESS 2
legendární česká artrocková formace

LUNO
psychedelicky pop fenomenální zpěvačky 
Emy Brabcové (ex- Khoiba)

TAK TROCHU JINAK NEŽ OBVYKLE
literární večer soutěže autorů prózy do 35 let 
Hlavnice A.C. Nora

Říjen 2011

SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY
doom metal- dvojití držitelé hudebního ocenění 
Anděl

JOŽKALIPNIKJEBOŽÍČLOVĚKANEUMÍLHÁT
divadelní představení pražského alternativního 
divadla Nablízo

SUNSHINE
koncerty populární české poprockové kapely

Listopad 2011

FESTIVAL DEN POEZIE 2011 

MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN HRUBÝ
koncert hudebních legend

PŘEHLÍDKA DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
české televize Ostrava

MADFINGER
koncert špičkové jazzové formace

Prosinec 2011

LEGAL FEST
koncertní přehlídka mladých kapel z regionu

TY SYČÁCI
koncert známé české alternativní kapely

Návštěvnost kulturních akcí se odvíjí od popula-
rity a mediální známosti daného projektu. 
Jazz, alternativa ať už hudební nebo divadelní 
nikdy nepřitáhnou velký počet návštěvníků.  
Dalším problémem je nízká kapacita klubu ART, 
pouze 150 lidí. Při tomto počtu není možné vy-
dělat na známé a populární projekty, protože ty 
vystupují za fixní cenu. Pokud nebude kapacita 
do budoucna navýšena, není možné na dražší 
projekty vydělat ze vstupného a musí se i u těch-
to akcí počítat s prodělkem.

Závěrečnou zprávu sepsal  29. 1. 2012:  Jan Kunze
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Slezské zemské muzeum chtělo  výstavou Pa-
měť Slezska poskytnout návštěvníkovi pestrý 
pohled na kulturní dědictví minulých genera-
cí regionu českého Slezska. Výstava patřila ke 
stěžejním aktivitám SZM, byla ji věnována pat-
řičná péče, na výstavě se podílelo množství od-
borníků nejrůznějších profesí. Historiků, Kunst-
historiků, muzeologů, archivářů, propagačních 
výtvarníků, výstavářů, animátorů, lektorů, insta-
lačních pracovníků atd.

PAMĚŤ SLEZSKA
výstava a otevření Domu umění v Opavě

27. 10. – 31. 12. 2011
Námět a scénář výstavy: Pavel Šopák
Autor projektu: Markéta Kouřilová
Příprava výstavy: Marie Augustynková
                                  Ivan Berger
Pořadatel  výstavy: Slezské zemské muzeum
Spolupráce: Statutární město Opava 
                       a Opavská kulturní organizace

DŮM UMĚNÍ

Charakteristika výstavy

Expozici tvořily dvojrozměrné (dokumentární 
fotografie, grafiky, kresby, obrazy) a trojroz-
měrné (erby, knihy, sochy, funerální plastiky 
a architektura, reliéfy, mobiliář, uměleckoře-
meslné předměty) exponáty, zápůjčky ze Slez-
ského zemského muzea a  velké řady dalších 
institucí. Výstava probíhala v Atriu, Ambitu, Re-
fektáři, 1. a 2. patře včetně Oratoře, tedy v ce-
lém prostoru Domu umění.
Doprovodné pořady se odehrávaly v Domě umě-
ní, v bývalé vinárně u Přemka a v Moravské kapli.
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Výstavu navštívilo celkem návštěvníků: 1814 

Celkový příjem ze vstupného:  37 875 Kč

V průběhu výstavy bylo připraveno 23 dopro-
vodných programů (přenášky, besedy, koncert) 
pro veřejnost, studenty středních a vysokých 
škol a 11 animačních programů pro žáky zá-
kladních škol.

Statistické údaje

Doprovodné programy:

Převládající formu doprovodných programů 
tvořily komentované prohlídky doc. Šopáka, 
Mgr. Kouřilové a studentů Slezské univerzity 
v Opavě. O většinu komentovaných prohlídek 
měla veřejnost zájem. Další typ pořadů byly 
přednášky, beseda a koncert.
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   Program byl nabídnut školám a školským za-
řízením zřizovaným statutárním městem Opava 
a školským zařízením ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností.  Upozornění a pozván-
ky na animační programy byly inzerovány v in-
formačních materiálech a na informačních plo-
chách Opavské kulturní organizace, p. o. Účast 
na animačních programech byla zajišťována 
také osobním a korespondenčním kontaktem 
s učiteli vhodných oborů. 
 
   V průběhu čtyř týdnů bylo realizováno jede-
náct animačních programů. Průměrně s dvaceti 
žáky v každé skupině s doprovodem vyučující-
ho. Jednotlivé animace byly realizovány v délce 
90 - 120min. Délka animací byla přizpůsobována 
požadavkům pedagogů.
   Program představoval žákům způsoby tlumo-
čení paměti v časovém horizontu od středově-
ku až po první světovou válku. Byl koncipován, 
tak aby kladl důraz na uchopení významu ná-
rodní paměti a vedl k rozvíjení představivosti.  
Žáci díky speciálně připraveným úkolům hle-
dali významy a souvislosti, rozkrývali obrazové 
symboly a vytvářeli si osobní vztah k regionální 
a místní tradici. Nedílnou součástí animačního 
programu byla samotná tvorba nejen výtvarná, 
ale i literární.
   Pedagogové i žáci hodnotili formu i obsah pro-
gramu kladně. S průběhem a výsledky animace 
byli spokojeni. Informace o hodnocení účastní-
ků programu, jsou čerpány z dotazníků, vytvoře-
ných pro zajištění a udržení kvality probíhajících 
a budoucích programů.

Propagace, P.R.:

Výstava byla zahájena v kostele sv. Václava 
25.října  jen pro pozvané hosty.  Vystoupila 

Animační program
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Výstava byla zahájena v kostele sv. Václava 
25.října  jen pro pozvané hosty.  Vystoupila 
řada představitelů kulturního, vědeckého, pe-
dagogického  a společenského života v Opa-
vě a regionu. Zahájení bylo pojímáno jako vy-
soce společenská záležitost. Následující den  
27. října proběhlo zahájení výstavy pro širokou 
veřejnost v poměrně civilnějším duchu.
K výstavě byla vydána tištěná pozvánka, pla-
kát, bannery a propagační tištěné materiály. 
O výstavě natáčela ČT Ostrava, ČR Ostrava. In-
formace a zprávy k výstavě vycházely v regio-
nálních i celostátních tištěných i internetových 
novinách. Avizovaný katalog  během výstavy 
nevyšel.

Závěrečnou zprávu sepsal 29. 1. 2012: 
Martin Klimeš

Propagace, P.R.:
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Závěrem bych chtěla poděkovat  Radě Statutárního města Opavy zejména za meto-
dickou a finanční podporu, bez které by činnost Opavské kulturní organizace nebyla 
možná, všem ostatním partnerům za přízeň a  spolupráci, všem návštěvníkům 
za jejich účast na jednotlivých akcích, která je velmi motivující.

Dále bych chtěla poděkovat všem našim partnerům za spolupráci při obměně a doplňování expozice: 

Slezskému zemskému muzeu, Národnímu památkovému ústavu v Ostravě - detašovanému pra-
covišti v Opavě, Akademii věd ČR, Zemskému archivu v Opavě, Římskokatolické farnosti sv. Ducha 
v Opavě, Římskokatolické farnosti Panny Marie v Opavě, Muzeu Bruntál a soukromému sběrateli 
Pavlu Šopákovi. 

Poděkování patří  všem zaměstnancům organizace za odvedenou práci i přes nestandardní pracovní 
podmínky během probíhajících změn v organizaci v roce 2011. 

Výroční zprávu předložila v Opavě dne 28.  3. 2012   

                                                                                                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           



graficky zpracovala Eva Dokoupilová

Opavská kulturní organizace p.o.
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