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A) ČÁST TEXTOVÁ 

Úvod 

 

Vznik muzea 

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve 

Valašském Meziříčí (předchůdce – Musejní společnost – byla založena v roce 1884), Muzea 

ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská 

Hvězdárna (založena 1950). V roce 2011 byl pro návštěvníky po desítkách let otevřen Zámek 

Lešná u Valašského Meziříčí. V roce 2015 pak po rekonstrukci zámek ve Vsetíně. V roce 2019 

byl po dvouleté rekonstrukci otevřen kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. 

Činnost a pobočky muzea 

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové 

v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je 

péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace 

kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. 

Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se jako nedílná pobočka 

muzea zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní 

mládeží ale i širokou veřejností. 

Muzeum má ke konci roku 2020 celkem 43,32 přepočtených pracovníků působících v pěti 

objektech spravovaných muzeem (zámek Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve 

Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí (není dle metodiky NIPOS 

vykazována jako samostatná pobočka) a zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Muzeum 

spravuje 549 624 sbírkových předmětů vedených pod 94 748 evidenčními čísly. Výnosy 

muzea v roce 2020 činily celkem 43,08 mil. Kč (v roce 2019: činily celkem 36,39 mil. Kč, v 

roce 2018: 33,87 mil. Kč, v roce 2017: 27,36 mil. Kč), z toho 37,2 mil. Kč byl příspěvek 

zřizovatele.  

Návštěvnost 

Celková návštěvnost muzea v roce 2020 byla 40 021 návštěvníků a dle počtu navštívených 

výstav a expozic (evidence NIPOS) byla 64 350. Prudký pokles návštěvnosti oproti minulým 

letům byl zapříčiněn vlivem vyhlášení nouzového stavu spojeného s uzavřením všech objektů 

muzea. Přes uvedenou skutečnost je udržení vysoké návštěvnosti na všech pobočkách 

jedním z hlavních cílů muzea na další období. 

Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního 

ruchu, je skutečnost, že muzeum má ve správě tři zámky (Vsetín, zámek Kinských ve 

Valašském Meziříčí a zámek Lešná u Valašského Meziříčí), své aktivity realizuje i v 

odsvěceném renesančním kostele Sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Žádné jiné muzeum ve 

Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách – nemovitých kulturních památkách. 

Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku. 
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Vhodné doplnění z hlediska edukačního poslání muzea je pobočka vsetínská Hvězdárna, jejíž 

pracovníci rozvíjí děti a mládež nejen pomocí programů ve svém areálu, ale vyjíždí za nimi i 

do škol a pobytových táborů. Odbornost muzea stojí na jeho pracovnících a její vysoká 

úroveň je potvrzena zařazením Muzea regionu Valašsko na seznamu výzkumných organizací. 

 

Významné události muzea v roce 2020 

1) Činnost muzea byla v roce 2020 silně ovlivněna nepříznivým vývojem pandemie COVID-19. 

Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu, musely být omezeny odborné i provozní aktivity. 

Vlivem pandemie se počet návštěvníků snížil o více jako 50 %, tržby poklesly o 45 %  

a objekty muzea byly zpřístupněny o 40 % dní méně než v roce 2019, rovněž byl narušen 

časový harmonogram připravovaných a realizovaných investičních projektů. Pozitivním 

zjištěním bylo uvolnění nouzového stavu v letních měsících 2020, kdy nás potěšila nebývalá 

vlna zvýšeného zájmu návštěvníků. V letních  měsících roku 2020 se zvedla návštěvnost 

muzea oproti stejným měsícům loňského roku o 40 % a tržby o 30 %. Tyto finanční 

prostředky nám pomohly alespoň částečně eliminovat ztráty v průběhu roku. Svědčí to o 

tom, že lidé mají neustále zájem o naše muzeum, kde mohou čerpat z  kvalitní nabídky 

aktivit. V průběhu nouzového stavu byly veškeré aktivity muzea zaměřeny na jediný cíl, a to 

neztratit zájem návštěvníků, proto byl přímý styk s návštěvníkem bezprostředně nahrazen 

širokým spektrem on-line aktivit. Díky schopnosti rychle reagovat na nové potřeby zájemců, 

ekonomické disciplíně a zvýšenému úsilí všech oddělení muzea jsme prozatím dokázali 

eliminovat největší hrozby pandemie. 

2) Muzeum na omezení provozu vlivem pandemie reagovalo především reorganizací on-line 

aktivit na svém webu a na webech sociálních sítí a v médiích. Nové sekce on-line aktivit byly 

ihned na jaře 2020 naplněny zajímavým obsahem, a to virtuálními výstavami, zprovozněním 

rozsáhlého fotoarchívu historických fotografií, vytvořením sekce on-line her (Hrajeme si 

s muzeem a Muzeum nás baví). S velkým zájmem se setkalo uveřejňování aktuálních 

informací o počasí a zpřístupnění archivu starších meteorologických dat (Počasí na Vsetíně). 

Veřejnosti také byly k volnému stažení nabídnuty pdf verze všech starých muzejních časopisů 

a jiných publikací. Toto všechno se pozitivně odrazilo na zvýšeném provozu webových 

stránek muzea a v utužení vazby muzea s nejmladší, potenciálně velmi zajímavou skupinou 

návštěvníků.  

3) Uzavřením provozů v době nouzové stavu umožnilo odborným pracovníkům kromě práce 

na odborných publikacích a propracovanější přípravě výstav a expozic také intenzivnější práci 

se sbírkovým fondem a jeho evidencí, a to hlavně v digitální podobě. Vzhledem k nutnosti 

reorganizovat pracovní úkoly i dalším muzejním pracovníkům (například průvodcům a 

dalším) jsme využili tohoto času k rozsáhlým úpravám a doplněním sbírkové evidence 

bohužel stále vedené v  již technologicky zastaralých systémech Bach a DEMUS. Všechny 

postupy, činnosti a cíle úprav byly konzultovány s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje 

tak, aby byl zajištěn efektivní import našich dat do nového moderního systému ke správě 
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sbírky – ESSP. Největším úkolem bylo sladění mnoha historicky používaných rejstříků údajů a 

práce na propojení záznamů v systému CES a našich databází. Rovněž byla pořízena nová 

vypovídající fotodokumentace u podstatných podsbírek (zejména etnografických, 

uměleckohistorických a historických), kdy byla nová fotodokumentace přiřazena k celkem 

více než 23 000 evidenčních čísel sbírkových předmětů. 

4) Muzeum obdrželo v roce 2020 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské 

Meziříčí na restaurování polychromovaného sousoší Piety ze sbírky muzea, které pochází 

pravděpodobně z pozdně gotického období. Restaurátorské práce činily 125 tis. Kč. 

5) V roce 2020 byly dokončeny tyto investiční a stavební akce: 

 oprava zámecké zdi a vstupů do zámku Vsetín, zbudování zhášecího systému 

v zámecké věži, realizační náklady činily 10 929 627,43 Kč, kolaudace zhášecího 

systému proběhne v roce 2021, 

 zbudování septiku pro zámek Lešná a oprava jednotné kanalizace, realizační náklady 

činily 1 010 914,02 Kč, kolaudace je plánována na začátek rok 2021, 

 nadále probíhá projekt rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 

vybudování depozitářů a expozic, celý rok probíhala stavební činnost, která bude 

pokračovat i v roce 2021 (předpoklad do konce dubna), dále od srpna 2020 probíhá 

příprava na realizaci expozic a výstavních prostor a od října 2020 je započata příprava 

na dodávku a montáž mobiliáře, předpokládané realizační náklady celkem činí 

116 710 tis. Kč, projekt se potýká se zpožděním, které je zapříčiněno negativním 

dopadem pandemie nemoci COVID-19, nicméně harmonogram celého projektu 

nadále počítá s otevřením objektu návštěvníkům v závěru rok 2021. 

6) V roce 2020 probíhalo zpracování projektových dokumentací těchto připravovaných 

projektů: 

 rozvoj areálu hvězdárny Vsetín – projekt spočívá ve  vybudování návštěvnického a 

vzdělávacího centra, jehož základem má být multifunkční lektorský a výstavní 

prostor, dále planetárium s kapacitou 30 míst. Dojde k využití travnatých ploch 

(odpočinková místa, interaktivní modely jako součást naučné stezky), bude 

zbudována chodníková a cestní síť s parkovacími místy. Předpokládané náklady činí 

35 mil. Kč.  

 rozvoj areálu kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí II. etapa – záměrem muzea je 

v areálu zbudovat cestní a chodníkovou síť, toalety, osvětlení.  Součástí rozvoje bude 

oprava oplocení a nezbytné sadové úpravy. To vytvoří předpoklady pro využití 

venkovního areálu k pořádání kulturních akcí a různých volnočasových aktivit. 

Zbuduje se naučná stezka na téma včelařství a na pozemku budou umístěny 

náhrobky ze hřbitovního kostela a jeho okolí. Předpokládané náklady činí kolem 11,6 

mil. Kč. 
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 stavební úpravy zámku Vsetín II. etapa – stavební úpravy řeší opravu vstupů do 

objektu zámku, omítek a korun zámecké zdi, zbudování zhášecího systému v zámecké 

věži, výstavbu výtahu v atriu zámku, vnější fasádu zámku a výměnu rýn a svodů, dále 

akce řeší částečnou obměnu a opravu vybraných dveří. Předpokládané náklady 

projektu činí 26 mil. Kč. 

 obnova zámeckého parku zámku Vsetín – obnova zámeckého parku spočívá v opravě 

a úpravě cestní sítě, umístění mobiliáře a odpočinkových zón, výměnou osvětlení 

parku a scénického osvětlení zámku. Dále projekt počítá s kompletní revitalizací 

zeleně. V rámci studie byly náklady stanoveny na 5 mil. Kč, v rámci projektové 

přípravy byly náklady projektu odhadnuty na 10 mil. Kč. 

 ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná – projekt má za úkol opravu stávající 

splaškové a dešťové kanalizace, dále úpravu stávající jímky na tří komorový septik, 

který bude zbudován i pro hospodářskou budovu čp. 94. Předpokládané náklady činí 

2,5 mil. Kč. 

 

Projektové přípravy se potýkají se zpožděním v rámci subdodávek a vyjádření dotčených 
orgánů. Zpoždění je zapříčiněno celosvětovou pandemickou situací spojenou s nemocí 
COVID-19. 
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Základní charakteristika 

Název 

organizace: 
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Právní forma:  příspěvková organizace Zlínského kraje 

IČ: 00098574 

Sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 

Kontakty 

 

Telefon: +420 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz,  

http://www.muzeumvalassko.cz/ 

 

Statutární 

orgán: 

 

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel 

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., zástupce ředitele 

 

Předmět 

činnosti: 

 

Hlavní činnost: 

- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd 

ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko 

- Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) 

- Činnost hvězdárny 

- Popularizační a vzdělávací aktivity 

- Výzkum a další odborné činnosti 

Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží 

Pracoviště:  

 

Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. Celoroční provoz.  

Expozice: Fenomén ohýbaného nábytku, Od kolébky po rakev, Pásli ovce Valaši, 

Neklidné časy, Podomácká výroba, Vsetínské století páry, Moravský Edison, 

V partyzánských horách, Bankovky z celého světa, Galerie majitelů, Templářský 

sklípek, Proměny vsetínského zámku. 

Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž s přírodovědnou expozicí, galerie, 

krátkodobé výstavy, zámecký park, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně 

svatebních obřadů. 

 

Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí. Celoroční provoz.  

Expozice: Jak se žilo na zámku, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo a gobelíny; 

Kavárnička Antonína Duřpeka; Staré knihy vyprávějí; Hasičská expozice-Bohu ke 

cti, bližnímu ku pomoci, Environmentální středisko Modrásek.  

Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně 

svatebních obřadů, provoz muzejní kavárny. 

 

Zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná. Sezónní provoz (mimo sezónu po domluvě). 

Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice; Expozice historické školní 

třídy.  

Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor 

včetně svatebních obřadů. 
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Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 

Valašské Meziříčí. Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů a výstav. 

 

Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín. Celoroční provoz. 

Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy 

školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní 

astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí 

 

Skutečnost 

(výnosy) 

 

2018: 33 874 796,15 Kč (z toho 28 643 358,79 Kč příspěvek zřizovatele) 

2019: 36 386 173,42 Kč (z toho 31 348 603,50 Kč příspěvek zřizovatele) 

2020: 43 076 802,76 Kč (z toho 37 180 792,30 Kč příspěvek zřizovatele) 

 

Zaměstnanci 

(přepočtený 

počet) 

 

2018: schválený rozpočet 42,70, skutečný 42,26 

2019: schválený rozpočet 42,67, skutečný 41,85 

2020: schválený rozpočet 43,63  skutečný 43,32 

 

Návštěvnost 

 

2018: 92 065 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 129 829 návštěvníků) 

2019: 81 661 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 116 586 návštěvníků) 

2020: 40 021 návštěvníků (dle evidence NIPOS –   63 347 návštěvníků) 
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 

1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2020 činila: 

(Schváleno Zastupitelstvem ZK usnesením č. 0725/Z24/19 dne 16. 12. 2019) 

příspěvek na provoz  27 331 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  13 750 000,00 Kč 

závazný objem OON  445 000,00 Kč 

odvod z FI 0,00 Kč 

 
Rada Zlínského kraje dne 9. 12.2019 usnesením č. 0963/R29/19 schválila poskytnutí 

účelového příspěvku na provoz Vaší organizace ve výši 1 566 000,- Kč na přípravu a realizaci 

akce reprodukce majetku Zlínského kraje, v souladu s investičním záměrem schváleným 

Radou Zlínského kraje usnesením 0326/R13/17 ze dne 2. 5. 2017, pod evidenčním číslem 

1329/090/04/17 ve znění pozdějších dodatků;  

 Na realizaci IZ 1494/090/01/19, včetně následné změny struktury nákladů předmětného IZ, 

je v rozpočtu Zlínského kraje rezervovaná částka účelového příspěvku na provoz ve výši 435 

000,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí účelového provozního příspěvku bude RZK předloženo ke 

schválení následně.  
 

1. změna č. 1. závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 a zároveň 1. změna závazného 

objemu prostředků na platy a OON 

řešila a schválila navýšení příspěvku zřizovatele o 1 890 000,00 Kč, na provoz viz usnesení 

RZK č. 00128/R04/20 ze dne 17. 2. 2020. Stejným usnesením RZK schválila navýšení 

závazného objemu prostředků na platy o 1 390 000,00 Kč. Dále RZK ze dne 17. 2. 2020  č. 

0154/R04/20 schválila poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 7 163 000,00 Kč 

na úhradu realizace akce „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín-stavební úpravy 

etapa II“. 

2. změna č. 2 závazného objemu prostředků na platy a OON  řešila navýšení závazného 

objemu prostředků na platy o 88 785,00 Kč – dotace z Úřadu práce. 

 

3. změna č. 2 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 a zároveň změna č. 2 plánu tvorby 

a použití fondu investic na rok 2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 0471/R16/20 ze dne 22. 06. 

2020 schválila poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 13 000 Kč na akci 

„Muzeum regionu Valašsko-rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“.  

Dále RZK stejným usnesením schválila změnu č. 2. Plánu tvorby a použití prostředků fondu 

investic na rok 2020.  
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Usnesením 0511/R16/20 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z Ministerstva 

pro místní rozvoj na rok 2020 v celkové výši 1 554 264,39 (z toho neinvestiční prostředky 

ve výši 1 206 045,51 Kč). 

 

4. změna č. 3 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 a zároveň změna č. 3 plánu tvorby 

a použití fondu investic na rok 2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 0560/R18/20 ze dne 13. 07. 

2020 schválila poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 93 000 Kč na akci 

„Muzeum regionu Valašsko-zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II“.  

Současně RZK stejným usnesením schválila změnu č. 3. Plánu tvorby a použití prostředků 

fondu investic na rok 2020. Rada Zlínského kraje schválila použití prostředků fondu 

investic na konkrétní položku v maximální výši.  

Dále RZK usnesením č. 0537/R18/20 vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z 

Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020 v celkové výši 37 572,98 Kč (z toho neinvestiční 

prostředky ve výši 23 896,42 Kč). 

 

5. změna č. 4 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 a zároveň 4. změna plánu tvorby a 

použití fondu investic na rok 2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 0593/R20/20 ze dne 24. 08. 

2020 schválila poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 194 000 Kč na akci 

„Muzeum regionu Valašsko-kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí-rozvoj areálu II 

etapa“.  

Současně RZK stejným usnesením schválila změnu č. 4. Plánu tvorby a použití prostředků 

fondu investic na rok 2020. 

 

6. změna č. 5 závazných ukazatelů a zároveň 5. změna plánu tvorby a použití fondu investic na rok 

2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 0696/R24/20 ze dne 21. 09. 

2020 schválila poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 370 000 Kč na akci 

„Muzeum regionu Valašsko-Septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“  

 

7. změna č. 6 závazných ukazatelů a zároveň 6. změna plánu tvorby a použití fondu 

investic na rok 2020  

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 0798/R26/20 ze dne 19. 10. 

2020 schválila navýšení účelového příspěvku na provoz ve výši 1 056 000 Kč na akci 

„Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 
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depozitářů a expozic“. Současně RZK stejným usnesením schválila změnu č. 6 plánu tvorby 

a použití fondu investic na rok 2020. 

 

8. změna č. 7 závazných ukazatelů a zároveň 7. změna plánu tvorby a použití fondu 

investic na rok 2020  

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů Rada Zlínského kraje usnesením č. 924/R32/20 ze dne 21. 12. 

2020 vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 

2020 v celkové výši 17 159 813,36 Kč (z toho neinvestiční prostředky ve výši 408 681,26 

Kč).  

 
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu k 31. 12. 2020, po promítnutí změn 1–7 
činila: 

příspěvek na provoz  37 675 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  15 228 785,00 Kč 

závazný objem OON  445 000,00 Kč 

odvod z FI 0,00 Kč 

 

Transfery od obcí 120 000,00 Kč 

Město Valašské Meziříčí:  120 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města 

Valašské Meziříčí na renovaci sochy. 

Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 

 

1. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti 

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

 

Celkové náklady organizace za rok 2020 činily 42 930 457,05 Kč, což je 100,52 % 

rozpočtovaných nákladů, které činily po změnách 42 704 840,00 Kč. 

 

Účet – 501 – Spotřeba materiálu 1 061 990,64 Kč 99,99 % 

Na tomto účtu jsou významnými položkami náklady související s přípravou a realizací 

expozic, výstav, lektorských programů a kulturně-vzdělávacích akcí v roce 2020 v objektech 

muzea. Dále se jedná o spotřebu materiálu související s údržbou objektů muzea, PHM, 

papírenským a drogistickým materiálem nebo nákupem drobného hmotného majetku 

v pořizovací ceně nižší jako 3 000 Kč. 
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Účet – 502, 503 – Spotřeba energií a jiných neskl. dodávek 1 523 450,14 Kč 102,94 % 

Pravidelné soutěžení energií Zlínským krajem na komoditní burze vede ke stabilizaci výše 

plateb za energie. Skutečná spotřeba byla vyšší o 2,94% oproti plánu na rok 2020 (43 450,14 

Kč).  Překročení spotřeby je ovlivněno stavebními pracemi v zámku Kinských. Stavební firma 

překročila denní maximum příkonu, byla tímto navýšena spotřeba v rámci měsíce 11/2020 o 

14 995,- Kč. 

 

Účet – 508 – Změna stavu tiskovin -9 319,13 Kč 

V roce 2020 muzeum účtovalo o tiscích a zásobách způsobem A. Na účtu 508 je zachycen 

pohyb při pořízení vlastních tisků a časopisů v průběhu roku a zároveň vyskladnění 

v jednotlivých měsících, dle evidence.  

 

Účet – 511 – Opravy a udržování 588 910,00 Kč 99,64 % 

Během roku 2020 byl plán oprav 2x upravován, a to na základě objektivně zjištěných 

skutečností a vždy se souhlasem zřizovatele. Z celkové částky oprav a udržování činí 54 800, 

00 Kč opravy a udržování nemovitého a majetku a 534 110,00 Kč movitého majetku. 

Podstatnou část oprav tvořily náklady na opravy vitrín v expozicích (370 tis. Kč). Podrobněji 

k opravám v příloze – Tabulka č. 7 nebo v kapitole 5. 

 

Účet – 512 – Cestovné 45 197,00 Kč 122,15% 

Úpravou rozpočtu v průběhu roku byla tato položka snížena z 80 000,- Kč na 37 000,-, což se 

nepodařilo dodržet.  

Účet – 518 – Ostatní služby  14 551 986,87 Kč 101,67 % 

Nejvýznamnější položky čerpání tvoří: 

- IZ 1329/090/04/17 – 08/11/19/S – Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve 

Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic - jedná se o neinvestiční podíl 

na na provedení stavby (4 837 172,36 Kč),  245 592,00 Kč nájem náhradních prostor 

v Zašové.  

- IZ 1609/090/01/20 – stavební úpravy zámku Vsetín II. etapa bylo neinvestičně 

vynaloženo 7 188 344,43 především na opravě vstupu do zámku, včetně sloupů a na 

opravě boční zdi. 

- IZ 1686/090/09/20 – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt v zámku 

Lešná. U této akce bylo neinvestičně vynaloženo 402 040,39 Kč. 

Další významné položky čerpání ostatních služeb tvoří: 

- úklid a údržba parku Lešná u Valašského Meziříčí – jedná se o komplexní správu a 

údržbu dřevin, keřů a travnatých ploch, 

- údržba SW muzea (účetnictví, mzdy, majetek, GORDIC), 

- propagace a reklama výstav, akcí muzea, 

- pronájem kopírovací a reprodukční techniky, 

- povinné revize EZS, EPS, kamerových systémů, datových sítí, apod. 
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- služby spojené s realizací výstav a kulturních akcí a publikační činnost. 

Účet – 527 – Zákonné sociální náklady  778 089,78 Kč 100,14 % 

Největší částku zde tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců (405 000,00 Kč), příděl do 

fondu FKSP (304 758,70 Kč) dalšími položkami jsou náklady na školení, preventivní prohlídky 

a ochranné pracovní pomůcky. 

Účet – 549 – Ostatní náklady 92 807,77 Kč 140,61 % 

Náklady na pojištění osob, výstav a vozidel organizace, dále částka 27 689,00 Kč – odvod do 

státního rozpočtu jako podíl za nesplnění zaměstnávání osob se ZPS a členský příspěvek 

v rámci ICOM. 

Účet – 551 – Odpisy 2 568 268,60 Kč 99,05 % 

Výše plánovaných odpisů na rok 2020 činila 2 593 000,- Kč, skutečná výše odpisů činila 2 438 

026,00 Kč. 

Účet – 558 – Náklady z DDHM 816 324,24 Kč 113,53 % 

Z významnějších položek, nakoupených v roce 2020 uvádíme pořízení dřevěné lávky do 

půdních prostor kostela nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí za 39 680,00 Kč, dále pořízení 

prosklené vitríny do výstavních prostor zámku Vsetín ve výši 28 701,00 Kč. Další 

z významných položek je pořízení IT ve výši 171 tis. Kč, modelů sluneční soustavy (2 ks) 

v částce 42 096,- a vybavení dílny v zámku Vsetín v úhrnné výši 99 830,00 Kč (drtič větví, AKU 

pila aj.). 

 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Celkové výnosy z hlavní činnosti za rok 2020 činily 42 947 979,76 Kč, což je 100,64% 

rozpočtovaných výnosů, které činily po změnách 42 675 838,19 Kč. 

Účet – 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 139 191,00 Kč 99,98 % 

Jedná se o výnosy z prodeje vlastních odborných a popularizačních časopisů, drobných 

brožur k výstavám a akcím muzea. Tyto časopisy a další tisky jsou nabízeny návštěvníkům 

muzea na jednotlivých pobočkách. Slouží též k propagaci činnosti muzea, hraji důležitou 

funkci v marketingu. Snížení prodejů bylo způsobeno uzavřením zámku Kinských ve 

Valašském Meziříčí v roce 2020. 

Účet – 602 – Výnosy z prodeje služeb  1 340 920,00 Kč 97,88 % 

Tržby se oproti poslední úpravě plánu v podstatě nezměnily.  Tržby jsou tvořeny výnosy ze 

vstupného za expozice, výstavy, edukační programy a další kulturní akce, za realizaci 

záchranných archeologických výzkumů. Podrobnější informace o struktuře a rozsahu 

návštěvnosti dle objektů muzea jsou uvedeny v odborné části, v bodě. 4.10. a v tabulce č. 20. 

Snížení výnosů oproti roku 2019, kdy tržby činily 2 016 824,00 Kč, bylo způsobeno především 

uzavřením všech objektů v souvislosti s vládními opatřeními v rámci boje proti COVID.  
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Účet – 603 – Výnosy z pronájmu  127 028,00 Kč 106,74 % 

Výše výnosů ovlivnilo vyhlášení nouzového stavu v roce 2020. Podrobnější členění dle plátců 

je uvedeno v tabulce č. 18. 

Účet – 648 – Čerpání fondů 31 026,76 Kč 100,08 % 

Jedná se o použití přijatých darů v roce 2020 na projekty, které jsou uvedeny v rozboru účtu 

414 - rezervní fond z ostatních zdrojů. Čerpání tohoto účtu bylo časově rozlišeno ve výši 

nevyskladněných publikací financovaných dotací. 

Účet – 649 – Ostatní výnosy z činnosti     387 200,83 Kč 99,28 % 

Na tomto účtu je zachyceno pojistné plnění pojišťovnou po odcizení fotoaparátu CANON ve 

výši 63 497,00 Kč, přefakturace elektrické energie stavební firmě POZIMOS a.s. ve  

výši 308 tis. Kč (dle smlouvy o dílo při  opravě zámku Kinských ve Valašském Meziříčí). 

Účet – 672 – Výnosy z transferů 40 822 889,60 Kč 100,74 % 

Na syntetickém účtu 672 bylo účtování o těchto transferech: 

a) Transfer od ÚP ČR ve výši 118 800 Kč. 

b) Transfer od MMR  (IZ Kinských) ve výši 1 290 042,47 Kč.  

c) Transfery od zřizovatele ve výši 37 180 792,3 Kč (časové rozlišení tisků snížilo výnos o 

26 142,26 Kč). Transfery od obcí ve výši 149 380,02 Kč (časové rozlišení tisků zvýšilo 

výnos o 19 380,02 Kč).  

d) ČRIT ve výši 903 067,69 Kč. 

e) Výnos 2 252,00 Kč zaúčtován při poskytnutí dotace ze SFŽP.   

f) Zaúčtován výnos ve výši 1 178 555,12 oproti NEINV nákladům k IZ Kinských (akruální 

princip). 

 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

Účet – 381 – Náklady příštích období  55 294,49 Kč 

Jedná se o náklady příštích období z titulu dopředu hrazených poplatků za školení, pojistné, 

roční udržovací poplatky apod. K rozúčtování nákladů do příslušných účetních období 

dochází ihned při příjmu faktur. 

 

Účet – 383 – Výdaje příštích období 0,00 Kč 

 

Účet – 384 – Výnosy příštích období 374 458,71 Kč 

Na účtu 384 je zachycena hodnota tiskovin, vydaných naší příspěvkovou organizací v roce 

2017, 2018, 2019, a v roce 2020, které nebyly prodány nebo jinak realizovány v roce jejich 

vydání a zůstávají jako skladová zásoba. Dále jsou na tomto účtu zachyceny vyúčtovací 

faktury za spotřebu plynu objekt Lešná a Vsetín, přeplatek bude vrácen na účet v roce 2021. 
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Účet – 388 – Dohadné účty aktivní 363 759,45 Kč 

Dohadná položka se vztahuje k IZ ORG 3391329 – Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek 

Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic. Neinvestiční náklady 

vztahující se k tomuto projektu byly v roce 2020 o 1 178 555,12 Kč vyšší než výnosy, aby byl 

dodržen akruální princip, byly tyto náklady vyrovnány účetním zápisem 388/672 ve výši 

1 178 555,12 Kč. 

Účet – 389 – Dohadný účet pasivní  162 404,00 Kč 

Dohadná položka na spotřebu energií: 

 elektrická energie 0,00 Kč 

 plyn 119 226,00 Kč 

 voda 43 178,00 Kč 

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2021. 

 

2. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady u doplňkové činnosti činily 66 983,83 Kč, výnosy dosáhly částky 128 823,00 Kč. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 61 839,17 Kč. 

Jedná se o: 

 - maloobchodní prodej zboží na jednotlivých střediscích muzea, tj. prodej publikací 

vydávaných jinými subjekty – (katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty - 

keramika, sklo), které doplňují obor naší hlavní činnosti, 

- pronájem nebytových prostor k pronájmu nápojových automatů a služby spojené 

s vydáním a tvorbou informačních materiálů. Podrobnější členění jednotlivých činností je 

uvedeno v tabulce č. 3, 

- provoz kavárny v areálu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se neuskutečnil z důvodu 

rekonstrukce objektu. 

3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 za hlavní a doplňkovou 

činnost 

Hlavní činnost 17 522,71 Kč 

Doplňková činnost 61 839,17 Kč 

Celkem zisk 79 361,88 Kč 

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme takto:  

Muzeum navrhuje, aby byl zisk přidělen do rezervního fondu ze zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 79 361,88 Kč. 
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4. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

Struktura čerpání OON: 

SÚ/AÚ Název Účel použití OON 

521/0420 
Dohody o pracovní 

činnosti 
Průvodcovská činnost, úklid objektů 

521/0410 
Dohody o provedení 

práce 

Kontrola objektů a zabezpečení, práce v redakční radě, 

výkopové práce v rámci archeologického průzkumu 

Účet – 521 04xx – Ostatní osobní náklady 444 118,00 Kč 99,80 % 

Závazný objem OON byl schválen ve výši 445 000,- Kč.  

Ostatní osobní náklady byly čerpány podle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod 

o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o zejména o průvodcovskou 

činnost, úklid objektů, práce v redakční radě časopisu Valašsko, výkopové práce v rámci 

archeologického průzkumu, ve výplatě za 10/2020 bylo vyplaceno odstupné ve výši 

102 690,00 Kč.  

Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 882,00 Kč. 

Účet – 521 0xxx – Prostředky na platy 15 672 048,00 Kč 98,97 % 

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2020 v hodnotě 13 

744 000,- Kč. Během roku došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně závazných 

ukazatelů č. 1 a č. 2 na konečnou hodnotu 15 228 785,- Kč. Z důvodů zvýšené nemocnosti 

vlivem pandemie COVID byly v roce 2020  nevyčerpané finanční prostředky na mzdy ve výši 

100 000,00 Kč poukázány dne 28. 12. 2020 na účet zřizovatele. 

 

Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií 

Vyhodnocení čerpání mezd dle rozpočtu podle jednotlivých složek platů vyplývá z tabulky č. 

5, kde jsou rozepsány jednotlivé složky platu a porovnání plánované a skutečné hodnoty 

čerpání. 

Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 2020 celkem 48 pracovníků. 

Průměrná mzda na jednoho pracovníka ke konci roku 2020 činila 29 006,00 Kč, přičemž 

v roce v roce 2019 byla 26 687,00 Kč, v roce 2018 byla 25 418,00 Kč a v roce 2017 byla 22 

846,00 Kč. Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 6. 

Procento nemocnosti za rok 2020 činilo 5,24%. 

Míra fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 11,32 %. Z organizace odešlo 5 

zaměstnanců (1x dohoda o rozvázání pracovního poměru, 1x ukončení pracovního poměru 

na dobu určitou, 2x výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodu, 1x výpověď 
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z organizačních důvodů). Jednalo se o dva zaměstnance na plný úvazek, tři na zkrácený 

úvazek. 

Přepočtený stav pracovníků byl k 1. 1. 2020 v rámci rozpočtu 42,88 během roku byl 

upravován. Od 1. 4. 2020 nástup pracovníka na odborné oddělení v rámci dohody o 

vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (č. VSA-JZ-31/2020). 

Skutečný přepočtený stav pracovníků byl za rok 2020 celkem 43,32. 

 

Kategorie zaměstnanců za rok 2020 (skutečný přepočtený stav) 

Odborní pracovníci 22,32 

THP pracovníci 13,29 

Dělníci 7,71 

Celkem 43,32 

 

Organizace konstatuje, že nezaznamenala výrazné rozdíly v rámci hodnocení počtu 

pracovníků, čerpání mezd a složek platů mezi plánovanými a skutečnými hodnotami, viz 

tabulka č. 5 a 6. 

 

5. Vyhodnocení provedených oprav 

Opravy byly v roce 2020 provedeny celkem za 10 710 901,63 Kč, z toho na běžné opravy bylo 

vyčleněno pouze 591 tis. Kč. Běžné opravy činily celkem 588 910,00 Kč, zbytek byly opravy 

provedeny v rámci realizovaných investičních záměrů a to: 

 opravy zámecké zdi a vstupů do zámku Vsetín v rámci IZ 1609/090/01/20 Muzeum 

regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II. - ORG 3391609, ve výši 

6 210 504,02 Kč, 

 opravy provedené v rámci stavby zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, ty jsou 

součástí IZ 1329/090/04/17 Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve 

Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic - ORG 3391329, v celkové výši 

3 546 907,34 Kč. 

 a oprav jednotné kanalizace zámku Lešná, které byly provedeny v rámci IZ 

1686/090/09/20 Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná – septik pro zámek a 

hospodářský objekt Lešná – ORG 3391686, zde činily opravy celkem 364 580,27 Kč, 

podrobný popis oprav samostatných staveb je popsán v kapitole 14.2. Plán oprav byl 

během roku 2020, na základě žádostí muzea 2x změněn se souhlasem zřizovatele na 

konečnou celkovou hodnotu 591 000,- Kč. Veškeré opravy byly řešeny na základě 

objektivně zjištěných skutečností. 
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V plánu oprav pro rok 2020 byly plánovány tyto opravy: 

ORG 10 Hvězdárna Vsetín – oprava vnitřního schodiště a omítek 

Vnitřní omítky vstupu a chodeb na hvězdárně bylo nutno opravit po instalaci nových vitrín, 

dále se provedla oprava vnitřního schodiště, bylo instalováno nové zábradlí. Po opravě 

omítek byla barevnost zdí sjednocena bílým nátěrem. Oprava byla plánována s rozpočtem 

28 000,- Kč, realizováno bylo za 28 000,00 Kč. 

 

ORG 11 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava chodníků (kostkové patníky, mlat) 

Tato oprava nebyla v roce 2020 realizována. Oprava je zařazena mezi opravy roku 2021. 

Rozpočet byl původně stanoven na 50 tis. Kč a ke konci roku byl rozpočet snížen na 1 tis. Kč. 

Drobné čerpání 600,00 Kč na tomto ORGu není čerpání oprav chodníků, ale opravou 

provedenou v rámci stejného objektu a jedná se o drobnou opravu na střešním plášti. 

 

ORG 12 Zámek Vsetín – vodní prvek atrium 

Záměrem této opravy byla obnova vodního prvku „fontánky“ v atriu zámku. Bohužel se 

během roku nepodařilo zajistit zhotovitele této opravy. Tato oprava nebyla nakonec 

realizována v roce 2020 a je zařazena mezi opravy roku 2021. Rozpočet byl původně 

stanoven na 20 000,- Kč a nebyl čerpán. 

 

ORG 13 Hvězdárna Vsetín – oprava schodiště a ochozu observatoře 

Vnější schodiště a ochoz nebyly v rámci roku 2020 opraveny, jelikož se nepodařilo zajistit 

zhotovitele opravy (tzv. kamenný koberec). Oprava byla plánována s rozpočtem 40 000,- Kč. 

Oprava je zařazena mezi opravy roku 2021. 

 

ORG 14 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava chodníků (kostkové patníky, mlat) 

Mlatové chodníky v parku vykazují místy degradaci povrchu (korýtka vymletá srážkovými 

vodami), defekty jsou způsobeny nevhodnou konstrukcí mlatu (ve spádu) a nedostatečnými 

odvodňovacími kanálky. Tato oprava nebyla nakonec realizována v roce 2020 a je zařazena 

mezi opravy roku 2021. Alokované finanční prostředky byly použity pro opravy v zámku 

Lešná a to oprava střešního pláště ve výši 9 666,00 Kč, dále oprava omítek po zatrečení ve 

výstavním prostoru v II. NP ve výši 6 000,00 Kč a opravu plynové kotelny 10 534,00 Kč. 

Rozpočet byl původně stanoven na 50 000,- Kč, závěrem roku snížen na 27 tis. Kč a reálně 

bylo čerpáno pouze 26 200,00 Kč. Pojmenování ORGu zůstalo původní, což může být 

vzhledem k provedeným opravám zavádějící. 
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ORG 34 Oprava automobilů, zahradní techniky, pojízdné techniky 

Původně plánované náklady pro rok 2020 činily 85 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy byly 

84 866,00 Kč. Zvýšené náklady za opravu byly zhoršeným technickým stavem vozidla 

Peugeot. 

 

ORG 35 Oprava výpočetní techniky 

Původně plánované náklady pro rok 2020 činily 44 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy byly 

43 814,00 Kč. 

 

ORG 36 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava EZS 

Ovládací panel EZS ústředny v zámku Lešná u Valašského Meziříčí má poškozený LCD displej, 

displej je špatně čitelný. Poskytovatel oprava EZS systémů prověřil možnost výměny LCD 

displeje, bohužel nemáme k dispozici servisní kód a výměna je tak nemožná. Musel by se 

realizovat reset celého systému, což je finančně náročné cca 20-30 tis. Kč. Tato oprava tedy 

nebyla nakonec realizována v roce 2020 a je zařazena mezi opravy roku 2021. Rozpočet byl 

původně stanoven na 20 000,- Kč a nebyl čerpán. Muzeum se bude snažit zajistit servisní 

kód, resp. zjistí alternativy k výměně LCD panelu. 

 

ORG 37 Oprava vitrín "Odboj" a "Valašské povstání" 

Byla provedena oprava stabilních vitrín v expozici v zámku Vsetín. Ve vitrínách jsou vystaveny 

primárně znehodnocené zbraně a uniformy tj. textilní sbírkové předměty, které musí být 

pravidelně chemicky ošetřovány.  Původní vitríny nebyly navrženy na opakované otvírání, 

proto byly upraveny, aby lépe vyhovovaly provozním požadavkům na úklid a ošetřování 

vystavených sbírkových předmětů. 

Původně nebyla oprava těchto vitrín plánována, nicméně provozní požadavky si nutnost 

těchto oprav vyžádaly. Skutečné náklady na opravy byly 241 879,00 Kč. 
 

Byla provedena oprava stabilních vitrín v expoziční části nazvané „Valašské povstání“. 

Původní vitríny nebyly navrženy na četné otvírání, proto byly upraveny, aby lépe vyhovovaly 

provozním požadavkům na úklid a ošetřování vystavených sbírkových předmětů. 

Původně nebyla oprava těchto vitrín plánována, nicméně provozní požadavky si nutnost 

těchto oprav vyžádaly. Skutečné náklady na opravy byly 128 551,00 Kč. 

 

ORG 38 Zámek Vsetín – oprava promítací stěny v expozici 

U stávající promítací stěny docházelo k rozpínání plátna, na které se promítalo, u okrajů 

docházelo ke zvlnění a promítaný obraz byl tak degradován. Byla využita stávající 

podkonstrukce a místo plátna byl upevněn sádrokartón, ten byl v místech spojů přetažen 

perlinkou a udělán tzv. bezešvě. Na celou stěnu byla nanesena sádrová stěrka a povrch byl 

vybroušen. Stěna byla upravena povrchovým nátěrem bílou barvou. Původně plánované 

náklady pro rok 2020 činily 35 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy byly 35 000,00 Kč. 
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Celkový přehled oprav a udržování za rok 2020, včetně nákladů na jednotlivé akce je uveden 

v příloze v tabulce č. 7. 

6. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace 

Účet – 411 – Fond odměn  

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 43 001,31 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 43 001,31 Kč 

Viz tabulka č. 13 

Účet – 412 – FKSP  

Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2020 338 066,27 Kč  

Přídělem 2 % z mezd činí  304 758,70 Kč 

Čerpání 263 200,00 Kč 

Z toho: dary k životním a pracovním výročím  20 200,00 Kč 

 stravenky 243 000,00 Kč 

 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 379 624,97 Kč, viz tabulka č. 12 

Tvorba i čerpání fondu FKSP byla v souladu s platnou vnitřní směrnicí a legislativou.  

Účet – 413 – Rezervní fond  

Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2020 230 949,35 Kč  

Příděl do fondu ze zlepšeného HV za rok 2019 23 721,91 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 254 671,26 Kč, viz tabulka č. 10.  

Příděl do fondu byl proveden na základě schváleného rozdělení hospodářského výsledku 

hospodaření za rok 2019. 

Účet – 414 – Rezervní fond 

Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč.  

V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto účelově vázané dary v celkové 

výši 30 000,- Kč: 

-  CABOT a. s. 25 000,00 Kč 

-  p. Novotný 5 000,00 Kč 

Finanční dary ve výši 30 000,00 Kč byly v roce 2020 použity takto: 

- CABOT a. s.  –  pomocný výstavní materiál zámek Lešná 25 000,00 Kč 

- p. Novotný – vydání časopisu Valašsko č. 45  5 000,00 Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2020 činí 0 Kč. 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 24 

Účet – 416 – Fond investic 

Počáteční stav fondu +4 200 493,95 Kč 

Zdroje celkem (tvorba) +44 445 531,68 Kč 

Z toho:  

- odpisy ze stávajícího majetku za rok 2019 +2 568 268,60 Kč 

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele +23 311 831,35 Kč 

- dotace SFŽP  +1 452 404,19 Kč 

- dotace IROP EU +17 113 027,54 Kč 

 

Použití celkem (čerpání): -36 295 841,08 Kč 

Z toho: 

- nákup HIM projektor do výstavního prostoru -204 853,00 Kč 

- IZ Trojice -716 905,03 Kč 

- IZ zámek Kinských, IZ septik Lešná, IZ park Vsetín, 

  IZ zámek Vsetín – etapa II, projektová dokumentace hvězdárna 

  Vsetín -32 911 611,17 Kč 

- rozšíření sbírek – nákup uměleckých předmětů -107 000,00 Kč 

- odvod do rozpočtu zřizovatele (vratka SFŽP)  -1 452 404,19 Kč 

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2020 -903 067,69 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 

po zohlednění ČRIT, viz tabulka č. 8 +12 350 184,55 Kč 

 

7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost 

Bankovní účty celkem 15 424 468,13 Kč 

Všechny fondy mimo FKSP jsou kryty prostředky na příslušných AÚ účtu 241. 

Mezi SÚ 412 – FKSP a bankovním účtem SÚ 243 je rozdíl, který tvoří převody prostředků za 

stravenky, příděl prostředků z mezd, úrok a poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v lednu 

2021. Rozpis položek tvořících rozdíl ve výši 8 444,44 Kč je uveden v tabulce č. 14. 

Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou.  

Pokladní hotovost činila k 31. 12. 2020 celkovou sumu 75 436,25 Kč a je na účtu 261 

analyticky rozdělena podle jednotlivých středisek, zvlášť je analyticky zachycena i pokladna 

vedena v EUR měně. 
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8. Stav pohledávek 

Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2020 činí  2 786 190,61 Kč 

Účet – 311 – Odběratelé – stav účtu: 340 936,18 Kč 

Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně 

(distribuce ve 12/2020) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury po 

splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2020 se splatností v 01/2021. 

Účet – 314 – Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav: 131 315,21 Kč 

Jedná se o zálohy na: stálá záloha barely na vodu  1 525,21 Kč  

 plyn 94 800,00 Kč  

 vodu 34 990,00 Kč 

Náklady na energie a neskladové dodávky na tomto účtu byly zúčtovány dle zálohových 

dokladů dodavatelů. Vyúčtování záloh proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých 

dodavatelů v roce 2021. 

Účet – 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0 Kč 

Účet – 335 – Pohledávky za zaměstnanci: 0 Kč 

Pohledávka za zaměstnancem z titulu náhrady škody vzniklé organizaci. 

Účet – 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními org.: 27 576,93 Kč 

Pohledávka za ÚP Zlín, kdy předpis vznikl za proplacené mzdy 12/20 a vyúčtování bude 

uhrazeno v 1/21 

Účet – 348 – Pohledávky inv. dotace Zlínský kraj 1 052 512,68 Kč 

Účet – 381  Náklady příštích období – stav účtu:  55 294,49 Kč 

Jedná se o náklady příštích období z titulu dopředu hrazených poplatků za školení, pojistné, 

roční udržovací poplatky apod. K rozúčtování nákladů do příslušných účetních období 

dochází ihned při příjmu faktur. 

Účet – 388 – Dohadné účty aktivní 1 178 555,12 Kč 

Vyrovnání neinvestiční nákladů IZ ORG 3391329 – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – 

vybudování depozitářů a expozic. Náklady proúčtovány v roce 2020, výnosy ve výši nákladů 

zaúčtovány dohadem, vyúčtování proběhne v roce 2021.  

 

9. Stav závazků a jejich finanční krytí 

Celkový stav závazků činí  13 197 252,36 Kč 

Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti. 

Účet – 321 – Dodavatelé – stav účtu: 10 879 812,65 Kč 
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Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem, viz tabulka č. 16. 

Účet – 324 – Přijaté zálohy – stav účtu: 2 000,00 Kč 

Přijaté zálohy na svatební obřady, které se uskutečnění v roce 2021. 

Účet – 326 v Přijaté návratné finanční výpomoci 0 Kč 

Účet – 331 – Zaměstnanci – stav účtu:  1 023 179,00 Kč 

Jedná se o mzdu zaměstnanců za 12/2020 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2021. 

Účet – 336 – Zúčtování s institucemi – soc. zabezpečení  401 994,00 Kč 

Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2020, který je splatný v 

01/2021. 

Účet – 337 v Zúčtování s institucemi – zdravotní pojištění 173 611,00 Kč 

Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2020, který je splatný v 

01/2021. 

Účet – 342 – Jiné přímé daně – stav účtu:  152 104,00 Kč 

Jedná se o srážkovou a zálohovou daň – splatné v lednu 2021. 

Účet – 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním org.: 27 689,00 Kč 

Předpis odvodu do SR – odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZTP. 

Účet – 383 – Výdaje příštích období 0 Kč 

Účet – 384 – Výnosy příštích období 374 458,71 Kč 

Na tomto účtu je zachycena hodnota vlastních publikací, vytištěných v roce 2017, 2018 a 

2019, 2020, které nebyly prodány ani jinak realizovány. Prodej, či jiná distribuce bude 

provedena v následujících letech. 

Účet – 389 – Dohadný účet pasivní  162 404,00 Kč 

Dohadná položka na spotřebu energií: 

 elektrická energie 0,00 Kč 

 plyn 119 226,00 Kč 

 voda 43 178,00 Kč 

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2021. 

 

10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

Účet – 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 44 056 372,90 Kč 

Na tomto účtu v průběhu roku 2020 bylo účtováno o pořízení DHM v celkovém objemu 

42 279 454,53 Kč v souvislosti především s realizovanými IZ.   

V roce 2020 byl zařazen investiční majetek  z IZ ORG 3391686 ČOV Lešná, zařazen byl septik v 

hodnotě 566 265,84 Kč, z IZ ORG 3391609 v rámci stavebních úprav byl zařazen zhášecí 
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systém v hodnotě 3 402 483,00 Kč. V neposlední řadě je potřeba zmínit zařazení projektoru 

pořízeného v rámci ORG 303390033 v hodnotě 204 853,00 Kč. Projektor byl pořízen do 

výstavních prostor zámku Vsetín. Dále byly pořízeny a do sbírkových předmětů zařazeny 3 ks 

obrazů v celkové hodnotě  107 000,00 Kč. 

Úhrnem byl zařazen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 4 280 601,84 Kč. 

 

11. Stavy zásob, cenin 

Zásoby celkem 723 905,62 Kč 

Celkově se stav zásob v roce 2020 nepatrně snížil (o 6 366,78 Kč). Tyto publikace jsou volně 

prodejné na jednotlivých objektech MRV a slouží zejména k dlouhodobému prodeji a 

propagaci činnosti muzea, hraji důležitou funkci v marketingu. 

Účet – 123 – Výrobky 599 097,41 Kč 

Na tomto účtu je veden stav vlastních výrobků. Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2020 

činil 608 249,46 Kč, konečný stav činí 599 097,41 Kč, z toho zásoby ve výši 108 415,00 Kč jsou 

starší 3 let. Meziročně došlo ke změně stavu vlastních tisků o  -9 152,05 Kč. Jedná se o 

pořízené vlastní publikace.  

Účet – 132 – Zboží na skladě 124 808,21 Kč 

Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2020 činil 122 022,34 Kč, konečný stav činí 124 808,21 

Kč. Meziročně došlo k navýšení stavu zboží o 2 785,87 Kč. Jedná se o nakoupené zboží 

určené k dalšímu prodeji v roce 2021. 

Účet – 263 – Ceniny 21 900,00 Kč 

Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“, šeky a dárkové 

kupóny. 

stav poštovních známek k 31. 12. 2020 600,00 Kč 

stav stravenek k 31. 12. 2020 21 300,00 Kč 

šeky a dárkové kupony k 31. 12. 2020 0,00 Kč 

 

12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech 

Účty: 

541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení – v roce 2020 není na tomto účtu účtováno. 

547 – manka a škody – v roce 2020 není na tomto účtu účtováno. 

557 – náklady z odepsaných pohledávek – v roce 2020 není na tomto účtu účtováno. 
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13. Vyhodnocení projektů 

V roce 2020 byly realizovány tyto projekty: 

1) Dotace města Valašské Meziříčí  

Muzeum obdrželo v roce 2020 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské Meziříčí 

na restaurování sochy „PIETA“. Socha byla restaurována Akademickou malířkou paní 

Miroslavou Trizuljakovou. Celková cena restaurování činila 125 350,00 Kč. 

14. Přehled investičních záměrů 

14.1. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském 

Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic 

IZ 1329/090/04/17 - 10/10/20/S 

Tato investiční akce řeší současnou havarijní situaci v uložení a ochraně sbírkových 

předmětů, umístěných v nevyhovujících prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, 

který spravuje Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Vestavbou nových 

depozitářů s posuvnými regály ve 2.NP a podkroví, vč. souvisejících statických opatření, 

klimatizace, vzduchotechniky, zabezpečovací a monitorovací techniky bude zajištěna 

ochrana sbírkových předmětů. Dále jsou v rámci akce navržena zejména tato opatření: 

 odstranění vlhkosti zdiva a oprava dešťové i splaškové kanalizace; 

 pořízení nových expozic, výstavních a edukačních prostor; 

 rekonstrukce zázemí pro návštěvníky, společenského sálu a vybudování bezbariérového 

přístupu v objektu zámku; 

 komplexní oprava přístavby a nové vybavení dílny konzervátora, kanceláří a provozních 

prostor, včetně mobiliáře; 

 rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, EZS, datových rozvodů, provedení nové EPS 

(doposud není provedena); 

 ostatní související stavební práce, náklady na přípravu akce a uskladnění sbírek a 

výstavního fundu mimo objekt zámku. 

Celkové náklady investiční akce jsou stanoveny na 116 710 tis. Kč, kde financování IROP 

tvoří 90 % uznatelných nákladů což je 72 773 tis. Kč a financování ZK + PO (10 % 

uznatelných a neuznatelné náklady) které činí 39 730 tis. Kč. Náklady byly navýšeny 

z původních 99 529 tis. Kč po doprojektování realizační dokumentace stavby. 

Tento investiční záměr je rozvržen na roky 2017 – 2021. 

V průběhu roku 2020 byly realizovány nebo smluvně zajištěny tyto činnosti: 

 stavbu prováděla firma POZIMOS a.s. v souladu se schváleným harmonogramem, 

stavba prováděla pravidelně každou středu kontrolní den, kdy pod dohledem 
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technického dozoru a generálního projektanta seznamuje objednatele se stavem a 

postupem stavby. V rámci roku 2020 bylo se stavbou uzavřeno celkem 5 dodatků 

smlouvy  o dílo obsahující 2x změnu stavby vedoucího a 3x jako reakci na předložený 

změnový list. Změnové listy v sobě akumulují změny stavby, které jsou způsobeny od 

chyb projekce, změny objednatelem, návrhy na úpravu dodavatelem až po 

vypořádání se s nálezovými situacemi. Změnové listy doposud vykázaly nárůst 

rozpočtu stavby z původních 83 236 414,25 Kč s DPH na 83 907 577,78 Kč, nárůst byl 

kryt z rezervy stavby, která vznikla po vysoutěžení. Změnový list č. 3 a dodatek č. 5 

smlouvy o dílo prodloužil zhotoviteli termín dokončení stavby z původního termínu 

28. 2. 2021 na 30. 4. 2021 tj. o 2 měsíce. Prodloužení termínu dokončení stavby je 

reflexí na složité období způsobené pandemií nemoci COVID-19, kdy jsou na trhu 

nedostatečně kryty požadované materiály a služby. Zhotovitel se tam dostával do 

skluzu, který nebyl zapříčiněn jeho jednáním. Změna je v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Závěrem roku upozornil zhotovitel na nesoulad 

schválené stavební dokumentace a požárně bezpečnostního řešení, jedná se zde o 

drobné pochybení projektanta. Nicméně tento akt vygeneroval potřebu úpravy 

projektové dokumentace a její schválení stavebním úřadem formou změny stavby 

před dokončením. Závěrem roku 2020 byla upravená projektová dokumentace 

předána na příslušné orgány Státní památkové péče a Hasičských záchranný sbor 

k vyjádření. Po vyjádření bude dokumentace předána na Stavební úřad, s kterým je 

předjednáno její schválení. Tento krok proběhne až začátkem roku 2021. 

 smlouva na projekt realizační dokumentace expozic a výstavních prostor, 

inženýrskou činnost a následný autorský dozor od zhotovitele Ing. arch. Michala 

Kutálka, byla doplněna o dodatek č. 1 smlouvy o dílo, z důvodu připomínek ze strany 

Centra pro regionální rozvoj (CRR), které mělo při kontrole veřejné zakázky 

připomínky. Veškeré připomínky byly tímto dodatkem č. 1 urovnány a žadateli tak 

nebyla uložena žádná sankce. Na základě další kontroly ze strany CRR bylo 

rozhodnuto, že zadavatel převzal realizační projektovou dokumentaci až po termínu 

stanoveným smlouvou o dílo a zpětně tak byla zhotoviteli projektové dokumentace a 

poskytovateli inženýrské činnosti vyměřena pokuta v celkové výši 53 310,00 Kč s DPH. 

Dodavatel a poskytovatel služeb tuto pokutu uhradil v plné výši. 

 v měsíci dubnu byla započata tvorba zadávací dokumentace na zhotovitele expozic a 

výstavních prostor, zadávací dokumentace byla zveřejněna v rámci veřejné zakázky a 

veřejná zakázka byla úspěšně v květnu ukončena. Zhotovitel soutěženého díla se tak 

stala firma Full Capacity s.r.o., smlouva o dílo byla podepsána s cenou díla 

18 119 072,16 Kč s DPH v srpnu. Od září započala firma pracovní výkon. Kontrolní dny 

se pořádají pravidelně každých 14 dní, což je v souladu se smlouvou o dílo. Dílo by 

mělo být dokončeno do 30. 7. 2021. Pandemie nemoci COVID-19 zatím neměla na 

zhotovitele díla významný dopad, takže se předpokládá předání zhotoveného díla dle 

termínu stanoveného smlouvou dílo. Jediným dopadem pandemie bylo zrušení 
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osobních schůzek s dodavateli v měsících říjen – prosinec. Schůzky byly nahrazeny on-

line videokonferencemi a zvýšenou komunikací skrze telefony a e-maily. 

 s poskytovatelem služby administrování veřejných zakázek s firmou RTS, a.s. byl 

dubnu podepsán dodatek č. 2 příkazní smlouvy, který do soupisu veřejných zakázek 

přidal novou veřejnou zakázku na dodávku a montáž interiérů. Změna měla dopad do 

celkové ceny příkazní smlouvy, cena se zvýšila celkem o 36 300,00 Kč s DPH 

z původních 397 000,00 Kč s DPH na nových 433 180,00 Kč s DPH. Předpoklad soutěže 

je do 9. 11. 2020. Soupis veřejných zakázek byl o tuto zakázku rozšířen po konzultaci 

s Centrem pro regionální rozvoj, které doporučilo oddělení této části z veřejné 

zakázky na stavbu. Tímto krokem je zajištěna podpora drobných a menších 

dodavatelů a podnikatelů, čímž jsou naplněny stanovy jak zákona o zadávání 

veřejných zakázek, tak poskytovatele dotace. 

 veřejná zakázka na dodávku a montáž interiérů byla vyhlášena v měsíci srpnu, 

uzavřena a hodnocena v září a smlouva se zhotovitelem byla podepsána v říjnu. 

Dodavatelem se stala firma Potrusil s.r.o., s cenou díla 2 284 757,09 tis. Kč a 

s termínem dodání do 60 dní od předání místa díla tj. od ukončení stavby a 

kolaudačního řízení. Předpoklad předání místa díla je v květnu 2021. Dodavatel 

započal výkon díla vzorkováním materiálu a předkládáním výrobků ke schválení 

objednatelem. Dílo zatím probíhá v souladu se smlouvou o dílo. Pandemie nemoci 

COVID-19 zatím neměla na zhotovitele díla významný dopad, takže se předpokládá 

předání zhotoveného díla dle termínu stanoveného smlouvou dílo. 

 V červnu byla s poskytovatelem náhradních prostor tj. Obcí Zašovou prodloužená 

smlouva o nájmu až do 30. 6. 2021, což více reflektuje reálný průběh projektu. 

Během roku muzeum průběžně hradilo Obci Zašová náklady spojené s pronájmem 

náhradních prostor. Za celý rok činila částka za nájem náhradních prostor celkem 

245 592,00 Kč s DPH. 

 V lednu byla manažerem projektu firmou BeePartner a.s. podána 6. Žádost o změnu 

projektu, ta upravovala skutečnou výši nákladů a výdajů vydaných v rámci projektu 2. 

etapě projektu tj. do 31. 12. 2019. Žádost o změnu byla ze strany CRR přijata bez 

výhrad. Na základě této žádosti o změnu č. 6 byla podána žádost č. 2 o platbu ve výši 

1 554 264,39 Kč (348 218,88 Kč INV + 1 206 045,51 Kč NIV), žádost o platbu č. 2 byla 

krácena o 38 tis. Kč za porušení pravidel poskytovatele dotace při neuplatnění 

sankčního ujednání při převzetí díla projektové dokumentace pro realizaci expozic a 

výstavních prostor a následné inženýrské činnosti. Příjemce dotace se proti tomuto 

rozhodnutí a krácení dotace odvolal a vypořádal připomínky CRR. CRR na základě 

vypořádání připomínek zrušilo krácení dotace a uvolnilo v rámci doplatku zbylou část 

žádosti o platbu č. 2 ve výši 37 572,98 Kč (13 676,56 Kč INV a 23 896,42 Kč NIV). 

V říjnu byla podána 7. Žádost o změnu projektu, která opět pouze upravovala 

skutečnou výši nákladů a výdajů vydaných v rámci projektu 3. etapy projektu tj. do 

30. 9. 2020. Na tuto žádost navazovala žádost o platbu č. 3, která již obsahovala i 
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faktury za stavbu (leden – srpen) a výkon TDS a BOZP. CRR žádost přijala a po 

vypořádání dotazů a připomínek byla v prosinci uvolněna poskytovatelem dotace 

částka ve výši 17 159 813,36 Kč (16 751 132,10 Kč INV a 408 681,26 Kč NIV). Přijaté 

částky byly vždy použity v souladu s platným dodatkem IZ tj. k vrácení NFV celkem ve 

výši 5 085 768,57 tis. Kč (4 722 009,12 Kč INV NFV a 363 759,45 Kč NIV NFV) nebo 

jako příjem fondu investic a navýšení provozních prostředků příspěvkové organizace 

a na základě těchto kroků byly investiční a účelové příspěvky zřizovatele ve stejné výši 

poníženy. 

 v rámci roku 2020 byly předloženy 2 změny struktury nákladů v rámci dodatků č. 9 a 

10 IZ, obě změny byly vyvolány žádostmi o platby č. 2 a 3 na poskytovatele dotace 

IROP. Narovnávaly reálné rozložení nákladů a výdajů v daném a následujícím roce 

2021. 

 v říjnu roku byl Městem Valašské Meziříčí zadán požadavek na tvorbu studie úpravy 

zpevněných ploch a zeleně před zámkem architektonickému studiu RV Atelier. To ve 

spolupráci s muzeem a Státní památkovou péčí navrhlo možné úpravy zmíněných 

ploch, které mají být v roce 2021 realizovány po ukončení stavby. Náklady v rámci 

studie činily cca 800 tis. Kč. Jedná se o náklady Města Valašské Meziříčí. 

Náklady tohoto investičního záměru byly pro rok 2020 plánovány na 61 139 tis. Kč, reálně 

činily náklady celkem pouze 32 512 762,62 Kč, jelikož nebyla započata a realizována dodávka 

expozic a realizace stavby je ve zpoždění oproti plánovanému harmonogramu a platebnímu 

kalendáři. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny z původně plánovaného roku 

2020 do roku 2021. 

 

14.2. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy 

etapa II. 

IZ 1609/090/01/20 – 01/06/20 

Zámek Vsetín je jedním ze symbolů města, je vizuálně dominantním prvkem v městském 

panoramatu Zámek je součástí historické části města Vsetína, soubor staveb tvoří tzv. Horní 

město. Budova stojí na návrší nad pravým břehem Vsetínské Bečvy, severovýchodně od 

současného centra města. Objekt zámku je využívaný jako Muzeum regionu Valašsko. 

 

Stavba je kulturní památkou, jedna z nejvýznamnějších ve městě. Vlastní objekt zámku je 

zapsán jako kulturní nemovitá památka – kulturní nemovitá památka rejstř. č. ÚSKP 

27393/8-365 – zámek. 

 

V roce 2015 byla provedena tzv. I. etapa stavebních úprav, která spočívala především: 

- v odstranění havarijních stavů zámku – zejména se jednalo o odstranění zatékání do 

bývalé uhelny včetně předláždění zpevněné plochy, okapového chodníku podél celého 

objektu, sanace konstrukce balkonu nad hlavním vstupem, výměna vstupních 

prosklených stěn hlavního vstupu, nová elektroinstalace a slaboproudé rozvody, 
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- zkapacitnění depozitářů, 

- rekonstrukce hygienických zařízení, 

- modernizace mramorového sálu. 

 

V roce 2019 byla realizována repase oken obvodového pláště zámku. 

 

V roce 2019 byla rovněž dokončena projektová příprava na tzv. II. etapu opravy zámku a 

areálu, která navazuje na již provedenou rekonstrukci a je rozdělena do 6 částí a zahrnuje: 

- stavební část 1 – opravy vstupů (hlavní a boční vstup do zámku), 

- stavební část 2 – opravy vnější fasády zámku, 

- stavební část 3 – oprava ohradní zdi, 

- stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku, 

- stavební část 5 – zbudování zhášecího systému ve věži zámku, 

- stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku. 

 

Vzhledem k finančním možnostem investora byly navrženy k realizaci v roce 2020 tyto části: 

- stavební část 1 – oprava vstupů, 

- stavební část 3 – oprava ohradní zdi, 

- stavební část 5 – zbudování hasícího systému ve věži zámku. 

 

Uvedené části řeší aktuální, bezodkladné havarijní stavy konstrukcí, které mají za cíl předejít 

dalšímu poškození konstrukcí a zvýšení bezpečnosti návštěvníků v případě požáru zámecké 

věže. 

 

V rámci projektu byly provedeny 3 základní průzkumy, sanační, restaurátorský a 

stratigrafický průzkum. Dokumentaci ve stupni DPS zpracoval BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 

234/1, 757 01 Valašské Meziříčí a navrhuje: 

 

- u stavební části 1 – opravy vstupů (hlavní a boční vstup zámku) – záměrem byla obnova 

estetických kvalit vstupních portálů a zamezení degradace původních pískovcových 

konstrukcí. 

Po demontáži stávajících schodišťových prvků z žuly a mramoru a obnažení betonových 

základů měla být provedena dodatečná horizontální izolace technologií tlakových 

injektáží, ta nakonec nebyla realizována, jelikož byly nalezeny základy původního 

pískovcového překladu, který charakterizoval vjezd kočáru pod stávající balkón. Dále byla 

objevena původní historická štětová dlažba. Obě historické konstrukce byly 

zdokumentovány a ochráněny proti poškození. Na jejich základech byly zbudovány nové 

konstrukce, které slouží jako základ nově zbudovaného schodiště z kamenných 

pískovcových bloků. Nepůvodní žulové prahy byly nahrazeny prvky z božanovského 

pískovce. Plochy příjezdových ramp a zpevněná plocha před upravovaným schodištěm a 

kamennými zídkami z asfaltobetonu byla předlážděna žulovou dlažbou. 
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- u stavební části 3 – oprava ohradní zdi – v rámci stavebních úprav bylo provedeno 

odvlhčení části zdiva. Kamenné prvky a kovové výplně byly repasovány, část plné zdi byla 

opravena bez sanace, zakončení bylo provedeno mrazuvzdornými kanalizačními cihlami. 

Odvlhčení parkové zdi je zajištěno zprovozněním původního systému mírné 

elektroosmózy z vnitřní strany parku s napojením na síťový přívod. Dále bylo provedeno 

celoplošné osekání omítek a očištění zdiva. Obnova omítek je na bázi přírodního 

krystalického pojiva s vysokým obsahem difuzně otevřených mikropórů. Dešťové vody 

jsou od paty zdi odvedeny pomocí plošného geodrénu. Na zeď byl z venkovní strany 

umístěn nápis MUZEUM. Stříška nad plynovou přípojkou byla znovu pokryta měděnou 

krytinou. 

 

- u stavební části 5 – zbudování zhášecího systému ve věži zámku – je řešeno rozšířením 

elektronické požární signalizace o věž zámku Vsetín dále bylo provedeno zbudování 

zhášecího systému, včetně souvisejících zdravotechnických a elektrotechnických 

rozvodů. Úpravami došlo k navýšení požární bezpečnosti návštěvníků věže. 

Prostřednictvím zhášecího zařízení jsou kompletně jištěny únikové cesty na všech 

podlažích zámecké věže. 

Byla provedena půdní vestavba technického zařízení pro tlakovou nádobu zhášecího 

systému s objemem 6 000 m3, která obsahuje 3 000 m3 vody a je pod soustavným tlakem 

8,4 barů. Všech 5 pater zámecké věže byly vybaveny trubním vedením se sprinklerovými 

hlavicemi. Jako hasící médium bude použita hustá vodní mlha. Ovládání je realizováno 

přes úpravu stávající EPS ústředny. Ve spodním patře zámecké věže jsou umístěna 2 

tlačítka pro okamžitý start a okamžitý stop zhášecího systému. 

 

Investiční záměr akce byl schválen RZK usnesením č. 0154/R04/20 ze dne 17. 2. 2020. Na 

základě vysoutěžení veřejných zakázek zhotovitelů staveb byl R ZK předložen dodatek č. 1 IZ 

a bylo schváleno navýšení celkových nákladů akce z 10 012 tis. Kč na 11 032 tis. Kč. 

 
V průběhu roku 2020 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti: 

 v únoru proběhla finalizace investičního záměru stavebních úprav zámku Vsetín – 

etapa II – část A, která obsahovala opravu zámecké zdi a vstupů do objektu a 

zbudování zhášecího systému v zámecké věži, investiční záměr byl v červenci rozšířen 

o dodatek č. 1 z důvodu navýšení cen staveb v rámci veřejných zakázek oproti 

předpokladu. Dodatek tak řeší navýšení o 1 020 tis. Kč s DPH z původních 10 012 tis. 

Kč s DPH na konečných 11 032 tis. Kč s DPH. 

 veřejné zakázky realizovala RTS a.s., veřejná zakázka na opravu zámecké zdi a vstupů 

do objektu byla ukončena v květnu a byla vysoutěžena firma REDAL AKTIV CZ s.r.o., 

s kterou byla v červnu podepsána smlouva o dílo, s cenou 6 210 504,02 Kč s DPH a 

termínem dokončení stavby k 31. 10. 2020. Veřejná zakázka na zhotovitele zhášecího 

systému se v rámci 1. výzvy veřejné zakázky nepodařilo vysoutežit, neboť podaná 
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nabídka nebyla způsobilá a neřešila celou stavbu, která byla v rámci zadávacího řízení 

požadována. 1. výzva veřejná zakázka byla tedy zrušena a vypsána znovu. V rámci 2. 

výzvy veřejné zakázky byla již podána způsobilá nabídka a veřejná zakázka byla 

vyhodnocena v červnu a smlouva o dílo byla podepsána s firmou ENIPRO, a.s. s cenou 

díla 3 050 573,41 Kč s DPH a termínem ukončení díla do 30. 11. 2020. Celkem za 

realizaci veřejných zakázek inkasoval poskytovat služby částku 83 490,00 Kč s DPH.  

 stavba – oprava zámecké zdi a vstupů do objektu započala dne 19. 6. 2020, kdy bylo 

zhotoviteli předáno staveniště. Práce započaly odstraněním nesoudržných omítek 

ohradní zdi, pokračovaly instalací elektroosmózy. Koruna ohradní zdi byla doplněna o 

kanalizační cihly, které vhodně chrání pískovcové koruny před poškozením dešťovými 

srážkami. Zámecká zeď byla doplněna o nové omítky a chybějící zdivo v září, v říjnu 

byla pak nanesena svrchní část omítky a bílý vápenný nátěr. Okolo zámecké zdi byla 

provedena plošná drenáž, která odvádí vodu od základového zdiva. Kovářské prvky 

plotů a brány dvora byly zámečnicky opraveny, obroušeny a natřeny kovářskou černí. 

Oprava vstupů byla provedena restaurátorskou prací na antických sloupech, která 

byla primárně v odsolení sloupů a v následném obnovení jejich tvarů. U hlavního 

vstupu bylo demolováno původní žulové schodiště s betonovým základem. Pod tímto 

betonovým základem byla objevena původní štětová dlažba, ta byla archeologem 

muzea zdokumentována a zhotovitelem zakryta geotextilií a přelita betonem, na ten 

byly uloženy pískovcové bloky, které tvoří nové schodiště. Nájezdy byly doplněny o 

odvodňovací žlaby, které byly zakončeny v kanalizační přípojce a vydlážděny žulovou 

dlažbou (kostka 10/12). U bočního vstupu byl doplněn pískovcový blok, který tvoří 

práh. Antické sloupy byly opraveny a byl odbourán podklad balkónu, nově byla 

udělána izolace a svrchní vrstva, dále bylo zámečnicky repasováno zábradlí balkónu. 

Nově byly umístěny měděné okapy s háky. Stavba byla v souladu se smlouvou  o dílo 

předána v říjnu, po vypořádání všech vad a nedodělků byla uhrazena poslední 

faktura s uvolněním zádržného. Celá částka za opravu zámecké zdi a vstupů do 

objektu činila 6 210 504,02 Kč s DPH. 

 stavba – zhotovení zhášecího systému byla započata v měsíci červenci, v srpnu 

započaly práce na vestavbě v půdním prostoru u zámecké věže. Byla vytvořena nová 

nosná ocelová konstrukce s trapézovými plechy a zalita betonem, okolo této desky 

byla vytvořena sádrokartonová vestavba, do které byla umístěna nádoba na vodu a 

vzduch s objemem 6m3, kde jsou 3m3 vody a tlak je 10 barů. K vestavbě byly 

přivedeny potřebné sítě (elektrika a voda). Zhášecí systém byl ve věži realizován 

trubním vedením se sprinklerovými hlavicemi. Jako hasící médium je použita hustá 

vodní mlha. Vestavba a zámecká věž byla doplněna o řídící elektroniku a senzory EPS. 

V případě požáru je systém připraven 5 minut zhášet únikovou trasu a zajistit tak 

návštěvníkům bezpečnou evakuaci. Systém byl zprovozněn v listopadu a dílo bylo 

v souladu se smlouvou o dílo předáno bez vad a nedodělků. Celková cena díla činila 

3 050 573,41 Kč s DPH. V roce 2021 bude systém kolaudován. 
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 Vzhledem k ukončení stavby byly ukončeny i další nasmlouvané služby jako je 

autorský dozor a technický dozor stavebníka. Autorský dozor po celou dobu realizace 

stavby zajišťovali projektanti projektové dokumentace, a to firma BP Projekt, s r.o. za 

autorský dozor byla vyplacena částka 52 030,00 Kč s DPH. Technický dozor stavebníka 

(TDS) po celou dobu realizace stavby zajišťovala firma ACUTIA spol. s r.o. Ing. Viktor 

Dynka, částka vyplacená za TDS byla ve výši 150 000,00 Kč (společnost není plátcem 

DPH). 

 Majetek byl zaveden do majetkové evidence GORDIC EMA a odpisován od ledna 

2021. 

 

Celkové náklady akce byly 10 929 627,43 Kč s DPH, v rámci investičního záměru byla 

schválena částka 11 032 tis. Kč s DPH. 

 

14.3. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – repase oken obvodového pláště 

IZ 1483/090/12/18 investiční záměr spočíval v repasi celkem 108 ks oken obvodového pláště 

zámku Vsetín. Repase probíhala výměnou jednoduchých skel za dvojskla s nízkou teplotní 

prostupností (ztrátou), dále byly do rámů a křídel oken zafrézovány drážky pro přidaná 

těsnění. Rámy a křídla oken byla očištěna, obroušena a nově natřena 2–3 nátěry ochranného 

laku. 

Repase oken probíhala za plného provozu zámku. Stavba byla ukončena dle smlouvy o dílo 

dne 29. 11. 2019 a do 13. 12. 2019 byly odstraněny drobné vady a nedodělky, jednalo se 

převážně o seřízení oken. Toto nešlo učinit před předáním díla, protože si okna musela tzv. 

sednout. U repase nedošlo k vícenákladům ani méně nákladům. Záruka na provedenou 

repasi je stanovena na 60 měsíců. 

Celá akce si vyžádala náklady ve výši 3 638 954,00 Kč. V roce 2020 bylo v rámci výzvy 100. 

Operačního programu Životního prostředí zažádáno o dotaci ve výši 1 454 656,19 Kč 

(1 452 404,19 Kč INV a 2 252,00 Kč NIV). Dotace byla vyplacena v požadované výši. 

 

14.4. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín 

IZ 1494/090/01/19 – 03/02/20/S investiční záměr spočívá ve vybudování návštěvnického 

(vzdělávacího centra), jako nadstavba na stávající mechanickou dílnu. V nových prostorách 

má vzniknout multifunkční (lektorský a výstavní) prostor a planetárium. Dále má dojít k 

využití travnatých ploch (odpočinková místa, interaktivní modely jako součást naučné 

stezky), budou provedeny nezbytně nutné terénní úpravy a bude nově upravena a 

zbudována chodníková a cestní síť s parkovacími místy. Planetárium má mít rozměr 8m 

v průměru s kapacitou 30 sedadel.  

V roce 2019 byl vysoutežen hotovitele projektové dokumentace firmu FIDEM design s.r.o. 
s nabídkovou cenou 988 000,00 Kč. Vysoutěženo bylo dodání projektové dokumentace pro 
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územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby, příslušná inženýrská činnost a 
autorský dozor po celou dobu stavby. 

V rámci probíhající projektové činnosti prověřil zhotovitel projektové dokumentace stávající 
objekt mechanické dílny sondami jak zemními (hloubka a stav základů a základového zdiva), 
tak sondami vrtanými do obvodového a vnitřního zdiva. 5. 12. 2019 předal statik zhotovitele 
projektové dokumentace statický posudek, kterým statik nedoporučuje další výstavbu nad 
stávajícím objektem, z důvodu nedostatečných základů a nosnosti zdiva. 

V prosinci proběhlo ukončení smlouvy o dílo na projekční práce dohodou. Byla započata 
příprava nové smlouvy o dílo na projekční práce, které obsahují i projekt k odstranění stavby, 
cena projekčních prací se tímto navýšila o 72 000,00 Kč za projekt na odstranění stavby a 
následnou inženýrskou činnost. 

V průběhu roku 2020 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti: 

 v rámci projekční činnosti byly zhotovitelem v lednu avizovány vyšší náklady, než byly 

původně zamýšleny, nová výše rozpočtu atakovala hranici kolem 35 000 tis. Kč s DPH. 

Proto se muzeum po dohodě s odborem investic Zlínského kraje rozhodli požádat 

zhotovitele projektové dokumentace o orientační rozpočet stavby, který avizovanou 

částku potvrdil.  

 projekční práce byly pozastaveny a byl zpracování dodatek č. 2 a 3 smlouvy o dílo, 

které toto pozastavení řešily do rozhodnutí zřizovatele jak dále v investičním záměru 

pokračovat. 

 na konci května bylo zřizovatel v zastoupení odboru investic Zlínského kraje 

rozhodnuto, že investiční záměr bude ukončen závěrečnou zprávou a dále se bude 

pokračovat sepsáním dodatku č. 4 smlouvy o dílo, který řeší projektování pouze do 

fáze projektové dokumentace pro stavební povolení. Závěrečná zpráva byla na 

Zlínský kraj předána v červnu. 

 v srpnu byla předána projektová dokumentace pro odstranění stavby a bylo započata 

inženýrská činnost s povolením odstranění stavby, k tomuto kroku je nutná svolení 

vlastníka tj. Zlínského kraje, záležitost byla předána na majetkoprávní oddělení 

Zlínského kraje. Povolení by mělo být vydáno zastupitelstvím v roce 2021. 

 v říjnu a v listopadu se zhotovitel potýkal s nemocí COVDI-19 v rámci poskytování 

svých služeb i v rámci subdodávek, projektová činnost ohledně projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí se tam zbrzdila skoro o 2 měsíce. V prosinci byl 

podepsán dodatek č. 4 smlouvy o dílo, který vzhledem k této situaci posunul lhůty 

pro předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace a následné inženýrské 

činnosti.  

 v listopadu byl odbor investic Zlínského kraje zažádán o prodloužení stávajícího 

ROPIUP až do 30. 6. 2021. 

 závěrem roku byly započaty jednání s dotčenými orgány v rámci přípravy inženýrské 

činnosti nad projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí. 

Rozpočet celé investiční akce byl 20,2 mil. Kč, rozpočet projektové činnosti je dle ROPIUP 622 

tis. Kč, v roce 2020 byla uhrazena pouze částka za projektovou dokumentaci k odstranění 
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stavby ve výši 56 870,00 Kč, zbytek nevyčerpaných finančních prostředků bude přesunut 

k čerpání v roce 2021. 

 

14.5. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – septik pro zámek a hospodářský 

objekt v Lešné 

IZ 1686/090/09/20 investiční záměr se dělí na 2 etapy: 

1. etapa 

- oprava jednotné kanalizace a výstavba nového 3-komorového septiku o objemu 3 m3 pro 
zámek (realizace v roce 2020), předpokládané náklady 915 tis. Kč s DPH. 

2. etapa 

- nové zbudování dešťové kanalizace okolo zámku a svedení srážkových vod do jímky o 
objemu 14m3 s přepadem do přilehlého potoku, dále s výstavbou nového 3-komorového 
septiku o objemu 3 m3 a svedení srážkových vod do jímky o objemu 3 m3 s přepadem do 
trativodů pro hospodářský objekt č. 94 (realizace dle získání financování ze ZK), 
předpokládané náklady 1 604 tis. Kč s DPH. 

Investiční záměr byl schválen s rozpočtem 1 066 tis. Kč. 

V průběhu roku 2020 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti: 

 v říjnu byla vyhlášena veřejná zakázka na provedení stavby, byly přijaty celkem 3 

nabídky, ty byly posouzeny komisí pracovníků muzea. Smlouva o dílo byla podepsána 

se zhotovitelem PSP Stav-CZ s.r.o., který dílo provedl za částku 897 685,02 Kč s DPH 

do termínu 50 dní od převzetí díla (předpoklad do 1. 12. 2020). 

 staveniště bylo předáno zhotoviteli stavby 22. 10. 2020, zhotovitel provedl odkopání 

jednotné kanalizace a do stávajících betonových trubek vložil nové plastové potrubí. 

Stávající jímka byla vyčerpána a sanována. Byl vybetonován základ pod septik a zemní 

filtr, ty byly usazeny a spojeny systémem splaškového potrubí. Celá stavby byla 

ukončena terénními pracemi, které činili srovnání travnatých ploch a mlatové cestní 

sítě. Výsev travního semene již nebylo možno z důvodu klimatických podmínek 

možné, a proto byla se zhotovitelem provedena dohoda o výsevu nejpozději do 30. 4. 

2021. Stavba byla ukončena v souladu se smlouvou o dílo k datu 7. 12. 2020, 

drobné vady a nedodělky byly vypořádány do 18. 12. 2020. Zhotoviteli byla 

vyplacena smluvená částka ve výši 897 685,02 Kč (533 104,75 Kč INV a 364 580,27 

Kč NIV). 

 Vzhledem k ukončení stavby byly ukončeny i další nasmlouvané služby jako je 

autorský dozor a technický dozor stavebníka. Autorský dozor po celou dobu realizace 

stavby zajišťovala projektantka projektové dokumentace, a to Ing. Romana Kašparová 

ta za činnosti autorský dozor, inženýrskou činnost za etapu č. 1 a příplatek za 

rozdělení rozpočtu na 2. etapy inkasovala částku celkem 15 000,00 Kč (neplátce DPH). 

Technický dozor stavebníka (TDS) po celou dobu realizace stavby zajišťovala firma JL5 
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spol. s r.o., Ing. Petr Konečný, částka vyplacená za TDS byla ve výši 24 200,00 Kč 

s DPH. 

 Majetek byl zaveden do majetkové evidence GORDIC EMA a odpisován od ledna 

2021. 

Rozpočet investiční akce byl pro rok 2020 celkem 1 036 tis. Kč, reálně bylo proinvestováno 

pouze 1 010 914,02 Kč, nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2021. 

Investiční záměr pokračuje v roce 2021 ještě získáním stavebního povolení pro 2. etapu – 

hospodářský objekt č. 94 a platbu za inženýrskou činnost ve výši 5 tis. Kč. 

 

Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č. 17. Přehled investičních záměrů. 

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace 

Muzeum pronajímá krátkodobě své prostory v zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském 

Meziříčí a v zámku Lešná jak ke svatebním obřadům, tak za účelem konání plesů, kulturních a 

společenských akcí nebo jiných aktivit.  

Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český 

hydrometeorologický ústav, které užívá ke sledování a měření klimatických podmínek. 

V zámku Vsetín a zámku Lešná jsou pronajaty prostory na chodbě, pro umístění nápojových 

automatů. V zámku Vsetín byl v roce 2020 pronajímán domovnický byt.  Od měsíce července 

je pronajata část prostor v hospodářském objektu č. 94 v Lešné. 

V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Valašském Meziříčí pro 

propagaci aktivit muzea. Muzeum dále hradilo nájemné za zapůjčené výstavy a předmětů 

k plnění své hlavní činnosti. Viz tabulka č. 18. 

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2020 proběhly v organizaci tyto kontroly státních kontrolních orgánů: 

1) V době od 21. 1. 2020 do 17. 2. 2020 proběhla v naší příspěvkové organizaci kontrola 

z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kra. Kontrola neshledala 

žádné nedostatky.  

2) Druhou kontrolou v roce 2020 byla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení, 

která proběhla ve dnech od 24. 9. 2020 do 1. 10. 2020. Kontrola z OSSZ Vsetín byla  

zaměřena na kontrolu plateb pojistného, dodržování evidence pojištěnců. Nebyly 

shledány žádné nedostatky. Kontrola byla ukončena bez nápravných opatření. 

3) V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a podmínky pro provádění řídící 

kontroly. Prověřování jejich přiměřenosti a účinnosti je zároveň jedním z předmětů 

kontroly, kterou zajišťuje zřizovatel.  
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Nastavený kontrolní systém vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se 

svěřeným majetkem a s příspěvky, které zřizovatel organizaci poskytl. 

Viz tabulka č. 19. 

17. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Výnosy z tržeb ze vstupného činily  929 779,00 Kč za rok 2020, což představuje plnění plánu 

na 66,4% (výnosy z tržeb 1 709 184,00 Kč za rok 2019, výnosy z tržeb 1 936 796,00 Kč za rok 

2018, 1 855 497,00 Kč za rok 2017, 1 703 747,00 Kč za rok 2016, 1 280 617,00 Kč za rok 

2015). 

Snížené výnosy jsou způsobeny uzavřením zámku Kinských ve Valašském Meziříčí z důvodu 

rekonstrukce a vlivem vyhlášení nouzového stavu spojeného s uzavřením všech objektů 

muzea, kdy objekty muzea byly zpřístupněny o 40 % dní méně než v roce 2019, což se 

projevilo poklesem návštěvnosti o více jako 50% oproti roku 2019. 

18. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci 

Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí je uvedeno podrobněji v odborné části, kapitola 4. 

Vyhodnocení výstav a akcí v uvedených tabulkách neslouží prvotně pro účetní účely, ale pro 

řízení procesů a vyhodnocení zaměstnanců muzea. Výstavy a akce se v účetnictví promítají 

prostřednictvím nákladových (syntetické účty 501, 512, 518, 521, 524, 527, 558) a 

výnosových účtů (syntetický účet 602). 

19. Prodej svěřeného movitého majetku kraje 

V roce 2020 nebyl žádný movitý majetek kraje svěřený příspěvkové organizaci do užívání 

předmětem prodeje. Viz tabulka č. 21. 

20. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou muzea nalézt úspory, 

zefektivnit práci a maximálně využít příspěvku zřizovatele na provoz, což lze jednoznačně 

doložit výsledky muzea v počtu vykázaných návštěvníků, počtu výstav, expozic a kulturních 

akcí v celostátním měřítku.  
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II. ODBORNÁ ČÁST 

1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence 

knižních přírůstků 

Muzeum regionu Valašsko (dále Muzeum) spravovalo k datu 31. 12. 2020 celkem 549 624 

sbírkových předmětů vedených pod 94 748 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a 

galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2020 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových přírůstkových 

čísel byl odeslán na schválení do systému CES on-line v závěru roku 2020, přičemž dokončení 

zápisu nových inventárních evidenčních čísel za rok 2020 bude až v termínu 15. 5. 2021. 

Nejvíce nových evidenčních čísel bylo zapsáno v podsbírce Entomologické – motýli, kdy došlo 

ke zvýšení počtu e. č. na 24 035 (což představuje nárůst o cca 3 200 ks preparovaných 

motýlů).  

Kvůli komplikacím způsobeným epidemiologickou situací nebylo v roce 2020 

zrealizováno zasedání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost. Do sbírek byly tedy 

zaevidovány pouze položky schválené poradní sborem již v roce 2019. Celkem bylo do 

chronologické evidence zapsáno 120 e. č., z čehož 6 e. č. bylo získáno koupí, 43 e. č čísel bylo 

získáno darem, 37 e. č. nálezovou zprávou a 34 ev. č. vlastním sběrem. V posledním případě 

šlo zejména o vzorky tkání kadaverů živočichů ze sběrné oblasti Muzea, které byly zařazeny 

do Genetické banky. Do sbírky Muzea regionu Valašsko, muzea ve Valašském Meziříčí byly v 

roce 2020 zapsány předměty, schválené poradním sborem pro sbírkotvornou činnost v roce 

2019. Jedná se gobelín, koberec a dvě židle s gobelínovými výplněmi utkané podle předlohy 

Rudolfa Schlattauera v době jeho působení ve Valašském Meziříčí. Poslední zakoupenou 

položkou je expresivní malba Jaroslavy Hýžové (Tragédie války II.). Uzavření muzea pro 

návštěvníky z důvodu pandemie umožnilo odbornému oddělení věnovat větší pozornost 

sbírkám a nápravě evidenčních nesouladů. Do sbírek tak byly letos také zapsány předměty 

dohledané v průběhu stěhování a s ním spojenými inventarizacemi (13 ev. č.) či starší 

akvizice získané darem (40 ev. č.). 

V závěru roku 2020 proběhlo jednání s vedením sklárny Crystalex CZ, s. r. o. o 

bezúplatném předání dokumentace ke sklářské výrobě, skla ze staré vzorkovny a 

gilošovacího stroje ze zrušené sklárny v Karolince, a to do podsbírky skla vsetínského muzea, 

které bylo úspěšně zrealizováno v lednu 2021.  

V roce 2020 bylo dokončeno digitalizování přírůstkových knih Muzea regionu 

Valašsko ve všech odděleních, a to včetně historických inventárních knih. Pořízené databáze 

jsou nyní kontrolovány, čištěny a připravovány pro předání zhotoviteli krajského systému 

ESSP.  

V roce 2020 došlo k naskenování, opravě a archivaci všech papírových přírůstkových 

knih na všech odděleních. Tyto byly po vytvoření provozního a náhledového pdf souboru 

uloženy na serveru Muzea regionu Valašsko tak, aby byly lehce dostupné všem oprávněným 

zaměstnancům k jejich práci.  
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Tabulka: Velikost sbírky Muzea regionu Valašsko dle vlastní evidence v systémech BACH a 

DEMUS s uvedením počtu vyfotografovaných sbírkových předmětů (s pevnou vazbou na 

evidenční číslo předmětu). Fotografie sbírkových předmětů jsou soustředěny v databázi a 

připraveny na export do systému ESSP. 

1. Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum 
ve Vsetíně (MVV/002-05-22/282002) 

Velikost 
sbírky ev. 

č. 

Počet fotograficky 
zdokumentovaných 

ev. č. 

Počet věcí 
movitých 

Podsbírka č. 9 – Archeologická 900 900 10 454 

Podsbírka č. 10 – Historická 3 490 3 246 4 832 

Podsbírka č. 11 – Etnografická 5 742 2 112 5 742 

Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění 2 458 2 450 2 480 

Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky 3 067 0 7 183 

Podsbírka č. 24 – Další – Etnografický písemný 
materiál 

918 892 918 

Podsbírka č. 24 – Další – Pozůstalosti 
osobností 

6 951 0 7 025 

Podsbírka č. 24 – Další – Sklo 2 019 1 257 2 074 

Podsbírka č. 25 – Jiná – uměleckořemeslných a 
uměleckoprůmyslových výrobků 

1 411 1 001 1 493 

 
 

  

2. Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum 
ve Valašském Meziříčí (MVŠ/002-05-
22/283002) 

Velikost 
sbírky ev. 

č. 

Počet fotograficky 
zdokumentovaných 

ev. č. 

Počet věcí 
movitých 

Podsbírka č. 1 – Geologická 0 0 0 

Podsbírka č. 2 – Petrografická 328 186 429 

Podsbírka č. 3 – Mineralogická 290 108 731 

Podsbírka č. 4 – Paleontologická 1 333 848 1 903 

Podsbírka č. 5 – Botanická 3 395 1 010 27 721 

Podsbírka č. 6 – Mykologická 274 0 433 

Podsbírka č. 7 – Entomologická 24 035 0 294 784 

Podsbírka č. 8 – Zoologická 6 253 588 40 107 

Podsbírka č. 9 – Archeologická 1 775 388 2 468 

Podsbírka č. 10 – Historická 5 235 2 533 9 121 

Podsbírka č. 11 – Etnografická 4 186 656 4 186 

Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění 2 129 1 831 2 434 

Podsbírka č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce 5 044 4 115 6 064 

Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky 2 824 0 7 661 

Podsbírka č. 25 – Jiná – Zoologická-
Evertebrata 

2 892 0 9 5345 

Podsbírka č. 25 – Jiná – Staré tisky a rukopisy 4 974 0 6 889 

Podsbírka č. 25 – Jiná – Sbírky Muzea v Kelči 2 311 114 6 591 

Podsbírka č. 25 – Jiná – Sbírka v zámku Lešná u 
Valašského Meziříčí 

514 370 556 

Celkem 94 748 23 705 549 624 
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V plánu přípravy fotografické dokumentace sbírek je pořízení souboru cca 60 000 

nafocených sbírkových předmětů (část sbírky bude zpracována jen výběrově – např. 

Podsbírka č. 25 – Jiná – Zoologická-Evertebrata či Podsbírka č. 5 – Botanická a další 

přírodovědné podsbírky). V roce 2020 tak bylo dosaženo cca 50 % plánu pořízení 

fotodokumentace. 

 

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 

Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach (společenskovědní 

obory) a DEMUS (přírodovědné obory), které jsou pravidelně zálohovány na muzejních 

serverech a záložních discích, a prostřednictvím klasické papírové dokumentace 

(katalogizační karty). V roce 2020 byla objednána u firmy poskytující servis systému BACH 

aktualizace všech tiskových sestav pro potřeby vytištění všech karet sbírkových předmětů, 

které byly do sbírek a) zapsaných v posledních letech, b) rozepsány na více čísel ze stávajících 

evidenčních čísel kvůli shodě evidence v BACHu a CESu a c) katalogizací přírůstkových čísel 

zapsaných do evidence před rokem 2000.  

Nejvíce předmětů bylo zapsáno v entomologické sbírce (6 přírůstkových čísel, 3 129 

ks – všechny exempláře byly zároveň katalogizovány do 2. stupně evidence). V době uzavření 

muzea pro veřejnost bylo v programu Bach digitalizováno 2 231 ev. čísel – nejvíce z nich do 

sbírky Muzea v Kelči (2 004 ev. č.), které byly dříve vedeny pouze v papírové formě. V 

současné době jsou v programu Bach přepsány všechny karty II. stupně u podsbírek 

historická, staré tisky, výtvarného umění, uměleckoprůmyslových prací, sbírky Muzea v Kelči, 

sbírky zámku Lešná u Valašského Meziříčí a valašskomeziříčské archeologie. Zároveň byla u 

všech podsbírek doplňována a třízena fotografická dokumentace ke sbírkovým předmětům a 

jednotně upravovány a doplňovány údaje související ze způsobem nabytí a stavem 

sbírkových předmětů. V rámci podsbírek paleontologie, petrografie a mineralogie byla 

doplněna inventární čísla do programu CES-online prakticky ke všem platným přírůstkovým 

číslům. Taktéž byly v těchto podsbírkách napravovány faktické chyby, jako nesprávné 

zařazení sbírkového předmětu (náleží jiným podsbírkám) nebo jeho duplicitní zapsání. 

V rámci vsetínské sbírky (podsbírek historických, uměleckohistorických a 

etnografických) byla v roce 2020 dokončena katalogizace starých přírůstků získaných do 

sbírky před rokem 2000 a k inventárním kartám byly doplňovány i digitální snímky sbírkových 

předmětů. K tisku (a následnému svázání) bylo připraveno 12 112 inventárních karet, z čehož 

5 161 i. č. tvoří sbírkové předměty zkatalogizované současnými kurátory mezi lety 2008–

2020 a 6 951 i. č. patří do podsbírky pozůstalostí, jejíž inventář byl rozepsán do samostatných 

inventárních karet. V systému BACH kurátoři upravovali systematiku dat z důvodu přípravy 

dat k importu do systému ESSP (zejména u položek: skupina, podskupina, určil, způsobu 

nabytí a stav). Dále se pokračovalo ve fotodokumentaci sbírkových předmětů a byla 

dokončena digitalizace podsbírek umělecké řemeslo a umělecký průmysl, výtvarné umění, 

 sklo a etnografický písemný materiál.  
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V závěru roku zpracovali kurátoři podsbírek koncepce sbírkotvorné činnosti na léta 

2021 až 2030 a aktualizovali údaje k jednotlivým podsbírkám.   

 

Odborné oddělení 
Evidence II. stupně v roce 2020 

Počet e. č. Počet kusů 

Provoz VS 75 75 

Provoz VM 3 478 5 268 

Celkem 3 553 5 343 

 

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a 

všech náležitostí 

Dle výsledku provedenéh inventarizace, která-byla rozložena do 11 dílčích inventarizací a 

jejichž průběh byl protokolován, oznámen zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR, bylo 

inventarizováno 8 208 evidenčních čísel zapsaných v systému CES, což představuje 18 118 

věcí movitých. Vztaženo k velikosti sbírek Muzea regionu Valašsko (94 748 platných e. č.) se 

jedná o 9 % – zákonná povinnost minimální výše rozsahu inventarizace byla tímto splněna. 

Z tohoto počtu byl odhalen nesoulad s evidencí u 55 sbírkových předmětů, povahy převážně 

nedohledáno či se změnil počet dohledaných součástí souboru zapsaným pod jedním 

evidenčním číslem. Počet nesouladů s evidencí představuje 0,8 % z celkového počtu 

inventarizovaných evidenčních čísel a 0,05 % z celkového počtu evidenčních čísel ve 

sbírkách Muzea regionu Valašsko. Pokud nebudou tyto předměty nalezeny při dalších 

inventarizacích a pokud bude zjištěný stav náležitě zdokumentován a posouzen Poradním 

sborem ředitele Muzea regionu Valašsko, budou v souladu s Metodickými pokyny 

Ministerstva kultury, zákonem 122/200 Sb. a Vyhláškou 275/2000 Sb., a vnitřní směrnicí č. 18 

– Režim zacházení se sbírkou – správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy, 

vyřazeny do roku 2023 v rámci uzavření druhého inventarizačního cyklu.  

O průběhu inventarizací byly vyplněny souhrny inventarizace a detailnější 

inventarizační protokoly, které jsou uloženy na sekretariátu ředitele. Inventarizační souhrny 

budou souběžně s výroční zprávou zaslány k archivaci na příslušný odbor Ministerstva 

kultury, mládeže a tělovýchovy a Krajskému úřadu Zlínského kraje. Záznam byl rovněž 

proveden v Inventarizační knize, výpis z inventarizační knihy je uložen taktéž u ředitele 

Muzea. 

Ze vsetínské sbírky bylo v rámci podsbírek inventarizováno: kompletně archeologie 

(100 %), částečně historická (35 %), etnografická (25,4 %), podsbírka etnografický písemný 

materiál (100 %) a výtvarné umění – fond obrazy (92,8 %). Při inventarizaci etnografického 

písemného materiálu byla dokončena digitalizace sbírkových předmětů a během 

inventarizace fondu obrazů byl po kompletní digitalizaci aktualizován dochovaný fyzický stav 

na inventárních kartách sbírkových předmětů v systému BACH. Podsbírka archeologie 
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vsetínské sbírky byla kompletně fotograficky zdokumentována. V rámci historické podsbírky 

valašskomeziříčské sbírky prošlo v roce 2020 inventarizací 9,85 % podsbírky. Byly 

inventarizovány části fondů historický textil, historický nábytek, zbraně a dřevařská škola. 

Inventarizaci omezil fakt, že je celá sbírka muzea ve Valašském Meziříčí (MVŠ/002-05-

22/283002) zabalena a uložena kvůli rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

v náhradních prostorech v klášteře v Zašové. Např. u podsbírky entomologická a evertebrata 

valašskomeziříčské sbírky nebyla inventarizace dosud - ukončena (týká se cca 30 000 e. č. a 

387 000 věcí movitých). Zabalené předměty byly do provizorních depozitárních prostor 

roztříděny podle zařazení do podsbírek a podle nároků na depozitární podmínky. V rámci 

inventarizace byly vytvořeny nové lokační seznamy. Při stěhování zpět do nově 

vybudovaných depozitářů v roce 2021 proběhne kompletní mimořádná inventarizace celé 

sbírky MVŠ/002-05-22/283002. 

 

Sbírka CES Podsbírka Autor Inventarizace EČ 
Inventarizace 
věci movité 

Zjištěné 
nesoulady 

MVŠ/002-05-
22/283002 

10 – Historická Bc. Andrea Mrštinová 409 558 0 

MVŠ/002-05-
22/283002 

10 – Historická Bc. Andrea Mrštinová 76 150 0 

MVŠ/002-05-
22/283002 

10 – Historická Bc. Andrea Mrštinová 7 7 0 

MVŠ/002-05-
22/283002 

10 – Historická Bc. Andrea Mrštinová 14 14 0 

MVŠ/002-05-
22/283002 

10 – Historická Bc. Andrea Mrštinová 10 10 0 

MVV/002-05-
22/282002 

11 – Etnografická Mgr. Milada Fohlerová 1 438 1 438 7 

MVV/002-05-
22/282002 

24 – Další – Etnografický 
písemný materiál 

Mgr. Milada Fohlerová 918 918 12 

MVV/002-05-
22/282002 

15 – Výtvarného umění Mgr. Olga Méhešová 2 302 2 324 5 

MVV/002-05-
22/282002 

9 – Archeologická 
Mgr. Samuel Španihel, 
Ph.D. 

900 10 454 20 

MVŠ/002-05-
22/283002 

8 – Zoologická RNDr. Zdeněk Tyller 519 609 1 

MVV/002-05-
22/282002 

10 – Historická Mgr. Pavel Mašláň 1 615 1 636 10 

      8 208 18 118 55 

 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 45 

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, 

pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu 

klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli 

Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku 

Vsetín) a dočasně jsou sbírkové předměty také uloženy v pronajatých prostorách (objekt 

v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). Nové depozitáře v zámku Vsetín splňují 

všechny parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu sbírkových předmětů. 

Tyto depozitáře jsou již vybaveny systémem automatického sběru dat. Z čidel 

monitorujících teplotu a vlhkost se data prostřednictvím systému MaR odesílají a ukládají do 

databáze v řídícím PC. V roce 2020 proběhla v zámku Vsetín investiční akce – instalace 

hasicího systém ve věži zámku, což se částečně dotklo i provozu klimatizace depozitářů, 

jelikož na jejich větve přívodu vody a elektřiny se nový systém napojoval. Ve všech 

depozitářích je nainstalována EZS, která je napojena na pult centrální ochrany. 

 

Obr. Náhled do záznamu klimatických parametrů v depozitáři nábytku na vsetínském zámku. 

Ostatní depozitáře fungují za obdobných klimatických podmínek. 

 

Dočasné uložení sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující a 

citlivější předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné místo v standardních 

depozitářích. 
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Na začátku roku 2019 začalo stěhování veškerých sbírkových předmětů z depozitářů 

v zámku Kinských do provizorních depozitářů v prostoru bývalého kláštera v Zašové. 

Stěhování proběhlo z důvodů dlouhodobé celkové rekonstrukce zámku. Tato situace by měla 

trvat do roku 2021-, kdy by měla být rekonstrukce hotova. Sbírkové předměty v depozitářích 

v Zašové jsou umístěny ve dvou křídlech kláštera v prvním patře a na půdě. V jedné vytápěné 

části jsou depozitáře sbírek choulostivé povahy – přírodniny, obrazy, plastiky, staré tisky, 

archeologie, nábytek. V druhé, nevytápěné části jsou depozitáři skla, keramiky, a etnografie. 

V depozitářích přírodovědného oddělení se celoroční průměrné teploty pohybují 

kolem 20 °C, což je teplota mírně vyšší, než je teplota doporučená (18 °C). Rozpětí mezi 

nejnižší a nejvyšší hodnotou činí 6,5 °C. Vzdušná vlhkost se v průběhu celého roku pohybuje 

v rozmezí mezi 35 % až 58 %. Překročení nejvyšší hraniční meze 60 % v tomto období 

zaznamenáno nebylo. V depozitáři, kde jsou umístěny entomologické a zoologické sbírky, 

došlo během vytrvalých dešťů několikrát ke stropnímu průsaku vody. Poprvé k této situaci 

došlo během 2/2020. Byl přivolán pracovník Obecního úřadu Zašová, který půdní prostory 

zajistil a zjednal nápravu. U 5 entomologických krabic byl zjištěn výskyt plísně, tyto byly 

předány k restauraci. Celý prostor byl odvětrán a vlhká stěna asanována. V červnu se situace 

opakovala, ale tentokrát již nedošlo k žádnému poškození uložených exponátů. OÚ Zašová, 

který je vlastníkem objektu, provedl rozsáhlejší opravu střechy a situace se již dále 

neopakovala. O této události byla sepsána mimořádná zpráva, která byla předána 

vedoucímu odborného oddělení a řediteli muzea. Ve vytápěných společenskovědních 

depozitářích se klimatické podmínky pohybují, až na občasné výkyvy, v normě. V druhé, 

nevytápěné části jsou podmínky ohledně teploty naprosto nevyhovující. V zimních měsících 

se teploty pohybují od 2 stupňů Celsia do 5 stupňů. Naopak v letním období jsou teploty nad 

25 stupňů. Vlhkost je ale okolo 60 %, což vyhovuje podmínkám stanovených Depozitárním 

řádem. 

V depozitářích jsou minimálně 1x měsíčně prováděny pravidelné kontroly 

klimatických hodnot, které jsou zaznamenány do Deníku klimatických podmínek. Současně 

jsou v Knihách depozitárního režimu vedeny záznamy o vstupech do depozitářů, a to jak 

pracovníků MRV, tak i osob z jiných subjektů, a to v doprovodu správce depozitáře. Záznamy 

o pohybu v depozitářích i Deníky klimatických podmínek jsou 2x ročně spolu se zprávou o 

stavu depozitáři předkládány vedoucímu odborného oddělení a řediteli MRV. 

Sbírkové předměty vystavené dlouhodobě v expozicích muzea v objektu zámek Vsetín 

jsou kontrolovány kurátory minimálně 2 x měsíčně včetně zápisu do Knihy kontrol sbírkových 

předmětů. Zámek Vsetín má knihu uloženu u průvodců v recepci muzea. Průvodci také 

upozorňují kurátory na případné závady. Do těchto knih se rovněž zapisuje stav sbírkových 

předmětů využitých u krátkodobých výstav. 
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1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (formulář o pohybu 

sbírek), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). Tyto dokumenty, včetně datací, 

zodpovědností a průběhu plnění jsou evidovány a aktualizovány k tomu určenými pracovníky 

on-line na webu Muzea. Odpovědný pracovník kontroluje termíny uvedené v tabulce každý 

měsíc a je povinen na blížící se ukončení smluv s externími vypůjčiteli i v rámci interních 

přesunů daného kurátora upozornit e-mailem. Smlouvy o výpůjčkách mimo muzeum jsou 

ukládány v elektronické podobě na sekretariátu a jsou dle pokynů vkládány do registru smluv 

provozovaným Ministerstvem vnitra České republiky. 

V rámci vnitřního pohybu sbírek na vsetínské pobočce došlo celkem k 8 interním 

zápůjčkám vedených v databázi Formulářů o přemístění. Jednalo se o 129 e. č. / 129 kusů 

sbírkových předmětů z uměleckohistorických a etnografických sbírek vsetínského muzea (na 

výstavy MRV).  

V rámci vnějšího pohybu bylo uskutečněno 6 zápůjček ze vsetínské sbírky (celkem 

bylo zapůjčeno 229 e. č. / 257 ks); nejvíce zápůjček proběhlo z podsbírky výtvarné umění (na 

výstavu K. Němečkové v MJVM ve Zlíně: 142 e. č. / 160 kusů). Od jiných subjektů a organizací 

provedla vsetínská pobočka v souvislosti s výstavní činností 14 výpůjček a jednalo se celkem 

o 332 exponátů; největší objem předmětů byl vypůjčen na výstavy Rožnovská kraslice a 

výšivka (104 ks), Matrice dřevořezu Dušana Cendelína (83 ks) a Svět kostiček – SEVA (77 ks).   

V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo na valašskomeziříčské pobočce celkem k 28 

interním zápůjčkám sbírkových předmětů vedených v databázi Formulářů o přemístění 

sbírek (FOPS). Celkem se jednalo o 500 sbírkových předmětů. Největší interní pohyb 

sbírkových předmětů byl v historické, etnografické a zoologické podsbírce v souvislosti 

s programy a výstavami v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (celkem se jednalo o 154 ev. č. 

/ 206 ks).  

V rámci vnějšího pohybu bylo celkem z valašskomeziříčské pobočky půjčeno 120 ev. 

č., které čítaly 148 ks předmětů (evidovány v databázi Smluv o výpůjčce – celkem 9 ks). 

Nejvíce bylo zapůjčeno z podsbírky: historická, výtvarného umění a uměleckoprůmyslové 

práce. Od jiných subjektů neprovedla valašskomeziříčská pobočka v souvislosti s rekonstrukcí 

zámku Kinských a tím přerušením výstavní a expoziční činnosti žádnou výpůjčku. Některé 

plánované výpůjčky byly zrušeny, z důvodu uzavření muzeí kvůli nařízení vlády (např. 4 700 

ev. č. pro výstavu Vánoce na zámku v Lešné u Val. Meziříčí). 

V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo ve valašskomeziříčské pobočce celkem k 11 

interním zápůjčkám sbírkových a nesbírkových předmětů evidovaných v databázi Formulářů 

o přemístění sbírek (FOPS). Celkem se jednalo o 202 ev. č. / 218 ks předmětů. 

Největší interní pohyb sbírkových předmětů byl v podsbírkách: etnografická, 

historická a uměleckoprůmyslové práce v souvislosti výstavami Rožnovská kraslice a výšivka, 

Až přiletí čáp a Ve stínu pípy, které se uskutečnily v zámku Vsetín. Další pohyb předmětů byl 
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evidován v souvislosti s realizací lektorských programů a akcí pro veřejnost v zámku Lešná, 

digitalizace a restaurování sbírkových předmětů. 

Následující tabulka popisuje stav zápůjček a výpůjček jiným organizacím. 

Odborné oddělení 
Zápůjčky Výpůjčky 

Počet e. č. Počet kusů Počet e. č. Počet kusů 

Provoz VS 229 257 332 332 

Provoz VM 120 148 0 0 

Celkem 349 405 332 332 

 

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení 

Konzervace sbírkových předmětů byla prováděna konzervátorem (pouze 1 úvazek na celou 

organizaci). Stav předmětů uložených v depozitáři v Zašové je namátkově kontrolován při 

pravidelných kontrolách klimatických podmínek (teplota, vlhkost). Tyto kontroly jsou 

obtížné, protože převážná část sbírkových předmětů je zabalena v krabicích nebo v jiném 

obalovém materiálu. Nicméně při těchto kontrolách nebylo zjištěno žádné poškození, které 

by způsobilo dočasné nevhodné uložení. Klimatické podmínky nejsou ideální vzhledem k 

prostorám kláštera – nemožnost vytápění, regulace teploty a vlhkosti. V rámci konzervace se 

jedná převážně o renovace a konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů 

určených pro výstavní a expoziční účely (např. obrazy, umělecká historie, historie, etnografie, 

sklo, keramika). 

Kontrolu klimatických podmínek v depozitářích na Vsetíně provádí pověřený 

pracovník. V případě zjištěných poškození sbírkových předmětů – plíseň, koroze, mechanické 

poškození jsou tyto předměty po domluvě s kurátorem převezeny do konzervační dílny do 

Zašové, kde jsou konzervovány či restaurovány. 

Konzervační dílna v Zašové je dočasně ve velmi malé kanceláři. Proto je možnost 

konzervace částečně omezena. V roce 2020 bylo konzervováno 1 170 kusů sbírkových 

předmětů. Restaurovány byly 4 kusy sbírkových předmětů. Tyto předměty byly z fondů 

archeologie, etnografie, historie a umělecké historie. Část konzervovaných předmětů byla 

použita pro účely výstav a výpůjček a část konzervace proběhla v rámci preventivní 

konzervace po domluvě s kurátory sbírek. Konzervované předměty byly zdokumentovány a 

zapsány do databáze Bach. Napadení dřevokazným hmyzem u dlouhodobě uložených 

předmětů nebylo zjištěno. Je tedy na místě se domnívat, že konzervace a preventivní 

ochrana použitými desinsekčními prostředky je účinná. Je ale třeba preventivně konzervovat 

všechny předměty ze dřeva, které budou nově uloženy do depozitářů (nákup, dary), aby 

k zanesení dřevokazného hmyzu v budoucnosti nedošlo. 

Plán na rok 2020 byl částečně vypracován pro konzervaci a restaurování sbírkových 

předmětů umístěných v depozitářích zámku Vsetín, Zašová a v expozicích zámku Lešná. Je 
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v něm rovněž zohledněna potřeba konzervace při havarijních stavech (plíseň, výskyt 

dřevokazného hmyzu, živelné pohromy) a konzervace pro potřeby výstav a výpůjček. 

Záznamy o průběhu konzervace jednotlivých sbírkových předmětů jsou vedeny 

v programu Bach konzervátorem.  

Externě bylo zadáno restaurování polychromované skulptury Piety. Restaurování, 

které provedla ak. mal. Miroslava Trizuljaková, bylo z 95 % financováno z dotace 

poskytnuté městem Valašské Meziříčí. 

 

1.7.  Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální 

evidence sbírek muzejní povahy MK 

Od roku 2016, kdy Muzeum regionu Valašsko získalo plný přístup do webové aplikace 

evidence sbírkových předmětů CES on-line, jsou hlášení o aktualizacích sbírek v muzeu 

zasílána na Ministerstvo kultury výhradně přes tento systém a s využitím Datové schránky. 

Do CES on-line byly převedeny z dříve používaného systému CESik na MK veškeré podsbírky, 

spravované Muzeem regionu Valašsko. Změny již probíhají výlučně v novém elektronickém 

systému CES on-line.  

Záznamy ve sbírkách vedených na lokální úrovni v databázích Bach a DEMUS jsou 

analyzovány a porovnávány s evidencí v CES on-line. Průběžně se záznamy párují a upravují 

do shody mezi oběma systémy. Vzhledem k tomu, že Muzeum regionu Valašsko eviduje 

v CES on-line celkem 79 762 platných inventárních čísel a 13 167 platných přírůstkových čísel 

(tj. celkem 92 929 e. č.), bude párování a opravování obou databází probíhat i nadále. 

Rovněž je nyní požádáno o několik tisíc změn v rámci narovnávání evidence s lokálními 

databázemi. Cílem je sjednocení záznamů ve všech evidencích. Základním typem rozdílu je 

„nerozepsání“ v CESu evidovaných e. č., např. v CESu je evidováno číslo H102, zatímco 

v Bachu pak H102a, H102b, H102c. Při nalezení takového nesouladu pak dotyčný kurátor 

posuzuje, zdali je soubor v CESu zapsán správně a může dále figurovat pod jedním e. č. či 

přistoupí k opravě záznamu v CESu a nahrazením původního vzorového čísla H102 za 

zmíněná tři nová čísla. 

Rovněž byla v roce 2020 kontrolována povaha zápisů ve sbírkové evidenci 

jednotlivých sbírkových modulů v systému BACH a DEMUS. Při úpravě zápisů inventárních 

karet bylo přistoupeno k jejich sladění se záznamy v CESu, což povětšině představovalo 

rozepsání souboru předmětů v lokálních databázích a opravě formátu jejich zápisu v CESu a 

oprav chyb a překlepů. 
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Obr.: Náhled kontrolního okna pro potřeby hromadné analýzy povahy zápisů v systému CES 

a lokálních databází BACH a DEMUS.  

Systém kontroly povahy zápisu v MS Excelu byl vytvořen pracovníkem MRV přímo na míru 

potřeby kontroly zápisů. Analýzou jsou odhaleny nesoulady v povaze zápisu, které jsou 

vesměs povahy buď hromadného zápisu více předmětů pod jedním číslem či naopak 

existenci více karet samostatně pro části jednoho evidenčního čísla zapsaného v CESu (či se 

jedná o překlepy, použití mezer navíc či omyly a chyby). Kurátoři poté dle metodiky ve 

Směrnici č. 18 rozepisují tato čísla buď v lokálních sbírkových databázích či navrhují opravy 

zápisu v CESu tak, aby bylo dosaženo shody 1:1 v povaze zápisu v obou databázích. Takto 

vyčištěná data budou předána na import do databáze ESSP. 

Požadavky na aktualizacích sbírek v muzeu jsou zasílány na Ministerstvo kultury v 

zákonných lhůtách a odrážejí tak stav záznamů v systémech pro evidenci sbírkových 

předmětů. V tabulce jsou uvedeny počty změn zaslaných na MK v období 2018–2020. 

 
Tab.: Počty navržených změn v CES v letech 2018 až 2020 – za celé muzeum bylo v tomto 

čase opraveno a navrženo celkem cca 22 000 změn v CESu. 

Počet změn v CES Sbírka Vsetín Sbírka Valašské Meziříčí 

rok 2018 3 168 4 968 

rok 2019 1 436 4 869 

rok 2020 2 593 4 955 

Celkem počet navržených 
oprav v CESu 

7 197 14 792 
 

 
Nyní se v muzeu používá software firmy BACH, s.r.o. a DEMUS vyvinutý v CITEMu Brno. V 

současnosti je připravován přechod na systém ESSP (Evidenční systém sbírkových 

předmětů), vyvíjený zřizovatelem pro potřeby muzeí a galerie Zlínského kraje. Systém ESSP 

bude nasazen jako webová aplikace a přinese uživatelům snadnější a efektivnější práci při 
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evidenci sbírek včetně navržených manažerských funkcí umožňujících lepší koordinaci 

sbírkové činnosti a kontrolních mechanismů. Je již pamatováno na propojení s CES a mnoho 

procesů bude zautomatizováno s vyloučením možných omylů vzniklých při předávání dat. 

 

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

a) Odborná činnost 

Muzeum regionu Valašsko je od roku 2015 zařazeno na seznamu výzkumných organizací. 

Pozitivním posouzením Muzea regionu Valašsko a jeho zařazením na seznam výzkumných 

organizací je umožněno ve spolupráci se stabilními partnery (univerzity, vysoké školy a 

ústavy AV ČR) adekvátně zhodnotit potenciál pracovníků Muzea a přispět tak k šíři vědecké 

aktivity a dosahovaných výsledků v ČR. K 31. 5. 2020 byly taktéž předány výsledky hodnocení 

na Úřad Vlády ČR, kde se výsledky výzkumných organizací shromažďují a vyhodnocují – 

celkem bylo předáno 18 výsledků uplatnitelných v systému RIV. Dosud však v datu 

vypracování výroční zprávy nebyly výsledky hodnocení Muzea regionu Valašsko zveřejněny.  

Následující tabulka přináší přihlášené výsledky v roce 2020 (uplatnění výsledků pro rok 

2019). 

Pořadí Název v původním jazyce Druh Poddruh 
(alt) 

Vědní 
obor 

Počet 
tvůrců 
celkem 

Seznam 
tvůrců 

1 Fortifikace eneolitu a doby bronzové na širším 
moravsko-slovenském pomezí 

J Jost 60102 3 Španihel 
Samuel 

2 Doklady novověkého osídlení parcely v 
Malenovicích u Zlína 

J Jost 60102 3 Španihel 
Samuel 

3 Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové 
a staronové nálezy ve světle stávajících 
poznatků o vývoji středoevropské metalurgie  

J Jost 60102 12 Španihel 
Samuel 

4 Malírny a malíři při sklárnách firmy S. Reich& 
Co. Krásno 

C  60402 1 Valoušková 
Kamila 

5 Projekt Lesní sklárny na Valašsku – úvod do II. 
etapy 

C  60101 3 Mašláň 
Pavel, 
Španihel 
Samuel, 
Valoušková 
Kamila 

6 Krajináři Valašska J Jost 60401 1 Valoušková 
Kamila 

7 Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování 
otroků v Zašové 

J Jost 60101 7 Španihel 
Samuel, 
Valoušková 
Kamila 

8 Z rané nábytkové tvorby Dušana Samuela 
Jurkoviče 

J Jost 60402 1 Mehešová 
Olga 
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9 Výroba koberců v Moravské gobelínové 
manufaktuře 

C  60401 1 Mehešová 
Olga 

10 Marie T. Baťová – sběratelka lidových výšivek  J Jost 60500 1 Mehešová 
Olga 

11 Kornelie Němečková: vystřihovánky, 
podmalby, tapiserie 

B  60401 1 Mehešová 
Olga 

12 Velikonoční vejce jako zdroj přivýdělku (nejen) 
žen na Valašsku 

C  50404 1 Fohlerová 
Milada 

13 Host dispersal shapes the population structure 
of a tick‐borne bacterial pathogen 

J Jsc 10615 41 Tyller 
Zdeněk 

14 Ing. Jaroslav Velinský chemicko-pyrotechnická 
továrna v Jablůnce nad Bečvou 

C  60101 1 Mašláň 
Pavel 

15 Vsetínská pochodeň? Poznámky k životopisu 
Bohumila Peroutky (1926–1969) 

J Jost 60101 2 Mašláň 
Pavel, 
Peluněk F. 
Lukáš 

16 Importance of functional classification in the 
use of carabids for the environmental risk 
assessment of the GE crops and other 
agricultural practices 

J Jsc 40106 4 Spitzer 
Lukáš, 
Sehnal 
František, 
Skoková 
Habuštová 
Oxana, 
Svobodová 
Zdeňka 

17 Novodobá expanze soumračníka podobného 
(Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České 
republice (Hesperiidae, Lepidoptera) 

J Jost 10618 3 Spitzer 
Lukáš, 
Beneš Jiří, 
Růžička Jan 

18 Recentní šíření stužkonosky topolové Catocala 
elocata (Esper, 1787) a stužkonosky vrbové 
Catocala electa (Vieweg, 1790) (Erebidae, 
Lepidoptera) na Valašsku 

J Jost 10618 3 Spitzer 
Lukáš, 
Beneš Jiří, 
Valchář 
Zdeněk 

 

Hlavní odbornou činností byla práce na přípravě nové expozice v zámku Kinských ve 

Valašském Meziříčí. Hlavní zaměření tak bylo směrem ke studiu pozitivních i negativních 

dopadů lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické dědictví a byl zpracován 

v kooperaci s dodavatelem projekt Expozice – Krajina v lidech – člověk v krajině, který bude 

využit pro soutěž na dodavatele expozice v roce 2020. 

V roce 2020 pokračovala příprava tvorby nové stálé expozice v zámku Kinských, a sice 

detailním scénářem vycházejícím z dosavadní odborné, vědecké a publikační činnosti 

odborných pracovníků muzea. Scénář expozice byl zpracován se zřetelem k aktuálnímu stavu 

vědeckého poznání kulturně-historických a přírodovědných témat, mnohé poznatky budou 

prostřednictvím expozice prezentovány vůbec poprvé. 

Připraven pro podání žádosti (v lednu 2021) byl projekt Velký život malých živočichů, 

realizovaný v rámci Fondu malých projektů ve spolupráci s městy Valašské Meziříčí a Čadca, 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 53 

a to v rámci II. etapy revitalizace areálu kostela Nejsvětější Trojice. Cílem projektu je 

vybudování interaktivní naučné stezky v areálu kostela a jeho okolí, která v atraktivním 

prostředí nabídne environmentální témata zpracována moderní formou. 

V roce 2020 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly: 

- příprava a realizace publikace Zlínského kraje – Chránění a ohrožení bezobratlí Zlínského 

kraje (spoluautoři: Pavel Šnajdara, Ondřej Konvička, Jiří Beneš, Dušan Trávníček, 

Magdaléna Šnajdarová). Vydal Zlínský kraj. 

- výzkum reflexe modrotisku v regionální výtvarné tvorbě a fenomén folklorismu, výstup: 

recenzovaný příspěvek do sborníku Modrotlač, Zborník z XXIV. konferencie Etnológ a 

muzeum; 

- výzkum celoživotní tvorby Ludmily Vaškové, výstup: soupis díla, zpracování kapitoly do 

monografie Ludmila Vašková – Sbírání v zahradě (2020); 

- dokumentace regionálního výtvarného umění, výstupy: články ve Valašském Deníku, na 

muzejním webu, v časopise Valašsko, vlastivědná revue; 

- výzkum bílé výšivky z Rožnovska ve sbírkách MRV, výstup: výstava a virtuální výstava 

Rožnovská kraslice a výšivka, články do Valašska, vlastivědné revue a Valašského deníku; 

- dokumentace výročního zvykosloví na Valašsku – masopust v Horní Lidči, výstup: zpráva 

z odborné činnosti na webu muzea; 

- výzkum modrotisku na Vsetínsku a Valašskomeziříčsku, výstup: recenzovaný příspěvek 

do sborníku Modrotlač, Zborník z XXIV. konferencie Etnológ a muzeum; 

- zpracování životopisu MUDr. Františka Sovy, výstup: článek v časopise Valašsko, 

vlastivědná revue, článek v novinách, článek na webu muzea; 

- výzkum Vsetínského povstání 4. 5. 1945, výstup: přednáška na konferenci, článek ve 

sborníku Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945, článek na webu 

muzea; 

- sušárny ovoce na Horním Vsacku – výstupem recenzovaný příspěvek do periodika Act 

Musealia, řada popularizačních článků, populárně naučný článek ve Valašsku Vlastivědná 

revue, hlavní odborné výstupy jsou směřovány do roku 2021 – recenzovaná monografie 

a putovní výstava; 

- historický vývoj objektu krásenského zámku a jeho okolí ve vztahu k dějinám velkostatku 

– článek do Valašska-vlastivědné revue, populárně naučné příspěvky, libreto zahajovací 

výstavy nově zrekonstruovaného zámku, konané od podzimu 2021; 

- pomístní názvy na Valašsku, resp. Horním Vsacku ve vztahu k pasekářské kolonizaci 

versus protoindustrializaci; 

- historie výroby potaše v Halenkově; 

- nepublikované realizace architekta Bohuše Kupky na Horním Vsacku; 
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- rozšíření motýlů a jejich změny v rámci probíhající klimatické změny (výsledek článek 

v recenzovaném časopise – Klapalekiana); 

- archeologie a veřejnost. Zachycení co největšího množství detektoráři a sběrači 

objevených archeologických artefaktů. Kontrola a vzdělávání dané komunity. 

Popularizace archeologie u laické veřejnosti; 

- monitoring a zjišťování početnosti lesních druhů sov v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy 

(výstup: článek ve Zprávy MOS); 

- výtvarné umění v Zašové. Výstup: kapitola do monografie Zašová v proměnách času; 

- archeologické poznání obce Zašová. Výstup: kapitola do monografie Zašová 

v proměnách času; 

- kamenosochařské památky v okolí Valašského Meziříčí. Výstup: monografie Od kamene 

k soše; 

- kamenné památky archeologického charakteru v okolí Valašského Meziříčí. Výstup: 

monografie Od kamene k soše; 

- druhým rokem probíhá sledování početnosti běžných druhů ptáků na území okresu 

Vsetín metodou liniového sčítání druhů (LSD) v 5 náhodně vybraných lokalitách. Jde o 

dlouhodobý projekt organizovaný Českou společností ornitologickou, výstupem bude po 

určitém časovém období publikace v odborném recenzovaném periodiku o stavu a 

trendech našich ptačích populací; 

- sledování aktivity velkých šelem na Česko-Slovenském pomezí ve spolupráci s Hnutím 

Duha Olomouc a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, dílčím výstupem je publikace o 

pravděpodobném záznamu kočky divoké v aktuálním čísle našeho odborného periodika 

Acta Carpathica Occidentalis; 

- vizuální fotometrie komety NEOWISE pozorování zákrytu hvězdy planetkou (893) 

Lepopoldinaregistrace bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí. V 

areálu hvězdárny se nachází zařízení, které při bouřkách zaznamenává bleskové výboje 

typu oblak – země až do vzdálenosti přibližně 20 km. V loňském roce bylo nad 

Vsetínskem zachyceno celkem 398 blesků; 

- výzkum života rodiny Kinských v Lešné, výstup: článek v časopisu Valašsko vlastivědná 

revue, články v regionálním tisku, scénář k akci Dostaveníčko v zámeckém parku; 

- výzkum odbojového a partyzánského hnutí na Valašsku, výstup: virtuální výstava 

Odbojové a partyzánské hnutí na Valašskomeziříčsku. 

 

Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících 

z jejich odborné kvalifikace. Archeolog MRV vykonal 51 záchranných a 1 jeden předstihový 

archeologický výzkum. Celkově bylo pozitivních 6 akcí, mezi které patří několik menších 

sondáží ve Valašském Meziříčí, jejž proběhly na Náměstí a v jeho bezprostředním okolí a také 
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v Kapli smrtelných úzkostí Ježíše Krista v zámku Žerotínů. Tyto výzkumy pomohly nahlédnout 

do ranně novověké urbanistiky města nalezením původního dláždění, renesančního sklepa již 

zaniklého domu a také starších hospodářských struktur zámku Žerotínů. Výzkum v Zašové 

sice nepotvrdil existenci původního dřevěného kostela, ale zachytil zbytky barokního 

hřbitova. Výzkum v obci Lešná, konkrétně na katastru Lhotky nad Bečvu doložil pokračování 

sídelné lokality z pozdní doby bronzové až starší doby železné.  Nejvýznamnější výzkum roku 

2020 proběhnul začátkem podzimu v Kelči, kde byl zachycen vrcholně středověký obranný 

příkop s dřevěnou konstrukcí. Bohatý nálezový fond obsahoval velké množství keramiky, 

dřeva, kostí, ale také kus koženého opasku, nebo stříbrnou minci. Povrchové sběry doložily 

několik nových lokalit, mezi nimi i lokalitu patřící paleolitické kultuře Aurignacién. Pomocí 

sběrů menšího rozsahu jsme získali drobné kamenné nástroje z mladší a pozdní doby 

kamenné z okolí Kelče a také středověkou keramiku z polohy Hradisko u Rožnova pod 

Radhoštěm. Raně novověká keramika pochází parku u zámku Vsetín. Rovněž byly objeveny 

nové výrobní a montánní lokality spojené s projektem Lesní sklárny na Valašsku na území 

obec Hutisko-Solanec. 

Zoolog provedl 5 biologických dozorů včetně průzkumů výskytu zvláště chráněných 

druhů synantropních obratlovců při zateplování bytových staveb. 

 

b) Muzejní knihovny  

V rámci Muzea působí celkem dvě muzejní knihovny evidované dle knihovního zákona 

257/2001 Sb. pod číslem 2473/2002 v zámku Vsetín a pod číslem 2474/2002 v zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí. Knihovní fond obou knihoven čítal k 31. 12. 2020 celkem 28 

042 knihovních jednotek (více viz tabulka). Roční přírůstek v knihovních jednotkách byl 115 

položek. Pokračuje digitalizace knižního fondu v programu Koha, který je od 12/2020 

nahrazen programem Tritius. Ve Vsetíně je počítačově zpracován celý fond, čili 13 845 

záznamů, ve valašskomeziříčské knihovně pak 8 829 knih. V roce 2020 nebyly z knihovního 

fondu v souladu se zákonnými opatřeními vyřazovány žádné knihy. Knihovna ve Valašském 

Meziříčí byla kvůli stěhování v roce 2020 uzavřena a sloužila pouze pro interní potřeby. Bylo 

však pracováno na její digitalizaci. 

 

Knihovna 
Celkový počet 

knihovních jednotek 

Z toho digitalizováno 

celkem 

Výpůjčky 

v roce 2020 

Vsetín 13 845 13 845 158 

Valašské Meziříčí 14 197 8 829 0 

Celkem 28 042 22 674 158 
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2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty 

Zpracovávání většiny výzkumných úkolů bylo prováděno v kooperaci s partnery (školy, 

univerzity, ústavy Akademie věd ČR, státní organizace a nevládní organizace). Poskytování 

informací externím badatelům z řad laické i odborné veřejnosti patří k základní náplni a 

činnostem všech oddělení. 

Pracovníci MRV poskytli ve svých oborech v roce 2020 odborné služby a poradenství 

163 badatelům a externím spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů a 

evidence badatelů v google on-line tabulce). Např. v oboru historie: např. vsetínské divadlo, 

hostince, veduty, Juráňova vila aj.; v oboru historie umění např. regionální umělci, určování 

autorství uměleckých děl, koberce z MGM, sklo J. Šuhájka v muzejní sbírce aj.; v oboru 

etnografie se nejvíce dotazů (10) týkalo podoby tradičního valašského kroje (poradenské 

služby většinou souvisely se zpřístupněním sbírkových předmětů a poskytnutí informací 

k nim). V oblasti přírodovědy se jednalo vesměs u určení zaslaných fotografií živočichů či 

konzultací ohledně rozšířených vybraných organismů v regionu. 

Dále v oboru umělecké historie se dotazy týkaly historie a produkce gobelínových 

dílen ve Valašském Meziříčí a architektury (historické stavby, brutalistní a industriální 

architektura). Na žádost Národního muzea v přírodě byly vypracovány oponentské posudky 

na osobnost a dílo malíře M. Šimurdy, v souvislosti se zápisem do Knihy paměti kraje a 

uložením ostatků na Valašském Slavíně. Archeolog se nejvíc věnoval odbornému určování 

artefaktů, které byly objeveny náhodnými nálezci a také poskytování informací o 

středověkých železných předmětech ze sbírek muzea. V případě přírodovědy e jednalo 

vesměs o determinace předpoložených fotografií rostlina živočichů a dotazů na jejich 

bionomii. V oblasti historie byla poskytnuta odborná pomoc při zpracování disertační práce o 

tvorbě J. N. Poláška, zpřístupnění sbírky starých tisků za účelem výzkumu lidových písní v 

barokních kancionálech, určování starých tisků, pomoc badatelům v oblasti regionální a 

lidové architektury a metodická pomoc při transferu historické sušárny ovoce. Např. dále 

v oboru historie: architekt Ludvík Hilgert, vsetínský pivovar a Zbrojovka; v oboru historie 

umění např. užitkové, dekorativní a luxusní sklo (1948–1989) ze sbírek muzea pro výzkumné 

účely PhDr. Petra Nového z Muzea skla a bižuterie v Jablonci (výstup: katalog o 

celorepublikové produkci); v oboru etnografie se nejvíce dotazů týkalo podoby tradičního 

valašského kroje a oblasti lidové výroby (poradenské služby většinou souvisely se 

zpřístupněním sbírkových předmětů a poskytnutí informací k nim). Pracovníci MRV 

spolupracují při pořádání výstav a akcí s řadou institucí a subjektů v regionu například 

s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně (výstava K. Němečkové), Památníkem Antonína 

Strnadela v Novém Hrozenkově a Muzeem Litovel. Dále pak s Muzeem umění v Olomouci 

(výstava Umění tapiserie. Dílo a jeho předobraz – dvě součásti jednoho celku) a s Muzeem 

Novojičínska, pro nějž zapůjčilo výstavu Kvetoucí ornamenty. V rámci spolupráce s Kulturním 

zařízením města ve Valašském Meziříčí probíhaly přes léto komentované procházky městem, 

o které byl mezi návštěvníky mimořádný zájem.  
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Spolu s Českým rybářským svazem Hustopeče nad Bečvou a obcí Lešná byly 

organizovány Lovecké slavnosti, s Agenturou ochrany přírody a krajiny Olomouc Netopýří 

noc a Svatováclavská vyjížďka byla výsledkem spolupráce s Klubem historických vozidel Nový 

Jičín. V druhé polovině května se přírodovědní pracovníci podíleli na přípravě a realizaci 

regionální soutěže Zlatý list ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Valašským 

ekocentrem. 

V oblasti archeologie byla ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, konkrétně 

s Ústavem Archeologie a Muzeologie a Ústavem geologických věd vytvořena studie 

pojednávající o archeometrii raně novověké keramiky. I nadále pokračuje spolupráce se 

Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, bohužel naplánované akce byly z důvodu 

koronavirové pandemie zrušeny. Studentky školy vytvořili dekorace k výstavě Velikonoce na 

zámku Lešná, jež nebyly vzhledem ke zrušení výstavy využity. Členové Historického klubu při 

Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí se jako dobrovolníci zúčastnili dvou 

archeologických výzkumů.  

V roce 2019 pokračovala spolupráce se Společností pro MeziPlanetární Hmotu 

(SMPH) na projektu videopozorování meteorů – viz část Vlastní odborné aktivity – Odborná 

činnost. 

 

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obnovilo Muzeu regionu Valašsko, p. o. 

akreditaci v roce 2018 k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků). Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené 

učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům zájmových kroužků či školních 

družin a klubů. Programy jsou akreditovány v rámci kariérního systému vzdělávání 

pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Z důvodu 

pandemické situace ale školení DVPP ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí v roce 2020 

neprobíhala.  

  

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty 

Cíle Muzea regionu Valašsko pro léta 2016–2019 stanovily povinnost odborných pracovníků 

pravidelně minimálně jednou ročně referovat o výsledcích své odborné práce na odborných 

konferencích, workshopech a seminářích. V roce 2020 se tak pracovníci Muzea regionu 

Valašsko zúčastnili pěti konferencí a samostatně vystoupili s odborným příspěvkem na všech 

z nich: 

- 12. – 13. 10. 2020: pro podzimní setkání Komise regionální historie v Boskovicích byl 

pro konferenční část připraven příspěvek k tématu využití metody oral history ve 

výzkumu problematiky sušáren ovoce. Příspěvek nebyl přednesen, neboť konference 

byla na základě aktuálních nařízení Vlády ČR reagujících na epidemiologický vývoj 

zrušena. 
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- konference Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945, pořádané 10. září 

2020 Muzeem Komenského v Přerově 

- XXIV. ročník mezinárodní konference Etnológ a múzeum – Modrotlač, 22. – 24. 9. 2020, 

Muzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

- Zoologické dny 2020, Olomouc, mezinárodní zoologická konference – 2 postery; 

- Seminář Zoologické sekce AMG v Čeřínku u Jihlavy – Otevřená debata k muzejním 

databázovacím systémům. 

Celkově byla účast odborných pracovníků na konferencích letos výrazně nižší, než je obvyklé. 

Dáno je to nepříznivou pandemickou situací a s tím spojenými omezeními shromažďování. 

Tak došlo ke zrušení většiny plánovaných konferencí a workshopů. 

 

3) Metodická a edukační činnost 

3.1. Spolupráce se školami 

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravují pro školy každoročně řadu aktivit souvisejících 

především s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se hlavně o lektorské, edukační a 

jiné programy k výstavám, výtvarné a další soutěže či spolupořádání školních olympiád. 

Většina těchto akcí se odehrává na půdě muzea, daří se tak plnit dlouhodobý cíl – dostat 

mladou generaci do muzea. Dále jsou prováděny komentované prohlídky a organizovány 

doprovodné akce k probíhajícím výstavám a stálým expozicím. Pracovníci Hvězdárny Vsetín 

pravidelně vyjížděli, když to situace umožnila, se svými aktivitami i do místních škol. 

Preferováno bylo použití mobilního planetária. 

Pro návštěvníky všech věkových kategorií realizuje Muzeum regionu Valašsko, 

lektorské programy, jejichž cílem je představit nový model vzdělávání ve specifickém 

muzejním prostředí. Jejich jedinečnost je nezastupitelná – spočívá v bezprostředním setkání 

s autentickými sbírkovými předměty, se kterými se návštěvník jinde nesetká. To všechno 

v jedinečném zámeckém prostředí. Žáci tak mají jedinečnou příležitost vyrazit za brány školy 

a vzdělávat se v novém, inovativním prostředí. Snažíme se především o to, aby byly expozice 

co nejvíce živé. Slova jako nesahat, nevstupovat, nesedat si již dávno neplatí. Výstavy jsou 

naopak doplněny o řadu hravých interaktivních herních prvků pro děti i dospělé. 

Nabídka pro školy je výsledkem spolupráce s pedagogy místních škol založené na 

oboustranné profesionalitě a vstřícnosti a na vytváření nové strategie vzájemné spolupráce. 

Nejenže tak programy dovedou zohlednit specifické potřeby a nároky návštěvníků muzea, 

důležitá je rovněž využitelnost daného tématu k rozšíření výuky. Přinášejí pak překvapující, 

zajímavé informace a zkušenosti, baví, a přitom provokují k přemýšlení a pochopení 

historických i přírodních dějů, jejich příčin, souvislostí i důsledků. 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 59 

Na rok 2020 jsme se přizpůsobili poptávce našich pravidelných odběratelů a inovovali 

jsme nabídku lektorských programů, co se týká zaměření i realizace tak, aby bylo na jejich 

navštívení možno čerpat dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z tzv. programů 

„šablon“. Realizace lektorských programů v rámci šablon je celkově náročnější a časově delší, 

protože je počítáno jak s vlastním lektorským programem, tak i s evaluací výsledků žáky i 

učiteli.  

Podobně jako v předchozím roce byla nabídka pro školy v roce 2020 ochuzena o 

nabídku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, ve kterém probíhá kompletní rekonstrukce. 

Do probíhajících a naplánovaných akcí pro školy však na začátku března 2020 vpadla 

pandemie nemoci Covid-19, díky které výrazně ubylo počtu realizovaných programů. Od 

března do konce školního roku se již lektorské programy nerozběhly. V průběhu léta během 

rozvolnění epidemických opatření proběhlo několik akcí, které pomohly neutěšenou situaci 

částečně napravit. Nový školní rok začal slibně, ale začátkem října přišlo s druhou vlnou 

pandemie uzavření škol a až do konce roku de facto neproběhl jediný program pro školy.  

V průběhu pandemie, kdy bylo nutno muzeum pro veřejnost uzavřít, vznikaly zbrusu 

nové lektorské programy, např. program „Proč jsou peníze“, věnovaný stálé výstavě 

bankovek. Také došlo k rekonstrukci expozice Příroda hrou v zámecké věži. Byly vyměněny 

zastaralé informační tabule, doplněny popisky k exponátům a přidány nové interaktivní 

prvky. Nejzásadnější změna proběhla v prvním patře věnovaném tématu „voda“, kam bylo 

přestěhováno Akvárium řeky Bečvy původně ze zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Z 

původního systému byla zachována skleněná nádrž akvária o objemu 350 litrů a některé 

přístroje. Nově jsme vyrobili nejen konstrukci pod akvárium, ale také informační panely, 

popisky k vystaveným zvířatům a prosvětlené vitríny v podlaze pojednávající o rybích 

pásmech a štěrku v řece. Vedle hlavního akvária jsme umístili menší nádrž na chov bentosu – 

vodní havěti, která bude zpestřovat jídelníček ryb v akváriu. Tato změna byla pozitivně 

přivítána návštěvníky zámku v průběhu letních prázdnin. 
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Převážná činnost muzejních lektorů a edukátorů se přesunula do on-line prostředí. Svou 

práci jsme přizpůsobili poptávce a vytvářeli virtuální prohlídky výstav, vzdělávací videa a hry. 

Takto vytvořené materiály jsme propagovali prostřednictvím sociálních sítí a médií. Pro 

ilustraci zvýšeného zájmu o online materiály uvádíme graf využívání interaktivní on-line hry 

„Pozor povodeň!“, která byla do roku 2019 pouze součástí stálých přírodovědných expozic 

muzea. V průběhu jarního lockdownu jsme hru aktualizovali o nové herní prvky a následně 

zpropagovali prostřednictvím médií. Na sklonku roku jsme pak hru nabídli k volnému 

využívání všem školám v regionu. Obě aktivity se výrazně promítly v počtu využívání hry. Pro 

srovnání, v roce 2019 byla hra využita 267x, zatímco v roce 2020 celkem 2 803x, což je více 

než desetinásobek předchozího údaje! 

 

 

Následující tabulka uvádí celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé 

pobočky. 

Pobočka Počet provedených LP Počet typů LP Počet návštěvníků 

zámek Vsetín 70 23 1 236 

zámek Kinských a 

kostel sv. Trojice 1 1 5 

zámek Lešná 44 10 956 

Hvězdárna Vsetín 79 19 1 644 

Celkem 194 53 3 841 

 

Celkem v roce 2020 v Muzeu proběhlo pouze 194 edukačních, lektorských a dalších 

programů pro školy (celkem bylo realizováno s různou četností opakování 53 různých 

programů z nabízených 74 programů). Zúčastnilo se jich 3 841 žáků MŠ, ZŠ a SŠ, což je 

historické minimum. Přehled viz následující tabulka. Celková návštěvnost je bohužel 

ovlivněná nejen uzavřením zámku Kinských, ale zejména několikaměsíčním uzavřením všech 

provozů Muzea regionu Valašsko kvůli pandemii nemoci Covid-19 a také kvůli omezení 

hromadných akcí i v době, kdy nebylo muzeum zcela zavřeno. Na celkovém udržení 

0 1

310
418

120
9 57 54 14 63 112

1645

I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20

P
o

če
t 

o
d

eh
ra

n
ýc

h
 h

er

Měsíc



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 61 

návštěvnosti LP se velmi významně podílela aktivita Hvězdárny Vsetín – nabídka mobilního 

planetária, které navštívilo 464 návštěvníků na 21 akcích.  

 

Celkový počet dětí je tak možno za posledních pět let považovat za stabilizovaný. Přehled 

přináší následující tabulka. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Počet 

provedených 

LP 

827 947 1036 1160 1104 1117 759 194 7 144 

Počet typů 

LP 
102 116 122 119 134 133 88 52 - 

Počet 

návštěvníků 
16 568 17 414 19 238 21 566 21 151 21 892 16 607 3 841 138 277 

 

  



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 62 

Přehled vykonaných lektorských programů: 

Objekt Počet LP Počet návštěvníků 

Hvězdárna Vsetín 79 1644 

Země - divoká planeta 10 236 

Poznáváme vesmír 13 232 

Pozorování Slunce 6 134 

Země - barevná planeta 6 124 

Exkurze 7 116 

Planetárium - Polaris 6 112 

Planetárium - Úžasné planety 5 102 

Země - živá planeta 4 95 

Planetárium - Blíže ke hvězdám 3 79 

Letíme do vesmíru 2 65 

Hvězdy a souhvězdí 3 63 

Sluneční soustava 3D 3 63 

Hrátky se vzduchoprázdnem 2 58 

Pozorování Slunce; exkurze 2 42 

Sputnikem to začalo 2 36 

Tělesa Sluneční soustavy 2 33 

Jak se měří počasí 1 21 

Planetárium - Se zvířátky o vesmíru 1 21 

Tvoření na hvězdárně 1 12 

Kostel sv. Trojice 1 5 

Architektonická procházka Valašským Meziříčím 1 5 

Zámek a park v Lešné 44 956 

Masopustní veselí 16 334 

Není houba jako houba 7 173 

Po stopách velkých šelem 5 124 

Ze staré školy 6 118 

Bylinky trochu jinak 3 65 

S princeznou v komnatách 2 51 

Život stromů 2 48 

Po stezkách zámeckých zahradníků 1 23 

Zvířata našich lesů 1 15 

Komentovaná prohlídka parku 1 5 

Zámek Vsetín 70 1236 

Není houba jako houba 9 181 

Kostičkohraní 5 110 

Příroda ve věži 7 109 

Ptačí příběhy 6 106 

V templářském sklepení 5 95 

Barevné zázraky přírody 5 88 

Výtvarná dílna 3 66 

Ze života hmyzu 3 57 

Masopust na Valašsku 5 53 
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Objekt Počet LP Počet návštěvníků 

Po stopách divočiny 3 49 

O čem si šeptá Bečva 2 47 

Akvárium řeky Bečvy 2 31 

Kouzlo grafiky 2 31 

Zámecký park 2 31 

Příroda hrou 1 25 

Proč jsou peníze? 1 24 

Život na zámku 3 24 

Partyzánskou stezkou 1 21 

Pod jménem Valachů 1 21 

Zapomenutá řemesla 1 21 

Tajemství valašských kamenů 1 19 

Voda, základ života 1 14 

Valašsko v pověstech a pohádkách 1 13 

  

V rámci společných aktivit s odborem školství a kultury rozvíjíme spolupráci na projektu MAP 

rozvoje vzdělávání Vsetínsko II. Jako partneři projektu jsou zapojeny místní akční skupiny 

jako MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Hornolidečsko a MAS Střední Vsetínsko. Ve 

vzájemné spolupráci zajišťujeme vzdělávací programy v mobilním planetáriu a podílíme se na 

partnerských akcích v souladu s kartou aktivit.  

 

Pro školy z blízkého i vzdálenějšího okolí připravili pracovníci muzea v roce 2020 soutěže a 

další doplňkové akce pro školy: 

- Zeměpisný festival Valašský cestovatel, který proběhl 14. 2. 2020 na zámku Vsetín a 

na kterém žáci ZŠ a SŠ prezentovali své cestovatelské zkušenosti a získávali nové 

zeměpisné znalosti prostřednictvím zeměpisné soutěže. Akce se zúčastnilo 45 žáků.  
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- Tradiční Výstavu živých hub, která proběhla od 6. do 11. 10. 2020 a kterou v rámci 9 

lektorských programů navštívilo 181 žáků. 

 

- Knižní bazárek, který proběhl celkem 9x, a který zájemcům nabídl možnost vyměnit si 

knihy a popovídat si o nich u dobré fair-tradové kávy, i možnost koupit či darovat 

jednotlivé aktuální tituly a sdílet své čtenářské zážitky. 
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- Pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum na svých pobočkách také 

tradiční akci Jarní prázdniny s muzeem (3.–6. 3. 2020), na kterou přišlo 640 účastníků. 

- V průběhu letních prázdnin proběhlo několik akcí pro rodiny s dětmi školou 

povinnými, např. Prázdninové čarování, Letní dobrodružství v muzeu či Planetárium 

na zámku. Zejména pátrací hra „Letní dobrodružství v muzeu“, která probíhala ve 

všech objektech muzea, se stala návštěvnicky velmi oblíbenou. Během letních 

prázdnin ji absolvovalo 3 284 návštěvníků.  

  

- Závěrem letních prázdnin proběhla pětidenní akce pro školáky s názvem Badatelské 

prázdniny, kterou pravidelně navštěvovalo přibližně 20 dětí. Během čtyřhodinového 

programu čekaly na děti zábavné aktivity, přírodovědné bádání, fyzikální pokusy, 

pátrací hry po zámku a hvězdárně a mnoho dalšího. 
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- Tradičně oblíbené externí přednášky a terénní exkurze pro školy a zájemce z regionu 

se v roce 2020 omezily jen na několik málo akcí. Příkladem budiž přírodovědná 

exkurze se ZŠ Vidče za geologickými zajímavostmi regionu či Festival ptactva, který 

proběhl 27. 10. v Panské zahradě na Vsetíně. 

 

Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SOŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2020 

tyto další doplňkové akce pro školy:  

- Dne 14. 1. 2020 proběhlo na zámku Vsetín okresní kolo dějepisné olympiády. 

- V  rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

území Zlínského kraje“ proběhla na zámku Vsetín dne 6. 3. 2020 akce Pedagogické 

kabinety IKAP pro učitele v rámci kabinetů biologie s názvem Terénní výuka v praxi 

prostřednictvím muzea. 

- Ve spolupráci se Střední školou Kostka vyhlásilo muzeum celoroční projekt STROM A 

JEHO PŘÍBĚH. Účastnici zasílali fotografie či kresby stromů včetně krátkého příběhu. 

Celkově na tuto výzvu přišlo do konce roku 2020 třicet šest příběhů. Všechny jsou 

něčím atraktivní a inspirující. 

- V nabídce muzea pro školy jsme také nabízeli akreditované vzdělávací programy 

DVPP pro učitele ZŠ a SŠ a přírodovědné terénní exkurze.  

- Komentované prohlídky výstavou Perníčky pro studenty oboru cukrář SOŠ J. 

Sousedíka ve Vsetíně (2 opakování, 29 osob). 

- pro 1. ročník Gymnázia F. Palackého ve Valašském Meziříčí workshop Pravěk trochu 

jinak, kterého se zúčastnilo 167  studentů.  

 

Příklady proběhnutých lektorských programů 

 

Není houba jako houba na vsetínském zámku 

Přírodovědný program doplňující Výstavu živých hub na zámku Vsetín a zámku Lešná. Během 

programu se žáci dozví vlastnosti a význam vybraných druhů hub, vyzkoušejí si jejich sběr i 

poznávání a naučí se rozeznávat houby jedlé, nejedlé i jedovaté. Lektorský program 

navštívilo v roce 2020 354 žáků při 16 opakováních v obou provozech.  
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Masopustní veselí 

Jediný zástupce tradičních zvykoslovných edukačních projektů v roce 2020. V rámci 

programu nechybělo povídání o významu tohoto svátku, tradicích a o veselí s ním spojených. 

Součástí byla výtvarná dílna na výrobu masopustní masky medvěda. S dětmi jsme zpívali, 

tančili masopustní tanec a s některými dokonce hráli krátké divadelní představení o 

pochovávání basy. Celkem program navštívilo při 16 opakováních 334 návštěvníků z řad 

mateřských i základních škol.  
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Není houba jako houba na zámku Lešná 

Cílem programu je seznámit jeho účastníky s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, 

jejich životním cyklem, stavbou těla, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To 

vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků. Program byl opakován celkem 

7x a jeho návštěvnost byla 173 osob.  

Po stopách velkých šelem 

Návštěvníci tohoto programu si odnesou zajímavé informace o životě velkých šelem – čím 

jsou charakteristické a které šelmy označujeme jako velké, jakým způsobem žijí nebo jak se 

chovat při setkání s medvědem. Praktickou částí programu je výroba sádrového odlitku 

stopy.  

Ze staré školy 

V historické školní třídě je žákům a studentům představeno, jak vypadalo vyučování na 

přelomu 19. a 20. století. Jsou jim ukázány vyučovací metody, staré školní pomůcky, ale i 

tresty pro nepozorné a neposlušné žáky. Vyzkouší si také psaní husím brkem.   

Poznáváme vesmír 

Hojně navštěvovaný astronomický program představuje vesmír nejmladším školákům. Děti 

se dozví, jak vypadá zblízka Slunce, Měsíc a planety Sluneční soustavy. Na závěr se spolu 

s lektorem vydají na krátkou exkurzi mezi objekty vzdáleného vesmíru. Program navštívilo 

232 žáků při 13 opakováních. 
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3.1.2. Pravidelné programy pro školy 

Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně 

škol integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické, ekologické a 

dějepisné olympiády a pravidelné akce. Mezi tradiční akce patří také přírodovědná soutěž 

Jaloveček, žákovská badatelská konference ŽA-BA-KO či programy spojené s plánovanými 

výstavami. V roce 2020 z důvodu pandemie nemoci Covid-19 byla většina těchto akcí 

zrušena. Jako každý rok měly též ve Valašském Meziříčí proběhnout akce: Zdobení vánočních 

perníčků na náměstí ve Valašském Meziříčí, Den Země, Den dětí a Jonáškovo zábavné 

odpoledne, které se ale v roce 2020 v návaznosti na opatření týkající se nemoci Covid-19 

nekonaly. 

 

Mezi další úspěšné příklady spolupráce muzea, škol a regionálních institucí, které v roce 2020 

proběhly, patří: 

- externí přednášky a terénní exkurze pro školy z regionu; 

- nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea. 

 

Mobilní planetárium 

Mobilní nafukovací planetárium se za celý rok využilo na celkem 21 akcích, převážně 

v tělocvičnách základních škol, ale také v prostorách mateřských škola a mramorovém sále 

zámku Vsetín. Na jednotlivých akcích se průměrně odehrálo 3,6 samostatných produkcí. 

Samotné planetárium přilákalo 464 návštěvníků, z toho pouze 37 neplatících, což jsou jen 

členové pedagogického doprovodu. Tržba jen za planetárium v roce 2020 byla 14 600 Kč. O 

planetárium byl ze stran škol velký zájem. Dokonce byla plánovaná akce do horského hotelu 

pro školy v přírodě. V době koronavirových opatření obtížně větratelný, zavřený prostor o 

vyšším počtu osob na malé ploše vylučuje provoz nafukovacího planetária. To přispělo 

k výraznému propadu návštěvníků ve srovnání s 3 027 návštěvníky v roce 2019. Provoz 

planetária má přesto významný podíl na celkové návštěvnosti a tržbách hvězdárny, ačkoli 

došlo k velkému propadu na podílu k celkovým tržbám z 44 % z roku 2019 na 20 % v roce 

2020. 

 

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 

Odborní pracovníci muzea každoročně věnují ve svých oborech studentům SŠ (jeden 

student) a VŠ (pět studentů – nejčastěji studentům gymnázií ve Vsetíně a Valašském 

Meziříčí, univerzit v Opavě, Olomouci, Praze, Brně, Ostravě a dalších). Většinou se jedná o 

pomoc se seminárními, konzultace diplomových prací nebo vedení odborné praxe. 

Pracovníci hvězdárny poskytují konzultace studentům SŠ a VŠ při zpracování jejich 

odborných prací (SOČ, seminárních, bakalářských atd.). 
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3.2. Metodika vůči jiným subjektům 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu 

Odborní pracovníci jsou členy např. poradního sboru pro nákup sbírek ve Valašském muzeu 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a v Muzeu JV Moravy ve Zlíně, Muzeu Komenského v 

Přerově, redakční rady časopisu ZVUK a společného periodika ve spolupráci s Muzeem 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis.  

Historička umění Mgr. Olga Méhešová působila jako předsedkyně sbírkotvorné 

komise Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Muzeu Komenského v 

Přerově. Historička umění Mgr. Kamila Valoušková je členkou Komise pro městskou 

památkovou zónu při Radě Města Valašské Meziříčí.  

Archeolog muzea je od roku 2018 předsedou zlínské Regionální archeologické komise 

a předsedou Odborné skupiny pro karpatsko-beskydskou oblast při České archeologické 

společnosti.  

 

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty 

Pracovníci Muzea a hvězdárny spolupracovali na výstavách a aktivitách především s 

organizacemi Městem Vsetín, Domem kultury Vsetín, Masarykovou veřejnou knihovnou 

Vsetín (výstava Ve stínu pípy), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (výstava K. 

Němečkové), Muzeum sklářství Karolinka, IC Zvonice Soláň, Památníkem A. Strnadela 

v Novém Hrozenkově či Muzeem Litovel (výstavy o konopí), Muzejní a galerijní centrum 

(Valašské Meziříčí), Informační centrum Valašské Meziříčí, Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko, Moravská gobelínová manufaktura, Moravské zemské muzeum v Brně, Národní 

muzeum v přírodě, Město Valašské Meziříčí, Město Kelč, obec Zašová. 

Hvězdárna Vsetín rovněž úspěšně spolupracovala s následujícími neziskovými 

organizacemi a dalšími kulturními subjekty: Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Stacionář 

Naděje Vsetín, Klub seniorů Vsetín – Rybníky, Senior klub Hošťálková, Dětská džungle Vsetín, 

Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín a DK Vsetín. 

 

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným 

orgánům Státní ochrany přírody, např. AOPK Zlín, Praha: Výzkum rozšíření a habitatových 

preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé 

Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a živočichů. Oddělení 

ochrany přírody a krajiny na Městském úřadě Vsetín: výskyt ohrožených druhů na území 

města a ve Zlínském kraji.  

Muzeum regionu Valašsko je zapojeno do Národní genetické banky živočichů. 

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) je národní sítí institucí, jejichž společným zájmem 
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je dlouhodobé uchovávání odborně konzervovaných vzorků genomického materiálu 

reprezentujícího biodiverzitu živočichů na Zemi, zejména v České republice (ČR) pro potřeby 

využití ve výzkumu. NGBŽ funguje prostřednictvím neformálních konzultací a společných 

aktivit mezi zúčastněnými organizacemi, které jsou do této sítě zapojeny. NGBŽ není 

statutární organizací, členství v síti je dobrovolné a její fungování nepodléhá žádným 

závazným vnitřním předpisům.  

Na jaře roku 2019 došlo podepsáním Memoranda o spolupráci k zapojení MRV do 

sítě institucí NGBŽ. V souvislosti s legislativními požadavky na sběr genomického materiálu 

jsme získali povolení od Zlínského a Moravskoslezského kraje včetně CHKO Beskydy. 

Na základě kladných rozhodnutí a udělení povolení ke sběru bylo vytvořeno tzv. 

biorepozitorium, místo, kde jsou uloženy sbírky genomického materiálu. Pro potřeby 

biorepozitoria byl využit stávající mrazicí box umístěný v technické budově při zámku v 

Lešné. Vzorky genomického materiálu z jednotlivých živočichů jsou sbírány do 2ml zkumavek 

s roztokem 96% etylalkoholu a v plastových organizačních krabičkách, pro lepší přehlednost 

a evidenci jsou uloženy do biorepozitoria. Od každého živočicha jsou odebrány vzorky do 

dvou zkumavek, jeden vždy zůstává součástí sbírek MRV a druhý lze v případě zájmu institucí 

poskytnout k výzkumu a dalším genomickým analýzám. V současné chvíli evidujeme vzorky 

od 33 živočichů z toho 6 vzorek 4 ZCHD (slepýš křehký, bobr evropský, jestřáb lesní, veverka 

obecná). Všechny vzorky jsou jedinečně označené a evidované v souhrnné tabulce 

s podrobnými nálezovými údaji o jedincích, ze kterých byl vzorek odebrán. 

Archeolog poskytuje informace o archeologických výzkumech kulturních památek a 

národních kulturních památek Národnímu památkovému ústavu, zejména pracovišti 

v Kroměříži, případně generálnímu ředitelství v Praze. Výsledky všech výzkumů jsou vkládány 

do Archeologické mapy České republiky. 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín po svolení ČHMÚ poskytují data z klimatologické stanice 

pro odborné a další využití. 

Muzeum regionu Valašsko se rozhodlo též poskytnout klientům Charity a Diakonie 

Vsetín starší muzejní časopisy Valašsko – vlastivědná revue, aby si mohli zlepšit náladu a 

odpočinout od špatných zpráv, které období roku 2020 přineslo. 

Diakonie Vsetín i Charita Vsetín pečují o seniory a nemohoucí lidi, kteří se z různých 

zdravotních či sociálních důvodů neobejdou bez cizí pomoci. Hlavně prvně jmenovaná 

skupina jejich klientů patří mezi vůbec nejrizikovější vůči koronaviru a žije proto v největší 

izolaci před okolním světem. „Musí to být psychicky hodně náročné. Přemýšleli jsme, jak 

bychom právě seniorům a dalším potřebným mohli v nelehké situaci alespoň trochu pomoci 

a napadlo nás poskytnout jim prostřednictvím Charity a Diakonie různá vydání našeho 

časopisu Valašsko – vlastivědná revue. Je to příjemné čtení plné zajímavostí z historie i 

současnosti našeho regionu, takže se budou moci alespoň trochu odreagovat a zpříjemnit si 

volné chvíle,“ uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek. 
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Vedení obou organizací iniciativu muzea vítá. „Bude to pro naše klienty určitě zajímavé a 

užitečné zpestření. Tímto časopisem můžeme obohatit chvíle našich klientů osobní asistence 

a také Stacionáře Magnolia, až bude moci být opět otevřen,“ poděkovala ředitelka Charity 

Vsetín Věra Dulavová. Diakonie Vsetín výtisky rozdělí do tří svých domovů. „Děkujeme 

muzeu. Každé zpestření času seniorů, kteří mají aktuálně pro jeho využití velmi omezené 

možnosti, v našich domovech je vítáno,“ uvedl ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský. 

 

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod. 

Pracovníci MRV jsou dle svých odborností registrování a jsou činní v následujících sekcích: 

- Etnografická komise AMG 

- Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 

- Zoologická komise AMG 

- Komise pro muzejní pedagogiku AMG 

- Zlínská regionální archeologická komise 

- Komise regionální historie AMG 

- Komise dějin umění AMG 

- Botanická komise AMG 

- Odborná skupina pro karpatsko-beskydskou oblast při České archeologické společnosti 

- Krajská organizace AMG 
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3.3. Školení a kurzy 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 

V roce 2020 byly organizovány vlastními silami školení: 

- pravidelných školení referentů služebních vozidel, BOZP (1x ročně) 

- školení všech pracovníků ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně) 

- porada k hodnocení činnosti odborných pracovníků MRV – přesunuta kvůli 

pandemickým opatřením na rok 2021 

- školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (1x ročně) 

 

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní) 

V průběhu roku 2020 proběhlo několik tematických schůzek dle jednotlivých specializací 
kurátorů k chystanému systému správy sbírek ESSP. V 2019/2020 nastoupilo pět 
zaměstnanců muzea do ročního nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky, 
zaměřeného na muzejní výstavnictví. V září 2020 jej všichni účastníci ukončili závěrečnými 
zkouškami a většina z nich s vyznamenáním. Jeden pracovník nastoupil do základního kurzu 
Muzejní propedeutiky. Kurzy pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky. 

 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

V roce 2019 připravovali pracovníci MRV libreto k architektonické Studii expozic a výstavních 

prostor v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí s názvem Člověk v krajině – krajina v 

člověku. V roce 2020 se pokračovalo s tvorbou detailního scénáře a byla zahájena výroba 

audiovizuálních obsahů nové stálé expozice. Součástí projektu je také vybudování nových 

moderních výstavních prostor a dále prostor pro muzejní edukační činnost v I. NP zámku 

Kinských.   

Nové výstavní prostory (4 místnosti v přízemí zámku) jsou navrženy tak, aby umožnily 

obsáhnout nejrůznější typy a témata výstav pomocí variabilního systému vitrín, soklů a 

závěsného systému. 

Nově vzniklé edukační prostory se nacházejí ve třech místnostech v přízemí. 

Tematicky jsou rozděleny na edukační místnost (se stolovou úpravou a Av technikou 

využitelnou při edukačních programech muzea), hernu (využitelnou nejen pro muzejní 

edukaci, ale i cílovou skupinu návštěvníků s dětmi) a společenskou místnost, která je 

koncipována jako tvůrčí dílna. Expozice je koncipována jako lineární trasa, která propojuje 

všechny zapojené místnosti. Pro vstupní místnost expozice je dokončována úvodní tematická 

filmová projekce, která návštěvníka uvede do děje dalších místností. Ty jsou řešeny 

chronologicky, čili jejich postupných projitím návštěvník nabyde znalosti z dějin našeho kraje, 

a to netradiční formou vzájemného provázání vlivu lidské činnosti na krajinné změny, stejně 
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jako krajinných východisek jako předpokladu pro lidskou existenci v daném prostoru a čase. 

Formou  edukativních her, vycházejících z témat expozice, si návštěvník ujasní své postoje. 

Prostřednictvím jednotlivých animací dojde ke vtažení návštěvníka do děje, sbírkové 

předměty nejsou prezentovány v zažitém konceptu sbírkový předmět / popisek /textový 

panel, ale hrají hlavní roli ve scénářích jednotlivých animovaných celků. Expozice je doplněna 

několika velkorysými instalacemi jako je model eneolitického příbytku, model odpadní jámy, 

simulace energetické náročnosti sklářské výroby nebo 3D replika plastické mapy Valašska z 

konce 19. století, na který budou promítány animace znázorňující proměnu valašské krajiny. 

 

 

Obr: Vizualizace pracovní verze animací, které provedou návštěvníka novou expozicí.  

 

Téma expozice je zvoleno jako multioborové a zrcadlí se v něm veškerá muzejní odborná 

činnost posledních let. S průběžným posunem vědeckého bádání se počítá ve výstavním 

plánu pobočky muzea v následujících letech, kdy se předpokládá rozvinutí jednotlivých témat 

z expozice prostřednictvím krátkodobých výstav. Výstavní sezona tak bude zahájena např. 

výstavou z dějin samotného objektu krásenského zámku a života jeho posledních 

šlechtických majitelů nebo galerijní prezentací historických stínítek z produkce krásenských 

skláren. 

V roce 2019 byla ukončena I. etapa rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice ve 

Valašském Meziříčí. Na ni navazuje II. etapa, pro kterou pracovníci muzea připravili v roce 

2020 scénář k rozvoji areálu kolem renovované stavby.  

Projekt Velký život malých živočichů je součástí II. etapy revitalizace areálu bývalého 

kostela Nejsvětější Trojice a je připraven ve spolupráci s městy Valašské Meziříčí a Čadca v 

rámci fondu malých projektů. Cílem projektu je zatraktivnit pro kulturní a vzdělávací aktivity 
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areál kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí a jeho nejbližší okolí prostřednictvím 

interaktivní naučné stezky. Areál bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice slouží po 

ztrátě své původní funkce jako kulturní areál s omezeným sezonním využitím, zároveň jako 

lapidárium s expozicí kamenosochařské plastiky s pozůstatky cenných historických, 

uměleckých a architektonických prvků deponovaných v interiéru i exteriéru kostela. Došlo 

také k posouzení stavu jednotlivých dřevin posléze navržených k ošetření. V rámci obnovy 

přírodovědného a kulturně společenského významu areálu je zamýšleno s vybudováním 

interaktivní naučné stezky, která spočívá ve vytvoření odpočinkových zón, osazení 

informačních sloupků v areálu kostela a jeho nejbližším okolí – nábřeží Rožnovské Bečvy, 

dětské hřiště na Vodní ulici (Valašské Meziříčí). Infosloupky budou doplněny atraktivními 

plastikami hmyzu v nadživotní velikosti s velkým edukačním potenciálem. Ze dřeva 

smýcených stromů vznikne v areálu kostela broukoviště, které poslouží jednak jako herní 

prvek, dále jako cenný biotop pro řadu v místě žijících bezobratlých. Jako náhradní výsadba 

smýcených dřevin je zvolena opětovná výsadba stromů, ale také nektarodárných bylin, keřů 

a trvalek, podporující myšlenku obsahu projektu (hmyz = opylovači). Exteriérová expozice 

kamenosochařských památek bude osazena drobnými informačními sloupky. V souladu s 

obnovou zeleně bude areál kostela doplněn historickými včelími úly, z nichž některé z nich 

bude nutné z hlediska ochrany před nepříznivými povětrnostními vlivy osadit do přístřešku. 

Muzeum coby správce areálu zapojí novou stezku do svého systému vzdělávacích programů. 

Areál bude možné nově využívat celoročně a dojde tak k výraznému zatraktivnění místa. 

 Na zámku Vsetín bylo přistoupeno k modernizaci expozice Živá paměť regionu, kdy 

byly odstraněny jak drobné nedostatky způsobené zvyšujícím se stářím expozice, tak i 

doplněny o nové interaktivity. Na konci roku 2020 byla expozice rozšířena o atraktivní téma 

Asanace města Vsetína (jedná se o trvalou prezentaci části krátkodobé výstavy realizované 

ve vsetínském zámku v roce 2020).  

 

4.2. Výstavy: A. vlastní; B. převzaté, C. vlastní v jiných institucích 

V roce 2020 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 17 výstav různého rozsahu. 
Celkem 16 výstav bylo vlastních, 1 výstava byla převzata od jiných organizací, popř. od 
soukromého vlastníka (projekt Svět kostiček – SEVA) a 1 vlastní – putovní výstava byla 
zapůjčena jiné instituci (Barevný svět). 

Podrobněji o jednotlivých výstavách viz: 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. Počet návštěvníků jednotlivých výstav 

koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2020 

(Kult (MK) 14-01). 

V době uzavření muzeí nabídla instituce návštěvníkům alternativu v podobě 

virtuálních výstav. Z uměleckohistorických sbírek byly připraveny výstavy věnované 

krajinářské tvorbě a gobelínům. Archeologické výstavy představily keramické nádoby 

z pravěku Valašska a prvotní technologie určené zejména k výrobě nástrojů a zbraní. Z oboru 

historie bylo zpřístupněno šest výstav, které se věnovaly kramářským písním, sbírce kočárků 
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nebo zapomenutým ulicím, hospodám, lazaretům a také Náměstí ve Valašském Meziříčí. 

Další výstavy nabídly pohled na odbojové a partyzánské hnutí na Valašskomeziříčsku, nebo 

oslavy 1. máje v druhé polovině 20. století ve Valašském Meziříčí. Botanická sekce připravila 

dvě výstavy: Procházku zámeckým parkem, Herbář Františka Gogely. Zoologické výstavy byly 

tři a věnovaly se sbírkám Ferdinanda Hradila, myslivosti a životu ve stromových dutinách. 

V roce 2020 byla pro pobočku muzea v zámku Lešná u Valašského Meziříčí připravena 

výstava Zámek s vůní benzinu, jejímž jádrem je zápůjčka z jiných institucí a doplněna měla 

být tematicky sbírkovými předměty a informacemi vážícími se k počátkům a historii 

šlechtického motorismu na Valašsku. Kvůli nejisté jarní situaci související s pandemií 

koronaviru bylo přistoupeno k přesunu této tematicky velmi atraktivní výstavy do výstavního 

plánu lešenského zámku na rok 2021. 

 

Nejvýznamnějšími výstavami byly: 

Asanace města Vsetína (Zámek Vsetín) 

Výstava představila proměnu Vsetína z malého dřevěného městečka na největší město v 

regionu, která odstartovala ve 30. letech minulého století a vyvrcholila po čtyřech dekádách 

zbouráním většiny Horního města a dalších starých vsetínských částí. 

  

 

Dušan Cendelín – Matrice dřevořezu (zámek Vsetín): unikátní koncept výstavy známého 

vizovického výtvarníka Dušana Cendelína spočíval v prezentaci tiskových desek k dřevořezu 

jako svébytných výtvarných artefaktů. Komplexní přehled o autorově intenzivní grafické 

činnosti byl návštěvníkům zprostředkován prezentací v TV. Výstava po předčasném uzavření 

byla veřejnosti prezentována formou webové výstavy (galerie s komentářem kurátorky-

autorky výstavy).  
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Rožnovská kraslice a výšivka (zámek Vsetín): tradiční velikonoční výstava byla v roce 2020 

zaměřena na prezentaci dvou zajímavých fenoménů charakteristických pro oblast Rožnovska 

– pojednávala o historii a současnosti tvorby škrábaných kraslic a jemné bílé výšivky z této 

části Valašska. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením však byla výstava už po pěti 

dnech uzavřena, zájemcům však byla následně zpřístupněna formou webové výstavy. 

  

 

Nevítaní návštěvníci (zámek Vsetín): Autorská výstava zaměřená na invazní a nepůvodní 

druhy organismů z říše rostlin i živočichů byla otevřená z důvodu pandemie pouhých 38 dní, 

ale i přesto si získala ohlas a popularitu. Téma je velmi aktuální a má velký edukační 

potenciál nejen u mládeže, ale i u všech věkových skupin, protože s nepůvodními a invazními 

organismy se dnes setkáváme téměř všude kolem nás. Výstava informovala o aktuálním 

rozšíření, chování a nebezpečnosti/škodlivosti jednotlivých nepůvodních organismů a také 

jak s nimi nakládat a předcházet jejich šíření. 
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Až přiletí čáp (zámek Vsetín): putovní výstava jedinečné sbírky historických kočárků 

valašskomeziříčského muzea byla zařazena ve výstavním programu do letní sezóny a zacílena 

tak zejména na turisty a rodiny s dětmi. Pro dětské návštěvníky byl připraven kvíz a 

vystřihovánka s modelem kočárku inspirovaného v meziválečném období módní vlnou 

automobilismu. 

 

 

Fotosoutěž Valašsko můj domov (zámek Vsetín): čtvrtý ročník výstavy soutěžních fotografií 

od fotografů-amatérů, kterou muzeum pořádá každé dva roky a která prezentuje nejlepší 

snímky daného ročníku.  

 

Ve stínu pípy (zámek Vsetín): výstava ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou 

Vsetín, téma: historie valašských hostinců a odvětví s nimi spjatých – pivovarnictví a 

lihovarnictví, část výstavy je koncipován jako interiér prvorepublikové hospody vybavené 

autentickým mobiliářem.  
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Barevný svět (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Interaktivní výstava pohlížející na barvu očima fyzika, přírodovědce, umělce a psychologa. 

V temné komoře mohli návštěvníci odhalovat proměny barvy v závislosti na světle, na 

„mixážním pultu“ či prostřednictvím barevných fólií sledovat jejich proměnu mícháním. 

Rafinovanost využití barev v přírodě, řemesle i psychologii dokládaly autentické předměty 

z muzejních sbírek. K ověření nově nabytých znalostí a hravému poznávání sloužily animace 

v tabletech u každého z témat a pracovní listy. 

 

 

Světci pomocníci (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Komorní výstava historických chromolitografií z frankfurtského vydavatelství E. G. Maye 

představila oblíbené i méně známé světce – patrony. Tisky byly doplněny informacemi o 

životě a díle jednotlivých světců, ale i o jejich atributech a vztahu k různým řemeslům, 
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nemocem a životním událostem či strastem. Vystavenými exponáty byly tisky ze sbírek 

muzea, pocházející z dílny meziříčského rámaře Konstantina Doupovce.  

 

Výstava živých hub (Zámek Vsetín a Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Oblíbená každoroční výstava s ukázkami živých vzácných i běžnějších druhů hub z bližšího 

okolí. V rámci výstavy jsou představeny druhy jedlé, nejedlé ale i jedovaté. Součástí výstavy 

je i mykologická poradna vedená zkušeným mykologem, kam se návštěvníci mohou přijít 

poradit či pochlubit.  

 

V důsledku dlouhodobého uzavření muzea se způsob prezentace odborné činnosti a 

muzejních sbírek přenesl od dubna 2020 jednak do exteriéru vsetínského zámku (výstavy 

v parku: Vsetínské povstání, Výročí hvězdárny, 6. ročník Výstavy na stromech), tak i do 

virtuálního prostoru.  
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V roce 2020 bylo pokračováno v systému hodnocení úspěšnosti výstav z hlediska 

návštěvního (tj. v zásadě počet návštěvníků, kteří navštíví výstavu za 1 den jejího trvání) i 

finančního (tj. finanční efekt konání výstavy). Zpětně byla vyhodnocena úspěšnost všech 

větších a déletrvajících výstav až do roku 2009. Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově 

hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea (kategorie 1–4 v následující tabulce): (i) 

paměťové (běžný návštěvník motivovaný k návštěvě výstavy – bodově nejhodnotnější); (ii) 

didaktické (návštěvníci lektorských a edukačních programů, které jsou k výstavám 

realizovány); (iii) zážitkové (návštěvníci akcí, pro které jsou u výstavy připraveny doprovodné 

akce zaměřené na popularizaci výstavy) a (iv) ostatní návštěvníci muzea. Tabulka 

vyhodnocených výstav a akcí v příloze v tabulce E. V následující tabulce jsou výsledky 

hodnocení výstav v roce 2020. Pokud výstava splní kritérium 100 bodů, je navštěvována 

v souladu s plánem. 

 

Následující tabulka přináší výsledky hodnocení velkých a pro muzejní běh podstatných 

výstav, které byly nainstalovány ve standardních prostorech a trvaly delší čas (ideálně 3 

měsíce): 

A. vlastní – výběr výstav 

Název výstavy Počet 
návštěvníků 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Úspěšnost 

Rožnovská kraslice a 
výšivka 

1358 183 0 0 1175 373 

Až přiletí čáp 10046 4410 0 1536 4100 353 

Asanace města Vsetína 10974 4926 0 1511 4537 284 

Krásy noční oblohy 2794 2140 0 654 0 267 

Skleněné vánoce 3645 1331 375 562 1377 248 

Matice dřevořezu 3461 2192 31 1221 17 206 

Jan Frydrych 2122 1467 12 643 0 172 

Nevítaní návštěvníci 2167 880 0 0 1287 141 

Zbývající výstavy do finálního součtu nebyly hodnoceny a nejsou zde uvedeny, protože byly 

instalovány bez nároku na rozpočet či byly umístěny v lokacích, kde není v našich objektech 

měřena návštěvnost. 

 

B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila) – výběr výstav 

Název výstavy Počet 
návštěvníků 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Úspěšnost 

SEVA-svět kostiček 5787 1834 110 1490 2353 375 

Tváře úmluvy Cites 4308 2539 17 1150 602 247 
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C. vlastní v jiných institucích 

Název výstavy Termín Místo instalace 

Kvetoucí ornamenty  
 5. 3. – 13. 9. 

2020 

Muzeum 

Novojičínska 

 

4.3. Přednášky pro veřejnost: A. ve vlastní instituci; B. mimo vlastní instituci 

Přehled přednášek za bod A a B uvádí následující tabulka 

Provoz 

Přednášky pro veřejnost 

ve vlastní instituci 

Přednášky pro 

veřejnost mimo 

vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci 
Počet 

akcí 
Návštěvníci 

zámek Vsetín 0 0 1 40 

zámek Kinských ve Val. Meziříčí 0 0 2 16 

Zámek Lešná 3 127 2 80 

Hvězdárna Vsetín 4 95 0 0 

Celkem 7 292 5 136 

 

A. ve vlastní instituci 

Kvůli složité epidemiologické situaci byly v roce 2020 až na výjimky zrušeny plánované 

přednášky ve vlastních provozech. V zámku v Lešná u Valašského Meziříčí proběhla 

přednáška Pavla Lasztoviczy věnovaná životu a dílu jednoho z původních majitelů zámku, 

Rudolfu Magnusi Podstatském z Prusinovic. Zooložka zde připravila ve spolupráci 

s Agenturou ochrany přírody a krajiny Olomouc akci přednášku s názvem Netopýří noc a 

botanička muzea zorganizovala Svatojánské povídání s Vandou Vrlovou. Tyto 3 přednášky 

mohli navštívit zájemci z řad široké veřejnosti. Jako každoročně i v roce 2020 připravili také 

pracovníci Hvězdárny přednášky pro organizované skupiny, jako jsou Stacionář Naděje 

Vsetín, Diakonie Vsetín. 

 

B. mimo vlastní instituci 

Pracovníci MRV zajistili v roce 2020 celkem 1 přednášku mimo muzeu, a to z oboru 

etnografie (přednáška o lidové stravě pro klub seniorů v Rožnově p. R., 40 os.). Botanická 

přednáška s názvem Nebojme se konopí přibližující význam konopí z pohledu etnografie i 

historie proběhla v Seniorcentru v Rožnově pod Radhoštěm a v Kulturním domě v Hovězí. 

 

4.4. On-line aktivity Muzea regionu Valašsko 

Zejména v době, kdy bylo muzeum uzavřeno, bavilo veřejnost prostřednictvím virtuálních 

aktivit na stránkách www.muzeumvalassko.cz. Sekce Muzeum on-line nabízí zábavu pro děti 
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i dospělé a v loňském roce přilákala tisíce návštěvníků napříč generacemi. Najdete ji na 

hlavní stránce Muzea regionu Valašsko, které byly v březnu roku 2020 z tohoto důvodu 

reorganizovány a modernizovány. Stránka je průběžně doplňována. Byly nachystány nové 

on-line hry, nové virtuální výstavy i databáze časopisů ke stažení zdarma. Rovněž byl 

veřejnosti nabídnut fotoarchív valašskomeziříčské pobočky Muzea, který v nově 

naprogramovaném prostředí přinesl cca 11 000 historických fotografií s popiskami. 

Na webu muzea tak bylo v roce 2020 touto formou v sekci muzejní virtuální výstavy 

zpřístupněno 23 virtuálních výstav s nejrozmanitější tematikou: 

Erotika na velikonočních vejcích z Valašska: Zdobená vajíčka nejsou jen symbolem Velikonoc, 

ale i dokladem erotiky v lidové kultuře. 

Kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko: Prohlédněte si unikátní dětské i lotkové kočárky 

ze sbírek našeho muzea. 

Herbář Františka Gogely: Nahlédněte s námi do valašského herbáře botanika Františka 

Gogely a poznejte ohrožené druhy rostlin naší přírody. 

TOP 10 mezi židlemi z ohýbaného dřeva: To nej… z muzejní sbírky nábytku z ohýbaného 

dřeva i se soutěží. 

Poslyšte písně přehrozné i milostné…: Tyto drobné tisky, většinou o dvou až čtyřech listech 

malého formátu, byly v českých zemích vydávány od 17. století. 

Pravěk I. – Keramika: Mezi nejvýznamnější objevy pravěku patří kromě ohně, kola, 

polnohospodářství nebo metalurgie i vynález keramiky. 

Sbírky Ferdinanda Hradila: Hradilova sbírka ptáků patří k nejvýznamnějším historickým 

sbírkám preparátů ptáků na Moravě a ve Slezsku. 

Jak se slavil 1. máj ve Valašském Meziříčí: Připomeňte si s námi valašskomeziříčské oslavy 

Svátku práce, od padesátých let až do sametové revoluce. 

Bílá hora a její důsledky: Historik muzea Pavel Mašláň pro vás připravil zajímavé připomenutí 

bitvy na Bílé hoře a důsledcích, které měla pro náš region. 

Meziříčské a krásenské lazarety za Velké války: Prohlédněte si, jak se ve Valašském Meziříčí a 

Krásně pečovalo o vojáky raněné v 1. světové válce. 

70 let vsetínské hvězdárny: Pojďte si s námi prohlédnout, jak šel čas na Hvězdárně Vsetín, 

která letos slaví 70 let od svého otevření. 

Příběh dalekohledu: Přinášíme Vám ohlédnutí za historií dalekohledu, od jeho vynálezu na 

začátku 17. století až po současnost, kdy je zcela samozřejmým vybavením každého 

astronoma. 

Procházka zámeckým parkem v Lešné: Pojďte se s námi podívat do rozkvetlého parku v Lešné 

u Valašského Meziříčí. 
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Technologie v pravěku: Pojďte si prohlédnout, jaké nástroje a technologie používal pravěký 

člověk k lovu i běžnému životu. 

Vsetínské povstání: Připomeňte si spolu s námi, jak probíhalo osvobození Vsetína ze spárů 

nacistických vojsk. 

Krajináři Valašska: Prohlédněte si obrazy známých valašských krajinářů ze sbírek Muzea 

regionu Valašsko. 

Odbojové a partyzánské hnutí na Valašskomeziříčsku: Vydejte se s námi po stopách 

odbojářů, kteří působili ve Valašském Meziříčí a jeho okolí v letech 1939–1945. 

Zaniklé továrny, bezejmenní pracovníci, slovutní podnikatelé: Zajímavý pohled do historie 

výroby nábytku z ohýbaného dřeva na Vsetíně. 

Život ve stromových dutinách: Malá sonda do života obyvatel dutin stromů. 

Valašskomeziříčští perníkáři: Vzácná kolekce perníkářských forem a výlisků z nich je jedinou 

hmotnou připomínkou valašskomeziříčských perníkářů. 

Hospodo, nalévej!: Seznamte se s historií některých meziříčských putyk, hampejzů, hostinců i 

vyhlášených hotelů. 

Muzejní sbírka gobelínů: Nejstarší česká gobelínová dílna v České republice – Moravská 

gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí – má své bohaté zastoupení i ve sbírkách 

Muzea regionu Valašsko. 

Zapomenuté ulice města Valašské Meziříčí: Přijměte naše pozvání na procházku ulicemi 

Valašského Meziříčí, jejichž původní podobu již odvál čas… 

 

 

Obr.: Ukázka stránky s virtuálními výstavami na webu muzea. 
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V počtech zobrazení článků ze sekce Muzeum on-line jen za první období uzavření muzea 13. 

3. – 24. 5. 2020 se na čele v návštěvnosti svých stránek umístilo Valaško, vlastivědná revue (1 

315), následovaná Novinkami (1 225) a Virtuálními výstavami (1 135). V  Muzeu on-line byly 

v sekci Muzejní časopisy ke stažení zdarma ke stažení nabídnuty i další tituly z produkce 

Muzea regionu Valašsko. Jedná se o předchůdce současné vlastivědné revue – Zpravodaj 

OVM ve Vsetíně a Práce vlastivědného ústavu ve Vsetíně. Dále společně vydávaná periodika 

ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně Acta Musealia (vydání 2018 / 1-2) a 

Acta Carpathica Occidentalis s odkazy ke stažení jednotlivých článků ve formátu pdf. 

  

Obr.: Muzeum zpřístupnilo digitalizovaná periodika již počátkem dubna 2020. 

 

Muzeum on-line dále nabídlo pro žáky a studenty v rámci projektu Muzeum nás baví trojici 

her, v rámci nichž se dozví, jak zásadní měl a má člověk vliv na okolní krajinu. První nese 

název Proměny krajiny a přibližuje vývoj valašské krajiny od prvohor až po současnost s 

důrazem na přírodní procesy a změny v lidské společnosti. 
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Obr.: Ilustrační obrázek ke hře Proměny krajiny. 

 

Druhá hra se jmenuje Pozor povodeň! Hra demonstruje zásahy člověka do svého okolí na 

příkladu protipovodňových opatření.  

 

Obr.: Ilustrační obrázek ke hře Pozor, povodeň! 

 

Třetí hru autoři nazvali Cesta do minulosti. Tentokrát nasednete do stroje času, jenž vás 

pošle až do doby ledové a vy cestou zpět do současnosti sbíráte body za splněné úkoly.  
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Obr.: Ilustrační obrázek ke hře Cesta do minulosti. 

 

Hrajeme si s muzeem je další sektor Muzea on-line. Je cíleno na naše nejmenší návštěvníky. 

Lektoři Muzea regionu Valašsko spolupracovali v letech 2011–2017 s Valašským deníkem na 

cyklu hravých soutěží s muzejní tématikou. Každý týden připravili jeden pracovní list, který se 

tematicky vztahoval k tehdejším akcím, výstavám či expozicím. Část z nich jsme nabídli ke 

stažení s přáním, ať se u nich spolu s vašimi dětmi i po letech příjemně zabavíte. 

 

Obr.: Ukázka pracovních listů v sekci Hrajeme si s muzeem ke stažení. 

 

Významným počinem bylo zprovoznění sekce Muzejní fotoarchiv on-line. K nahlížení je nyní 

zpřístupněn fond valašskomeziříčské pobočky, který čítá cca 11 000 historických fotografií. V 

dalších etapách bude tento digitální fotoarchív rozšířen o dalších cca 60 000 fotografií ze 

vsetínského fotoarchívu. Fotografie jsou určeny pouze pro prohlížení a studium, proto jsou 
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opatřeny vodoznakem. V případě zájmu k dalšímu použití je možno za účelem přípravy 

licenční smlouvy přímo kontaktovat správce fotoarchívu. 

Fotografie lze vyhledávat buď pomocí klíčových slov (vyhledává se ve všech popisných 

kolonkách) nebo pomocí data pořízení fotografie (buď rokem, např. 1990 nebo časovým 

rozmezím např. 1990–2000). Popisky a určení fotografií budeme za přispění veřejnosti dále 

zpřesňovat  

  

 

Obr.: Fotoarchiv muzea byl zpřístupněn počátkem dubna 2020. 

 

Aktualizována a modernizována byla i hojně navštěvovaná stránka věnující se aktuálnímu 

počasí ve Vsetíně: Počasí na Vsetíně. Stránka prezentuje aktuální data pocházející z měření 

Hvězdárny Vsetín. Kromě toho nabízí i vstup archívu průběhu počasí za posledních několik 

let, kdy si můžete zvolit jakýkoli přesný den a zobrazit tehdejší denní průběh teplot, vlhkosti 

a dalších užitečných parametrů. 
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Obr.: Stránka ww.pocasivsetin.cz. 

 

4.5.  Odborné výklady ve výstavách a expozicích 

Ke všem výstavám a expozicím poskytují pracovníci MRV pravidelně odborné výklady. 

V rámci lektorských programů a komentovaných prohlídek jsou pak výklady realizovány. 

 

4.6. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Muzeum regionu Valašsko přichystalo na rok 2020 bohatý plán akcí pro veřejnost. Mělo se 

jednat o akce většího i menšího rozsahu představující různá atraktivní témata. Většina těchto 

akcí však nemohla být v důsledku nouzového stavu a opatření vlády zorganizována. Ve 

Valašském Meziříčí proto neproběhly například hojně navštěvované akce jako Meziříčská 

muzejní noc nebo Rybova mše vánoční. Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí tak byly 

zrušeny např. Velikonoce na zámku, Květinová slavnost, Podzimní prázdniny na zámku, 

Strašidelný zámek, Uspávání broučků nebo celý vánoční program, který je každoročně 

oblíbený a návštěvníky vyhledávaný. Na zámku Vsetín byly též zrušeny hojně navštěvované 

akce – např. Velikonoční akce, Muzejní noc a další. Zrealizován byl před vypuknutím 

pandemie pouze Zámecký masopust a během letní sezóny Templářské slavnosti (VS).  

Naopak s nečekaným zájmem se v turistické sezóně setkaly komentované procházky 

Za krásami Valašského Meziříčí, při nichž byl přestaven i nově zrekonstruovaný interiér 

kostela Nejsvětější Trojice (300 osob).  

I přes tuto nepříznivou situaci se pracovníci muzea snažili poskytnout návštěvníkům 

jednotlivých poboček pestrou nabídku akcí a programů. S ohledem na situaci a požadavky 

návštěvníků se většina těchto akcí konala mimo budovy muzea, tedy ve venkovních 

prostorech, v případě zámku Lešná u Valašského Meziříčí v areálu zámeckého parku. Jednalo 
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se o Dostaveníčka v zámeckém parku, Lovecké slavnosti či Svatováclavskou vyjížďku. Velmi 

úspěšným programem, který si za dobu svého konání získal mnoho příznivců je Letní 

dobrodružství v muzeu. Některé akce byly připraveny ve spolupráci s organizacemi 

působícími mimo muzeum, např. Noc kostelů, na které se spolupodílela zdejší farnost. Dále 

pracovníci zámku uspořádali i menší akce jako Jarní a Pololetní prázdniny na zámku, které 

byly pojaty jako tvůrčí dílny pro děti. Tyto trvaly kratší dobu a na jejich organizaci se podílel 

menší počet zaměstnanců, na druhou stranu probíhaly častěji. Muzeum se snažilo ve 

srovnání s předchozími roky o přípravu tematických bloků s rezervacemi na daný čas. Při 

těchto akcích pak byla vysoká návštěvnost za přijatelné časové náročnosti pro organizující 

zaměstnance. Podobně chceme přistupovat k pořádání akcí pro veřejnost a školy i v roce 

2021. 

Zaměření akcí byla hlavně na rodiny. Celkově se tento typ akcí setkal s kladným 

ohlasem u veřejnosti, která kvitovala možnost netradičního a aktivního využití volného času 

pro celou rodinu, např. Kostičkohraní k výstavě SEVA, 277 osob. Další cílovou skupinou byli 

senioři, pro něž bylo určeno několik akcí, které již v předchozím roce získaly na popularitě, a 

to zejména komponované programy k probíhajícím výstavám.  

V roce 2020 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství se Střediskem volného času 

ALCEDO Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných 

městem Vsetín. Byly to např. tyto akce:  Karneval v sokolovně a Valašské záření. Rovněž se 

zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území Zlínského kraje: Den 

Zlínského kraje ve Zlíně, nebo hostování na letním táboře v Zákopčí. 

Sumarizace úspěšnosti vybraných hlavních muzejních akcí a programů. Celkový počet 

kulturně-výchovný akcí uvedených v hlášení NIPOS je vyšší, protože do něj patří i partnerské 

akce a akce ve spolupráci – celkem bylo Muzeu regionu Valašsko účastno 43 akcí. 

Oddělení Počet akcí Počet návštěvníků 

Zámek Lešná 11 2 861 

Zámek Vsetín 2 2 151 

Zámek Kinských Val. Meziříčí a 

Trojice 
1 300 

Hvězdárna Vsetín 5 2 160 

Celkem 19 7 427 
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Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček (výběr): 

Pobočka Název akce (počet návštěvníků) 

Vsetín - Templářské slavnosti 2020 (1 623) 

- Zámecký masopust (528) 

Valašské 

Meziříčí a 

Trojice 

- Den Země (861) 

- Den dětí (372) 

- Rybova mše vánoční (414) 

- Vypečené Vánoce (298) 

Hvězdárna 

- Templářské slavnosti 2020 (919) 

- Valašské záření (558) 

- Karneval v sokolovně 2020 (307) 

- Den otevřených dveří (215) 

- Noc padajících hvězd (161) 

Lešná 

- Svatováclavská vyjížďka (508) 

- Lovecké slavnosti (351) 

- Noc kostelů (109) 

- Svatojánské povídání s Vandou Vrlovou (50) 

-  

 

Představení akcí vybraných akcí 

Templářské slavnosti 2020 

Během letní sezóny došlo k uvolnění vládních protiepidemiologických opatření, což mělo 

příznivý dopad na realizaci 10. ročníku středověkých slavností. Dalším pozitivním faktorem 

byla skutečnost, že se jedná o venkovní akci, která proběhla v zámeckém parku a areálu 

hvězdárny. Jubilejní ročník se oproti předchozím vyznačoval bohatším programem a větším 

počtem účinkujících. Rovněž počet návštěvníků byl historicky nejvyšší (1 623 osob). Na 

organizaci akce muzeum již tradičně spolupracuje s Městem Vsetín, Domem kultury Vsetín a 

Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín.  



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 92 

 

Vsetínská noc 2020 

Akce se každoročně koná v rámci Festivalu Muzejních nocí, který byl Asociací muzeí a galerií 

ČR přesunut z obvyklého jarního termínu na podzim. Kvůli zhoršující se epidemiologické 

situaci byla ale již zorganizovaná podzimní akce nakonec zrušena, a to 14 dní před svým 

konáním. Z tradičních spoluorganizátorů se do akce zapojili Město Vsetín, DK Vsetín, kino 

Vatra, MVK Vsetín, městské Lázně, ZUŠ Vsetín a SPŠS Vsetín.  

Zvykoslovné akce 

Z pravidelných zvykoslovných akcí pro veřejnost se v roce 2020 mohl uskutečnit pouze 

Zámecký masopust, který navštívilo 528 osob. Obchůzku masek a pochovávání basy 

tentokrát předvedl soubor Vizovjánek z Vizovic, který se postaral i o výuku tradičních 

valašských tanců při maškarním bále. Na akci nechyběla soutěž o nejlepší masku, pátračka o 

jitrnici či prodej zabíjačkových a dalších masopustních specialit. Další plánované akce – 

velikonoční, svatojánské a vánoční programy byly z důvodu pandemie zrušeny. 

  

 

Zámecké Velikonoce (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Dne 5. 4. 2020 se měla uskutečnit na zámku Lešná velikonoční akce, která ale z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace neproběhla. Součásti akce měl být drobný prodej, ukázky 

lidové tvorby, občerstvení, tvořivé dílny pro děti. 
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Noc kostelů (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Zaměstnanci muzea připravili pro zájemce komentovanou prohlídku večerním parkem 

s odborným výkladem zoologa. K vidění byl i odchyt ptáků do sítí a jejich kroužkování. 

Obyvatelé parku z ptačí říše byli identifikováni podle hlasu. Návštěvníci programu hojně 

využívali možnost prohlédnout si výstavu Barevný svět. Ve spolupráci s místní farností 

v Lešné byl zpřístupněn i kostel sv. Michela archanděla.  

Dostaveníčko v zámeckém parku (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

V období od 15.7. - 26. 8. 2020 se celkem pětkrát uskutečnila prázdninová hraná procházka 

zámeckým parkem v Lešné. Po uvítání na zámecké terase si návštěvníci mohli užít procházku 

v kostýmech s průvodcem, který je informoval i historii parku a zámku z období, kdy jej 

koupila rodina Kinských. Akce se zúčastnilo 301 návštěvníků. 

  

Lovecké slavnosti (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

Tato akce byla určena široké veřejnosti, ale nejvíce zaujala rodiny s dětmi. Návštěvníci mohli 

zhlédnout sokolnickou show, přehlídku loveckých plemen psů a ukázku jejich práce nebo 

vábení různých druhů zvěře. Nechyběla ani zábavná stanoviště či kvízová stezka pro děti. Na 

organizaci akce muzeum spolupracovalo s obcí a SDH Lešná a Českým rybářským svazem 

Hustopeče nad Bečvou a Ostrava. 
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Svatováclavská vyjížďka (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí) 

V rámci tohoto jubilejního 10. ročníku, který organizoval Klub historických vozidel Nový Jičín, 

měli diváci možnost zhlédnout přehlídku několika desítek automobilových a motocyklových 

veteránů. Prvorepublikovou kulisu, jejímuž duchu se celý program nesl, podtrhlo i krátké 

divadelní vystoupení, které zavedlo návštěvníky do období 30. let minulého století. I přes 

nepříznivé počasí se akce setkala s velkým diváckým ohlasem. 

 

Oslavy 70 let Hvězdárny Vsetín (Hvězdárna Vsetín) 

V průběhu celého roku 2020 připravili pracovníci Hvězdárny Vsetín několik akcí k 70. výročí 

otevření hvězdárny. Nejvýznamnější z těchto akcí byly vlastní "Oslavy 70 let hvězdárny", 

které proběhly v sobotu 22. srpna. Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý 

program: pro děti herní stanoviště a výtvarná dílnička, pro starší návštěvníky povídání o 

historii hvězdárny a tři odborné přednášky Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, z 

nichž dvě se konaly v nočních hodinách v malém letním kině na zahradě hvězdárny. Všichni si 

pak mohli prohlédnout výstavky ve foyeru hvězdárny a dalekohledy v její kopuli či posedět u 

slavnostní vatry. 

Valašské záření 2020 (Hvězdárna Vsetín) 

Pracovníci hvězdárny se se svými aktivitami již tradičně účastní Valašského záření 

pořádaného na začátku září městem Vsetín. Tentokrát se během dvoudenní akce stalo hlavní 

atrakcí pozorování planety Venuše na denní obloze. Děti si zde také mohly zahrát na herních 

kioscích nebo vyzkoušet kreslení obrazců pomocí pískového kyvadla. 

Letní dobrodružství v muzeu (všechny provozy) 

Prázdninovou hru o poklad muzeum v letošním roce realizovalo na všech svých objektech: na 

vsetínském zámku, na hvězdárně i na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. V Lešné děti 

motivované pracovním listem objevovaly, dokreslovaly a určovaly historické předměty a 

zajímavosti, k jejichž odhalení je prohlídka zámku a parku přivedla. Odměnou jim byl poklad 
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ukrytý v truhlici v jedné ze zámeckých komnat. Každý, kdo objevil poklad na všech třech 

objektech, získal navíc raženou pamětní minci. 

 

4.7. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Česká společnost ornitologická, Česká 

botanická společnost, Česká zoologická společnost, Česká společnost pro ekologii, 

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, Evropská 

asociace archeologů, Archeologický klub studentů Slezské univerzity, Česká archeologická 

společnost, Česká sklářská společnost a spolek Konopa. 

 

4.8. Spolupráce se zahraničím 

Zoolog v roce 2019 a 2020 spolupracoval na mezinárodním výzkumu rozšíření bakterií rodu 

Borrelia u klíšťat sajících na pěvcích v 11 zemích Evropy, výstupem je vědecký článek 

v mezinárodním impaktovaném časopise Molecular Ecology. 

V roce 2019 také pokračovala úspěšná spolupráce se členy Astronomického klubu 

Juraja Bardyho z Plevníku-Drienového a Púchovského eko-astro klubu, kteří bezúplatně 

poskytli fotomateriál pro výstavu „Krásy noční oblohy“.  

Ve spolupráci s Kulturním zařízením města Čadca byl připraven projekt Velký život 

malých živočichů v rámci II. etapy revitalizace areálu kostela Nejsvětější Trojice. 

 

4.9. Spolupráce s jinými kraji 

Pracovníci muzea spolupracovali v uplynulém roce s řadou institucí, nejčastěji pak jinými 

muzei a galeriemi. Mezi nejčastější partnery patřila tato zařízení: Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum Novojičínska, Národní památkový 

ústav, Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Poodří, Muzeum umění v Olomouci, Muzeum 

Jindřichohradecka, Slezské zemské muzeum v Opavě, Moravské zemské muzeum v Brně, 

Muzeum Těšínska, Pedagogická fakulta MU Brno, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, 

Masarykova Univerzita v Brně, Archeologický Ústav Akademie Věd v Brně, Moravské Zemské 

Muzeum v Brně, nebo Ústav archeologické památkové péče Brno. 

 

4.10. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje) 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného 

přírodovědného časopisu – jubilejní desátý ročník sborníku Acta Carpathica Occidentalis. Ve 

spolupráci s touž institucí je vydáváno recenzované periodikum Acta musealia, přičemž 

v roce 2020  bylo vydáno  páté číslo. Na žádost Slováckého muzea – Centra péče o tradiční 

lidovou kulturu byla etnografkou muzea vypracována nominace na titul Mistra tradiční 
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rukodělné výroby Zlínského kraje pro Blanku Ammann (Mikolajkovou), uchovatelku techniky 

pletení na rámu, která byla následně tímto titulem oceněna. Ve spolupráci s Muzeem 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně pod patronací Zlínského kraje byla vydána recenzovaná 

publikace Chránění a ohrožení bezobratlí Zlínského kraje. 

 

4.11. Návštěvnost muzea 

Celkem dosáhla návštěvnost muzea počítáno autentickým návštěvníkem počtu 40 021 

autentických návštěvníků. Tito se zúčastnili celkem 43 kulturně-výchovných akcí (vernisáže, 

exkurze, přednášky a další), kterých se společně s běžnou návštěvností expozic a výstav 

(odpovídá evidenci NIPOS) zúčastnilo 64 350 návštěvníků.  

 

Návštěvnost muzea je on-line sledována a vyplňována pomocí webového nástroje 

vyvinutého pracovníky muzea. V rámci tohoto nástroje je vyhodnocována jak úspěšnost 

jednotlivých akcí, výstav, prohlídkových okruhů z hlediska celkové návštěvnosti, tak i plnění 

cílů – procento platících návštěvníků, složení návštěvníků podle základních typů (viz kapitola 

hodnocení výstav), výběr tržeb, vývoj a kumulativní plnění plánu za jednotlivé pobočky a 

další. Webový nástroj též umožňuje porovnávat jednotlivé návštěvnické aktivity mezi sebou 

a poskytuje i srozumitelné výsledovky, které jsou pak zasílány v rámci pravidelného hlášení 

na Zlínský kraj. 

Návštěvnost pochopitelně ovlivnil nouzový stav kvůli epidemii COVID-19 a též 

uzavření provozu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.  

Do návštěvnosti Muzea regionu Valašsko byla po konzultacích se zřizovatelem a 

Asociací Muzeí a Galerií započítána externí návštěvnost mimo objekty Muzea, a to pouze 

v případě, že byla jinému subjektu zapůjčena výstava a na základě smlouvy a spolupráci a 
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dílčích smluv o dílo vyfakturována veškerá práce a náklady s tímto spojené. Smluvní partneři 

taktéž nikdy nevykazují tuto návštěvnost v rámci pravidelného statistického hlášení NIPOS.  

Srovnání mezi léty 2009–2020 přináší následující tabulka a graf.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zámek Vsetín 17 307 21 574 28 056 33 649 33 623 11 493 12 160 33 810 38 495 34 737 45 215 23 720 

Hvězdárna 

Vsetín 
5 179 5 928 8 199 10 014 10 381 10 874 11 254 9 406 7 654 11 162 15 903 6 964 

Zámek 

Kinských ve 

VM 

9 058 16 072 22 093 24 579 20 241 24 230 24 603 24 511 23 520 26 761 1 464 0 

Kostel Sv. 

Trojice 
900 1 096 2 465 1 924 2 958 2 183 3 248 2 610 1 139 0 414 670 

Lešná 0 0 3 483 24 934 22 639 23 601 25 696 21 394 20 813 19 405 18 665 8 667 

Celkem 32 444 44 670 64 296 95 100 89 842 72 381 76 961 91 371 91 621 92 065 81 661 40 021 

 

Celé Muzeum  

2019 – 81 661 návštěvníků, tržby 1 662 788 Kč 

2020 – 40 021 návštěvníků (plán 66 500), tržby 892 332 Kč 

Celková návštěvnost Muzea regionu Valašsko šla za uplynulou dekádu výrazně nahoru. 

Zatímco v roce 2010 se pohybovala kolem 45 tisíc, v posledních letech už to bylo pokaždé 

nad hranicí 90 tisíc návštěvníků (2016 – 91 371, 2017 – 91 622, 2018 – 92 055). V roce 2019 

odstartovala rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, do kterého si rok předtím 

našlo cestu přes 26 tisíc návštěvníků, a tak se předloni počítalo s výrazně nižšími čísly (63 000 

návštěvníků). Ztráta ale nakonec nebyla tak propastná. Návštěvnost všech poboček MRV 

nakonec činila 81 413 lidí, což mimo jiné znamená, že v „kompletní sestavě“ by s velkou 

pravděpodobností překročila hranici 100 tisíc návštěvníků a tržby by atakovaly hranici 

2 200 000 Kč (dosavadní rekord 1 860 000 Kč v roce 2018). 

Na úspěšnou sezonu 2019 chtělo muzeum navázat i v roce 2020. První dva měsíce 

roku byly velmi optimistické a čísla za leden a únor překonávala všechna očekávání. V půli 

března ale přišla první vlna koronavirové epidemie a návštěvnický ruch v muzeu se během 

pár dnů zcela zastavil. Po květnovém znovuotevření přišel návštěvnicky lehce rozpačitý 

červen, který ještě provázela dobíhající vládní omezení. Sezona se naplno rozjela až 

v červenci, oba prázdninové měsíce byly skvělé s historicky nejvyšší návštěvností. 

Návštěvnost všech provozů překročila plán o bezmála 90 procent a tržby jen v srpnu dosáhly 

261 000 Kč, čímž pokořily historický rekord. Velkým hitem se stala celomuzejní návštěvnická 

hra Letní dobrodružství v muzeu. V září se ale začala epidemiologická situace opět zhoršovat. 

Citelně ubylo běžných návštěvníků a stejně jako na jaře i zájemců z řad školních kolektivů o 

lektorské programy. V polovině října pak přišla druhá kompletní uzávěra, která trvala až do 
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začátku prosince. Po obnovení provozu ale opatření vlády stále neumožňovala větší srocení 

lidí, a tak byly zrušeny všechny adventní programy, které patří k hlavním návštěvnickým 

tahákům muzea. V roce 2020 tak došlo z výše uvedených důvodů ke zhruba 

padesátiprocentnímu poklesu návštěvnosti i celkových tržeb. 

 

Graf: Průběh měsíční návštěvnosti všech objektů Muzea regionu Valašsko za rok 2020 a 

2019, kdy nebyl provoz muzea omezen. 

 

Zámek Vsetín 

2019 – 45 215 návštěvníků, tržby 887 477 Kč – historický rekord 

2020 – 23 720 návštěvníků (plán 34 000), tržby 565 041 Kč 

Hlavním tahounem návštěvnosti Muzea regionu Valašsko je tradičně zámek Vsetín. Po 

předloňském historickém rekordu 45 tisíc návštěvníků se velmi slibně vyvíjel i začátek roku 

2020. I díky atraktivní výstavě Svět kostiček: SEVA a doprovodným akcím návštěvnost za 

leden a únor výrazně převýšila tu z předešlého roku. Velmi úspěšný byl i tradiční Zámecký 

masopust. V březnu ale přišla první vlna koronaviru a první uzávěra. Znovuotevření přišlo 

v závěru května, v červnu přišel postupný rozjezd a o letních prázdninách následoval 

návštěvnický boom. V červenci i srpnu přišlo nejvíce lidí v historii a tomu odpovídaly i tržby. 

Návštěvnický rekord zaznamenaly i srpnové Templářské slavnosti (1 620 návštěvníků).  

 

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí 

2019 – 18 665 návštěvníků, tržby 540 110 Kč 

2020 – 8 667 návštěvníků (plán 17 000), tržby 252 388 Kč 

Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí začíná hlavní sezona tradičně o Velikonocích. Loni ale 

kvůli koronaviru odstartovala prakticky až v červenci. O prázdninách stejně jako v případě 
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zámku Vsetín přišly návštěvnické žně a počty lidí i tržby v obou měsících výrazně převýšily 

plán. Velmi úspěšná byla nejen pátrací hra Letní dobrodružství v muzeu, ale i seriál prohlídek 

Dostaveníčko v zámeckém parku. V září proběhly ještě odložené Lovecké slavnosti a pak i 

Svatováclavská vyjížďka historických vozidel, jež přilákala do Lešné stovky lidí z širokého 

okolí.  

 

Hvězdárna Vsetín 

2019 – 15 903 návštěvníků, tržby 197 137 Kč – historický rekord 

2020 – 6 964 návštěvníků (plán 14 000), tržby 74 903 Kč 

Hvězdárna Vsetín v roce 2020 slavila 70. výročí svého otevření a v rámci jubilea měla 

připravena celou řadu akcí. Většina se nakonec uskutečnila během letních prázdnin a 

přinesla rekordní tržby (červenec 14 213 Kč, srpen 25 585 Kč). Bohužel, hvězdárna loni stejně 

jako oba zámky přišla kvůli koronaviru o značnou část návštěvníků lektorských programů pro 

školy, a tak je celková návštěvnost oproti roku 2019 zhruba čtyřicetiprocentní.  

 

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 

Muzejní objekt v meziříčské části Krásno byl po celý rok 2020 uzavřen z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce. Akce za zhruba 117 milionů korun přinese zlepšení technického stavu budovy, 

moderní depozit pro úschovu sbírkových předmětů a hlavně novou, moderně pojatou 

expozici Člověk v krajině, krajina v člověku. Znovuotevření zámku Kinských je plánováno na 

podzim roku 2021. 

 

Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí 

Kostel sv. Trojice je po většinu roku otevřen pouze pro kulturní akce a svatby na objednání. 

Jednou z mála loni plánovaných akcí pro širokou veřejnost byl tradiční prosincový 

dvojkoncert České mše vánoční, který je pravidelně vyprodaný a na který si najde cestu vždy 

zhruba 500 návštěvníků, a Muzejní noc. Letos akce z důvodu koronaviru bohužel neproběhly.  

 

Autentický návštěvník 
Zámek 

Vsetín 

Hvězdárna 

Vsetín 

Zámek 

VM 

Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 19 046 5 227 0 638 7 129 32 040 

Počet neplatících 

návštěvníků 
4 616 1714 0 27 1 515 7 872 

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP 
58 23 0 5 23 109 

Celkem 23 720 6 964 0 670 8 667 40 021 
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Počet navštívených výstav 

a expozic (evidenci NIPOS) 

Zámek 

Vsetín 

Hvězdárna 

Vsetín 

Zámek 

VM 

Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 33 201 5 227 0 0 11 287 49 715 

Počet neplatících 

návštěvníků 
10 328 1 714 0 48 2 352 14 442 

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP 
126 23 0 0 44 193 

Celkem 43 655 6 964 0 48 13 683 64 350 

 

V rámci analýzy návštěvnosti našeho muzea byly pro rok 2020 vybrány pobočka Zámek 

Vsetín  a Zámek Lešná u Valašského Meziříčí zjišťování původu a motivace návštěvníků 

k návštěvě našeho muzea. Data byla sbírána pomocí krátkého ústního dotazníku při nákupu 

vstupenky a on-line zadávána do systému průvodci. Data jsou sbírána od března roku 2018 a 

v jejich sběru je stále pokračováno. Do dnešního dne (tj. k 31. 12. 2020) bylo nasbíráno 

celkem 5 249 údajů o návštěvě různě velkých skupin návštěvníků (celkem týkající se 23 091 

lidí). Za rok 2020 bylo na Zámku Vsetín sebráno 1 448 dotazníků týkajících se 4 385 

návštěvníků výstav a expozic a akcí. Na Zámku Lešná pak prvních 141 údajů o 594 

návštěvnících. 

 

 

Obr.: Příklad zápisu do návštěvnické ankety. 

 

Výsledky lze vizualizovat např. podle PSČ, které návštěvníci anonymně udávají. Z dat je tak 

patrné, že nejvíce návštěvníků do zámku Vsetín pochází ze Zlínského a Moravskoslezského 

kraje. Ukazuje též na výraznou „lokálnost“ našeho muzea, protože drtivá většina návštěvníků 

pochází přímo z měst Valašska či Zlína.  
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Obr.: přehled návštěvníků zámku Vsetín mezi léty v roce 2020. Výrazně převládali místní 

návštěvníci (Zlínský kraj), následovaný Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. 

Zajímavým faktem je stav, kdy takřka stejně do zámku zavítalo lidí z Olomouckého a 

Středočeského kraje.  

 

Obr.: přehled návštěvníků zámku Lešná u Valašského Meziříčí mezi léty v roce 2020. 

v porovnání se zámkem Vsetín se proporčně snížil počet návštěvníků ze Zlínského kraje a 

vzrostl Středočeský a Moravskoslezský kraj. Návštěvníci z olomouckého kraje, ačkoli leží 

zámek Lešná přímo na jeho hranicích, byl opět velmi nízký. 
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Graf: Výsledky průzkumu motivace k návštěvě zámku Vsetín – odpověď na otázku Jak jste se 

o nás dozvěděli? Nejvíce návštěvníků náleželo kategorii „web“, kdy byli k návštěvě našeho 

zámku poprvé motivováni informacemi uvedenými na našem webu. Velmi početná je i 

skupina stálých návštěvníků, kteří běžně sledují naše aktivity a opakovaně se k nám vrací. 

Následuje „doporučení známých“. Nový styl propagace – TV, rádio, Facebook či letáky zatím 

neoslovují příliš velkou skupinu, trend je však narůstající. Tento způsob předávání informací 

o našich aktivitách je navíc stále častěji vyhledáván návštěvníky v kategorii „stálí“ a „web“.  

 

5) Ediční a publikační činnost 

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

Muzeum k vybraným výstavám či kulturním akcím vydává buď průvodce výstavou či katalogy 

menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky), a které slouží jako doplněk k muzejním 

aktivitám. Muzeum přiděluje mezinárodní číslo ISBN publikacím, které splňují normy dle 

tiskového zákona a poté je i realizuje a nabízí veřejnosti. V roce 2019 vydalo Muzeum celkem 

1 neperiodickou publikaci (časopis s přiděleným ISSN i ISBN) a vydávalo tři časopisy, tj. 

Valašsko – vlastivědná revue 2x ročně) a ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně odborné časopisy Acta Carpathica Occidentalis a Acta musealia, každý 1x ročně. V roce 

2019 tak vyšlo desáté číslo sborníku Acta Carpathica Occidentalis a páté číslo odborného 

společenskovědního časopisu Acta Musealia. V roce 2018 byla tato periodika zařazena do 

databáze EBSCO a Acta Musealia i do ERIH plus. V roce 2020 byly muzeem vydány tři 

monografie autorsky vytvořené pracovníky muzea –Valoušková, Španihel, Kovářová: Od 

Motivace k návštěvě - jak se o nás návštěvníci dozvěděli?

fb jiný leták noviny rádio stálí TV web doporučení známých
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kamene k soše (podpořeno dotací Města Valašské Meziříčí), Sasáková, Slezáková: Dřeviny 

lešenského parku a druhé doplněné vydání publikace Mašláň, Janiš: Vsetín v době okupace.  

  

 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně populárně naučný časopis Valašsko 

– vlastivědná revue. V roce 2020 byla vydána čísla 44 a 45, každé v nákladu 650 ks výtisků. 

Obsah periodika tvoří jak články externích přispěvovatelů, tak i příspěvky pracovníků MRV (ti 

zde v roce 2020 publikovali celkem 39 vlastních příspěvků). Kvůli ekonomickým problémům 

způsobeným pandemii přišlo muzeum coby vydavatel o dosavadní sponzorský příspěvek na 

tisk časopisu a bylo nuceno zvýšit jeho prodejní cenu. Pro milovníky Valašska a zejména pro 

badatele bylo periodikum zpřístupněno od č. 1 po č. 40 na muzejním webu, a to ve formátu 

pdf.  
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5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 

Archeolog muzea publikoval 1 zprávu o archeologických výzkumech a nálezech v Přehledech 

výzkumů. V Zprávách České archeologické společnosti byla publikována výročná zpráva o 

činnosti Odborné skupiny pro Karpatsko-beskydskou oblast. 

Pracovníci muzea v roce 2020 uveřejnili 12 příspěvků v češtině v odborných periodicích a 

monografiích a s právem zápisu do RIV: 

- MAŠLÁŇ, Pavel - Peluněk, Lukáš. Vsetínská pochodeň? Poznámky k životopisu Bohumila 

Peroutky (1926-1969). In: Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, roč. 13, 

č. 4, 2019, s. 80-90. 

- MÉHEŠOVÁ, Olga. Sbírání v zahradě. In: MÉHEŠOVÁ, Olga – TICHÁ, Jana – DRÁPALA, 

Daniel. Ludmila Vašková, Sbírání v zahradě. Kresba / ilustrace / malba / grafika / 

keramika. Rožnov pod Radhoštěm: Nakladatelství Libreta, 2020, s. 11–41. 

- TYLLER, Z. 2020: Pravděpodobný záznam výskytu kočky divoké (Felis silvestris) v PP 

Kaňúry v CHKO Bílé Karpaty, Acta Carpathica Occidentalis, 11, 57–59. 

- ŠPANIHEL, S. 2020: Medieval and early modern imported ceramics in Northwest 

Slovakia, in: SIEMIANOWSKA, S. – RZEŹNIK, P. – CHRZAN, K. (eds).: Ceramika i szkło w 

badaniach interdyscyplinarnych, Wrocław: Centre for Late Antique and Early Medieval 

Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 267–276. 

- ŠPANIHEL, S. 2020: Nad pravěkou minulostí Zašové, in: FIŠER, Z. (ed): Zašová 

v proměnách časů, Zašová: Obec Zašová, 33–42. 

- VALOUŠKOVÁ K. 2020: Výtvarné umění v Zašové.  In: FIŠER, Z. (ed): Zašová v proměnách 

časů, Zašová: Obec Zašová, 509–525. 

- VALOUŠKOVÁ K. 2020: Pressed glass from east Moravian glassworks. in: 

SIEMIANOWSKA, S. – RZEŹNIK, P. – CHRZAN, K. (eds): Ceramika i szkło w badaniach 

interdyscyplinarnych, Wrocław: Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, 

Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 301–313. 

- BENEŠ J. et SPITZER L. (2020): FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 4XX 

Lepidoptera: Crambidae. Klapalekiana. 

- VYMAZAL, M. – ZEMANOVÁ, K. – ŠÍREK, J. 2019: Mapování sov metodou akustického 

monitoringu v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy, Zprávy Moravského ornitologického spolku 

77, 4–9. 

 

Ve sbornících (včetně zahraničních) z navštívených konferencí byly publikovány celkem 3 

příspěvky:  

- MAŠLÁŇ, Pavel. Vsetínské povstání ve světle vzpomínek. In: Květnové povstání českého 

lidu ve dnech 1. – 4. 5. 1945, Přerov: Muzeum Komenského, 2020 s. 122–134. 

- MÉHEŠOVÁ, Olga. Inspirace modrotiskem v regionální výtvarné tvorbě. In: Zborník 

z XXIV. konferencie Etnológ a múzeum – Modrotlač, Múzeum Spiša ve Spišskej Novej Vsi, 

2020. 
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- FOHLEROVÁ, Milada. Modrotisk ve sbírkách Muzea regionu Valašsko. In: Zborník z XXIV. 

konferencie Etnológ a múzeum – Modrotlač, Múzeum Spiša ve Spišskej Novej Vsi, 2020. 

 

Dále byla vydána objemná recenzovaná publikace Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých 

Zlínského kraje. Tak zní název populárně naučné publikace, kterou v těchto dnech vydává 

Zlínský kraj. Kniha je neprodejná, zájemci si ji ale mají možnost stáhnout ve formě PDF 

dokumentu na internetových stránkách Muzea regionu Valašsko a Zlínského kraje. 

Skupina bezobratlých představuje až 95 % všech živočišných druhů na naší planetě. 

Přestože jsou naprosto nepostradatelnou součástí naší přírody, tak je bohužel spousta z nich 

zejména vlivem působení člověka na pokraji vymření. V České republice žije minimálně 30 

000 druhů, za posledních 100 let ale dle odhadu vymřelo 3 000 druhů a dalších 6 000 je v 

ohrožení. 

Nová publikace je určená pro laickou i odbornou veřejnost. Přináší spoustu 

zajímavých informací o 165 nejvýznamnějších druzích bezobratlých žijících v našem regionu. 

„U každého druhu je stručně zmíněno celkové rozšíření v rámci České republiky a Zlínského 

kraje, jeho bionomie a hlavní faktory ohrožení. U těch nejvýznamnějších ze Zlínského kraje 

jsou uvedeny i konkrétní lokality jejich výskytu,“ uvedl člen odborného týmu Lukáš Spitzer 

z Muzea regionu Valašsko. Jak dále uvedl, na přípravě nezištně spolupracovalo několik 

desítek odborníků a snímky živočichů i jejich biotopů poskytlo na pět desítek fotografů. „Já 

bych chtěl za celý editorský tým poděkovat všem, kteří se na přípravě publikace podíleli. 

Výsledek stojí za to a já pevně doufám, že se bude líbit širokému spektru čtenářů,“ doplnil 

Spitzer. 

 

Popularizační články byly publikovány ve ZVUKu a v Oknu do kraje, Zlínských novinách, webu 

idnes.cz, týdeníku Jalovec a nově vydávaném regionálním časopise NeVKUS. Na webu Muzea 
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bylo on-line včetně fotodokumentace publikováno 11 zpráv vycházejících z odborné činnosti 

pracovníků Muzea. V rámci spolupráce s Valašským deníkem vyšlo během roku 2020 celkem 

77 článků v rubrikách: Muzejní kukátko (50), Příroda Valašska (6), Fotografové a malíři 

Valašska (6), a Osobnosti Valašska (6), Hvězdárna Vsetín (9).  

Z vědecko-výzkumné činnosti valašskomeziříčského pracoviště se jednalo o 4 zpráv – 

většinou seznamovaly s novými objevy učiněnými v rámci záchranných archeologických 

výzkumů.  

 

Obr.: Ukázka prezentace muzejních aktivit v sekci Novinky na webu Muzea regionu Valašsko. 

 

V roce 2020 ve Vsetínských novinách byly publikovány čtyři články pracovníků Hvězdárny 

Vsetín, které rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. Také v roce 2020 

pracovníci hvězdárny pravidelně publikovali krátké články z astronomie, meteorologie a 

kosmonautiky v rubrice „Nebe nad Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 13 

těchto článků. 

 

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, 

rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

Uzavření objektů v souvislosti s jarní a podzimní vlnou koronavirové epidemie mělo značný 

vliv i na propagační činnost Muzea regionu Valašsko. Vzhledem k výpadkům příjmu 

z návštěvnického provozu bylo potřeba přistoupit k úsporným opatřením a i v době, kdy 

sezona běžela na plné obrátky, omezit běžně používané zdroje placené propagace. Ke 

krácení docházelo ve všech segmentech, od výlepu plakátů, přes reportáže v TV až po spoty 

v rádiích. Tento výpadek jsme se snažili nahradit zvýšenou bezplatnou propagací na 

sociálních sítích (zejména Facebook) a v tištěných médiích. Novou výzvou z hlediska 

propagace byl i přechod řady aktivit muzea do on-line světa na stránkách 
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www.muzeumvalassko.cz. Místo „živých“ akcí a výstav jsme začali propagovat virtuální 

zábavu v podobě on-line her, virtuálních výstav, zpřístupnění digitálního fotoarchivu, 

stahování časopisů zdarma a dalších aktivit. Soudě dle ohlasů veřejnosti i médií a nárůstu 

počtu návštěvníků webových stránek se nám to ale podařilo velmi dobře. 

 

Výlepy plakátů – Muzeum vytváří ke každé vlastní akci a výstavě plakáty. Dle důležitosti se 

liší jejich formát (A3, A2, A1), počet vytištěných kusů i rozsah jejich následné prezentace. 

Pravidla jsou přesně určena v koncepci rozvoje propagace. Prioritní akce, velké výstavy a 

měsíční programové nabídky jsou propagovány na plakátovacích plochách ve městech Vsetín 

(zámek a Hvězdárna Vsetín) a ve Valašské Meziříčí (momentálně zámek Lešná u Valašského 

Meziříčí, po dokončení rekonstrukce i zámek Kinských ve Valašském Meziříčí). V obou 

městech využíváme i radnicemi poskytnuté velkoformátové vitríny a plakáty (ve formátu A3) 

rozvážíme i po okolních obcích, kde máme dohodnuty různé plochy místních obecních úřadů 

či plochy v prodejnách, apod. Spolupracujeme i s informačními centry v regionu, kam kromě 

plakátů rozvážíme i letáky. Na třech turisticky frekventovaných místech na cyklostezce Bečva 

(Mikulůvka, Hovězí, Nový Hrozenkov) jsme instalovali stojany s klip rámy, do nichž 

umísťujeme propagační plakáty objektů a jejich měsíční program. Nejen v návaznosti na 

pokles příjmů v důsledku koronaviru, ale i vzhledem k aktuálním trendům a v souladu se 

strategií rozvoje marketingu a propagace zpracované Zlínským krajem, však počty plakátů 

postupně omezujeme. Zejména těch do placených výlepů. 

 

Tisk – Velmi důležitá z hlediska propagace je i úzká a cílená spolupráce s tištěnými médii. 

Pokud se týká placené formy, tu momentálně využíváme jen v okresním týdeníku Jalovec, 

kde máme díky dlouhodobé spolupráci nastavena pro nás naprosto nadstandardní pravidla, 

co se týče prostoru i ceny. Velmi kvalitní spolupráci jsme nastavili i s dalším známým 

okresním periodikem – Valašským deníkem. V něm máme dokonce vlastní pravidelnou 

rubriku a jsou nám zveřejňovány veškeré příspěvky, které si dodáme. Za to umísťujeme logo 

Valašského deníku na plakátech všech akcí a výstav. Podobně nastaveno to máme i s 

čtrnáctideníkem Vsetínské noviny, vydávaným městem Vsetín. Ve Valašském Meziříčí 

dodáváme články do zdejšího městského zpravodaje. Další média oslovujeme 

prostřednictvím hromadné rozesílky. V loňském roce jsme rozeslali celkem 72 tiskových 

zpráv (loni 45), které se následně objevily nejen v regionálním, ale i celostátním tisku (cca 

400 článků v monitorovaných médiích, ve skutečnosti odhadem minimálně 500). 

 

Rádia – Do rozesílky jsou zahrnuty i redakce rádií. Nejužší spolupráce momentálně funguje 

s Českým rozhlasem Zlín (pozvánky na akce a výstavy i účast našich pracovníků v pořadech 

propagujících činnost muzea), k dalším skvělým partnerům patří i Rádio Proglas (obě rádia 

propagujeme na některých plakátech). Občas na naše tiskové zprávy zareagují i další rádia, 

jako Blaník, Kiss či ČR Brno. V minulosti jsme využívali placené inzerce v rádiu Blaník pro 
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velikonoční a adventní programy či největší akce muzea. Zatímco v roce 2019 proběhly 3 

kampaně za zhruba 30 tisíc korun, loni jsme nevyužili ani jednu. Neplacené reportáže, 

rozhovory či pozvánky lze počítat na desítky. 

 

Televize – V této oblasti spolupracujeme nejčastěji s redakcemi Regionální TV, a to jak 

formou placených, tak i neplacených reportáží. V loňském roce Regionální TV o činnosti 

muzea natočila a odvysílala 10 příspěvků (5 zámek Vsetín, 2 zámek Valašské Meziříčí, 1 

zámek Lešná, 1 Hvězdárna Vsetín) – 6 placených a 4 neplacené, což je o polovinu méně, než 

v loňském roce. V loňském roce jsme se jednou objevili i v České televizi, konkrétně šlo o 

reportáž o sušárně odborných pracovníků muzea, manželů Spitzerových. 

 

Webové stránky – Muzeum regionu Valašsko propaguje své akce, výstavy, expozice i objekty 

na stránkách www.muzeumvalassko.cz. Jinak ale máme i celou řadu spolupracujících webů. 

V oblasti turistického ruchu jsou to například stránky krajské centrály vychodni-morava.cz, 

dále pak visit-valassko.cz či kudyznudy.cz. V loňském roce jsme byli prezentováni i na 

stránkách Návštěvnického centra Nový Jičín, IC Vsetín, IC Valašské Meziříčí, IC Nový Jičín, IC 

Hranice n. M., IC Nový Hrozenkov, IC Karolinka, IC Horní Lideč či lázní v Teplicích nad Bečvou. 

Na svých webech nás propagují i samosprávy měst a obcí. 

 

Spolupráce se samosprávami – Města a obce nás nepropagují jen na svých internetových 

stránkách, ale i prostřednictvím dalších informačních kanálů, jako TV info kanály, obecní 

vývěsky, obecní zpravodaje či hlášení v obecním rozhlasu. Spolupráce je v drtivé většině 

neplacená. Pouze za celostránku ve zpravodaji obce Janová platíme čtvrtletně 480 Kč a obci 

Starý Jičín 100 Kč za jednu sadu hlášení v obecním rozhlasu.  

 

Spolupráce s hotely – Poslední dva roky se snažíme prezentovat i v hotelech, které se 

nachází v turisticky velmi silné oblasti Horního Vsacka. Konkrétně jde o objekty resortu 

Valachy (Lanterna, Horal a Galík) a podnikatele Ivo Valenty (hotel + apartmány Tatra), kam 

dodáváme propagační letáky s akcemi, výstavami a objekty muzea. Z přílivu turistů 

dokážeme čerpat zejména v letních měsících, kdy se jejich poměr vyrovná s poměrem 

návštěvníků z blízkého okolí. V Loňském roce jsme se měli účastnit dvou akci resortu Valachy 

– Pohádková cesta a Gastrofestival. Ani jeden ale nakonec kvůli koronaviru neproběhl. Cílem 

pro letošní rok je spolupráci s hotely dle možností ještě zintenzivnit.  

 

Sociální sítě – Propagace prostřednictvím sociálních sítích patří jednoznačně k současným 

marketingovým trendům. Muzeum regionu Valašsko vsází hlavně na Facebook, který svým 

složením uživatelů nejvíce odpovídá našemu cílovému zákazníkovi, tedy dospělí 35+ s dětmi 

a senioři. Od roku 2019 probíhají veškeré výstupy prostřednictvím hlavního účtu Muzeum 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 109 

regionu Valašsko. Počet jeho uživatelů loni už podruhé za sebou vrostl meziročně o zhruba 

1000 sledujících na aktuálních 3089 (označení stránky „to se mi líbí“ 2890). Dalších zhruba 

2500 uživatelů máme na starších účtech jednotlivých objektů, u kterých stále zvažujeme, zda 

je ponechat či zrušit. Zachování odporuje snaze prezentovat všechny objekty jako Muzeum 

regionu Valašsko, na druhou stranu stále disponují velkým množstvím aktivních sledujících a 

můžeme je používat k označení polohy daného příspěvku i případnému sdílení. K propagaci 

na Facebooku volíme nejčastěji neplacené formy, u větších akcí s možným regionálním 

záběrem ale používáme i placené kampaně většinou do 500 Kč. Jejich výhodou je možnost 

poměrně přesného zacílení a snadné oslovení vysokého počtu uživatelů. V loňském roce 

jsme utratili za placené kampaně 4000 Kč, na letošní rok máme plánováno 10 000 Kč. Záležet 

bude i na tom, jak letošní sezonu ovlivní koronavirus. Jinak kromě účtu na Facebooku má 

muzeum i účet na síti Instagram, která je vhodnější k oslovení zejména mladší generace. 

Momentálně má 608 sledujících. Mimo aktivity hlavního propagačního proudu bylo 

publikováno 9 zpráv z vlastní odborné činnosti (Česká televize, Český rozhlas, FB Sušíme 

ovoce, FB Valašské Meziříčí objektivem času). 

 

Další projekty 

V loňském roce jsme zapojili zámek Lešná u Valašského Meziříčí do projektu Objevuj 

památky, který za členský poplatek 5000 Kč pomáhá s propagací památek na Moravě. 

Koncept však pro nás začal postrádat smysl, protože náš objekt byl jediným z blízkého 

regionu a sám o sobě neměl šanci přilákat potencionální návštěvníky. Pro letošní rok proto 

už nebudeme pokračovat a s pomocí při propagaci v širším regionu se spolehneme na naše 

partnery Destinační společnost Valašsko či Centrálu turistického ruchu Východní Moravy.  

 

Webové stránky Muzea regionu Valašsko osvědčují svou vysokou informační hodnotu již 

druhým rokem od významných změn v červnu 2019, kdy došlo k nasazení jejich nové verze. 

Změnil se nejen design, ale zejména struktura obsahové náplně. Pro návštěvníka je to 

jednoznačný přínos při vyhledávání informací o akcích, výstavách a objektech muzea. 

Přehlednost a snadnost nalezení oblasti zájmu je nyní na vysoké úrovni. Návštěvnost 

webových stránek měla i v roce 2020 lehce vzestupnou tendenci. Celkem na web zavítalo 

80 805 návštěvníků, z nich bylo 50 156 nových přístupů. Nejoblíbenějším cílem zůstává 

vyhledávání informací o jednotlivých objektech muzea, výstavách, akcích a lektorských 

programech. Novinky a tiskové zprávy aktuálně reflektovaly bouřlivé změny zejména v době 

vládou nařízených opatření, která byla spojená s fyzickým omezením vstupu návštěvníků do 

objektů muzea. Zde se naplno projevil fenomén využívání moderních elektronických 

komunikačních médií. Jen za období první vlny uzavření muzeí se těžiště zájmu viditelně 

přesunulo ke sledování virtuálních výstav, novinek a také na čtení Muzeem regionu Valašsko 

vydávaným periodikem Valašsko, vlastivědná revue, kterou jsme digitalizovali a dali k 

volnému stažení od prvního vydání 1/1998 po číslo 40/2018. 
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Webové stránky Muzea regionu Valašsko v dlouhodobé statistice od 1. 1. 2009 do 31. 12. 

2020 navštívilo 749 329 návštěvníků (z toho 446 722 unikátních) a bylo zobrazeno celkem 2 

446 213 webových stránek. 

 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2020 na nich bylo zaznamenáno 8 402 přístupů. 

 

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad) 

Pracovníci muzea poskytli 1 recenzi výstavy do časopisu ZVUK. Zástupce MRV působí 

v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a 

rovněž v redakční radě časopisu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu 

Valašsko (Acta Carpathica Occidentalis – entomolog a Acta Musealia – archeolog).  

Zástupce MRV působí v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve Zlíně) a další je výkonným redaktorem časopisu Muzea jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko Acta Musealia.  

Archeolog recenzoval dvě studie do recenzovaného odborného periodika Archeologické 

výzkumy na Vysočině. 

 

6) Rozvojové aktivity 

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů 

Muzeum je aktuálně ve fázi realizace investiční akce s názvem Muzeum regionu Valašsko, 

p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic. Investiční 
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akce má rozpočet na 117 mil. Kč, podíl IROP na této investiční akci činí přes 72 mil. Kč. Další  

dotační projekty v přípravě ani v realizaci nejsou. 

 

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) 

1) Muzeum obdrželo v roce 2020 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské 

Meziříčí na restaurování polychromovaného sousoší Piety ze sbírky muzea, které pochází 

pravděpodobně z pozdně gotického období. Restaurátorské práce činily 125 tis. Kč. 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2020 kvůli pandemické situaci neproběhlo jednání poradního sboru ředitele muzea 

pro sbírkotvornou činnost. Nové dary, nákupy či vyřazení ze sbírek tak nebyly projednány a 

ředitelem muzea schváleny. Do sbírek tak byly zapsány jen sbírkové předměty pocházející 

z darů schválenými předchozími zasedáními v roce 2019 a starší. 

 

6.4. Finanční pomoc sponzorů 

V roce 2020 přispěl na provoz muzea následující sponzor: 

Dárce částka účel 

CS CABOT, spol. s r.o. 25 000,00 Kč Nákup pomocného výstavního materiálu zámek 

Lešná 

pan Novotný 5 000,00 Kč Příspěvek na vytištění časopisu Valašsko č. 45 

Celkem         30 000,00 Kč  

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice II. etapa 

Na začátku roku 2019 získal Zlínský kraj od města Valašské Meziříčí parcelu p. č. 177 (k. ú. 

města Valašské Meziříčí), která se nachází okolo opraveného kostela sv. Trojice. 

Muzeum začalo na základě rozhodnutím Rady Zlínského kraje č. 0569/R20/19 s přípravou 

projektové dokumentace na rozvoj areálu kostela sv. Trojice. Záměrem muzea je v areálu 

zbudovat cestní a chodníkovou síť, zbudovat na pozemku toalety a provozní prostor pro 

uložení nářadí a materiálu na údržbu areálu, dále osvětlení a přípojná místa pro mobilní 

elektrický rozvaděč. Součástí rozvoje má být i oprava oplocení, nezbytné sadové úpravy na 

přítomných keřích a dřevinách, mobiliář v podobě laviček, kamenných a kovových artefaktů 

(náhrobní kameny, sochy, kříže) a v neposlední řadě panelů naučné stezky. 

Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení byla předána v dubnu a 

projektová dokumentace pro provedení stavby byla předána v červenci roku 2020. Od 

srpna probíhá inženýrská činnost, která se částečně potýká s problémy spojenými s pandemií 
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nemoci COVID-19 a částečně s připomínkami dotčených orgánů a majitelů sousedních 

pozemků. 

Projekt počítá s rozpočtem kolem 11,6 mil. Kč. 

 

Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín - Obnova zámeckého parku 

Obnova zámeckého parku zámku Vsetín – obnova zámeckého parku spočívá v opravě a 

úpravě cestní sítě, umístění mobiliáře a odpočinkových zón, výměnou osvětlení parku a 

scénického osvětlení zámku. Dále projekt počítá s kompletní revitalizací zeleně. Projekt se 

výrazně zpozdil v rámci inženýrské činnosti nad projektovou dokumentací pro územní 

rozhodnutí z důvodu jednání se Státní památkovou péčí, která měla specifické požadavky na 

projektované řešení parku. V listopadu roku 2020 byla opětovně podána žádost o rozhodnutí 

k předkládané projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, po vyřešení všech 

připomínek ze strany dotčených orgánů. V rámci roku 2021 bude doplněna a předána 

projektová dokumentace pro provedení stavby.  

Projekt počítá s rozpočtem akce 5 mil. Kč. 

 

Dále probíhá realizace těchto investičních akcí: 

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic 

IZ 1329/090/04/17 – 10/10/20/S, investiční záměr spočívá v kompletní rekonstrukci zámku 

Kinských (změna dispozičního řešení: výstavba nových depozitářů, odvodňovací zásahy 

(drenážní systém, elektroosmóza), obnova expozic a výstavních prostor, obnova provozních 

a návštěvnických prostor, oprava elektroinstalace, výměna EZS a kamerového systému, nová 

instalace vzduchotechniky, instalace EPS a další stavební zásahy), kde jsou celkové výdaje 

investičního záměru plánovány na 117 mil. Kč. Muzeu byla schválena žádost o dotaci v rámci 

dotačního programu IROP výzvy č. 76 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví, podíl dotace by měl činit celkem 72 mil. Kč, z čehož je 68 mil. Kč z IROP a 

podíl státního rozpočtu 4 mil. Kč. Aktuálně v objektu probíhají stavební práce a probíhá 

příprava na realizaci expozice a výstavní prostory, dále probíhá příprava dodávky a 

montáže mobiliáře. Celá akce by měla být ukončena  v roce 2021.  

Dopad situace kolem celosvětové pandemie nemoci COVID-19 zasáhl reailizaci této investiční 

akce, kde v rámci stavby bylo nutno prodloužit termín zhotoviteli o 2 měsíce, neboť byly 

výpadky v dodávkách materiálů i služeb u subdodavatelů. Další prodloužení v tomto projektu 

není nyní očekáváno. 

Rozpočet celé akce je 117 mil. Kč. 
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Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín 

IZ 1494/090/01/19 – 03/02/20/S investiční záměr spočívá ve  vybudování návštěvnického 

(vzdělávacího centra), jako nadstavba na stávající mechanickou dílnu. V nových prostorách 

má vzniknout multifunkční (lektorský a výstavní) prostor a planetárium. Dále má dojít k 

využití travnatých ploch (odpočinková místa, interaktivní modely jako součást naučné 

stezky), budou provedeny nezbytně nutné terénní úpravy a bude nově upravena a 

zbudována chodníková a cestní síť s parkovacími místy. Planetárium má mít rozměr 8 m 

v průměru s kapacitou 30 míst. 

V rámci projektování byl detailně prozkoumán technický stav mechanické dílny a závěrem 

statika byl absolutně nevyhovující stav mechanické dílny pro budoucí přístavbu. Proto byla 

dodatkem smlouvy o dílo do rozsahu projekčních prací přidána klauzule o odstranění stavby 

(mechanické dílny) a následná stavba 2. podlažní novostavby. Tento krok přinesl značný 

nárůst investičních nákladů z původních 20 mil. Kč na 35 mil. Kč. Rada Zlínského kraje se 

proto rozhodla v květnu investiční akci ukončit závěrečnou zprávou a muzeum bylo 

pověřeno k realizaci projektové dokumentace pouze v rozsahu pro odstranění stavby, 

územní rozhodnutí a stavební povolení. Samozřejmostí je realizace inženýrské činnosti, které 

tyto stupně projektové dokumentace vyžadují. V srpnu byla předána projektové 

dokumentace pro odstranění stavby. Projekt se potýká se značným zpožděním způsobeným 

pandemií nemoci COVID-19. Velký výpadky byly hlavně v září a říjnu 2020 v rámci 

poskytování projekčních služeb, ale i v rámci subdodávek, projektová činnost ohledně 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí se tam zbrzdila skoro o 2 měsíce. V prosinci 

byl podepsán dodatek č. 4 smlouvy o dílo, který vzhledem k této situaci posunul lhůty pro 

předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace a následné inženýrské činnosti. 

Rozpočet stavby je plánován na 35 mil. Kč. 

 

Stavební úpravy zámku Vsetín – etapa II 

Muzeum bylo Radou Zlínského kraje pověřeno k přípravě projektové dokumentace již v roce 

2019. Stavební úpravy etapa II. je pokračováním stavebních úprav zámku Vsetín, které 

realizoval Zlínský kraj v letech 2014-2015. Etapa II. řeší opravu vstupů do objektu zámku 

(schodiště a empírové sloupy), opravu omítek a korun zámecké zdi, zbudování zhášecího 

systému v zámecké věži, výstavbu výtahu v atriu zámku, vnější fasádu zámku a výměnu rýn a 

svodů, dále akce řeší částečnou obměnu a opravu (repasi) vybraných dveří. 

Po doprojektování byly upřesněny náklady projektu stavebních činností na 26 mil. Kč. 

V závěru roku 2019 došlo k přípravě investičního záměru této akce, kdy se rozhodlo o 

realizaci pouze opravy zámecké zdi a vstupů do objektu a zbudování zhášecího systému 

v zámecké věži. Investiční záměr byl podán v únoru 2020 a počítal s rozpočtem 10 012 tis. Kč, 

po vysoutěžení zhotovitelů zmíněných staveb byl rozpočet investiční akce upraven na 11 032 

tis. Kč. 

V rámci roku 2020 se podařilo plánované stavby realizovat. Celkové náklady akce byly 

10 929 627,43 Kč s DPH. 
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Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště 

IZ 1483/090/12/18 investiční záměr spočíval v repasi celkem 108 ks oken obvodového pláště 

zámku Vsetín. Repase probíhala výměnou jednoduchých skel za dvojskla s nízkou teplotní 

prostupností (ztrátou), dále byly do rámů a křídel oken zafrézovány drážky pro přidaná 

těsnění. Rámy a křídla oken byla očištěna, obroušena a nově natřena 2–3 nátěry ochranného 

laku. Investiční akce byla ukončena závěrem roku 2019. 

Celá akce si vyžádala náklady ve výši 3 638 954,00 Kč. V roce 2020 bylo v rámci výzvy 100. 

Operačního programu Životního prostředí zažádáno o dotaci ve výši 1 454 656,19 Kč 

 

Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt 

IZ 1686/090/09/20 investiční záměr se dělí na 2 etapy: 

1. etapa 

- oprava jednotné kanalizace a výstavba nového 3-komorového septiku o objemu 3 m3 pro 
zámek (realizace v roce 2020), předpokládané náklady 915 tis. Kč s DPH. 

2. etapa 

- nové zbudování dešťové kanalizace okolo zámku a svedení srážkových vod do jímky o 
objemu 14m3 s přepadem do přilehlého potoku, dále s výstavbou nového 3-komorového 
septiku o objemu 3 m3 a svedení srážkových vod do jímky o objemu 3 m3 s přepadem do 
trativodů pro hospodářský objekt č. 94 (realizace dle získání financování ze ZK), 
předpokládané náklady 1 604 tis. Kč s DPH. 

V rámci 1. etapy se podařilo stavbu realizovat bez vážnějších problémů. Stavba byla 
započata v říjnu a ukončena v prosinci 2020. V rámci roku 2021 bude dílo kolaudováno. 

Investiční záměr byl schválen s rozpočtem 1 066 tis. Kč, reálně bylo proinvestováno pouze 

1 010 914,02 Kč, nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2021. 
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7) Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 

2015–2024 

 

a) Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory 

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)  

 

Údaj Rok 2015 Rok 2016  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Objekty – pobočky, 

detašovaná pracoviště 

(NIPOS ř. č. 0103) 

3 3 3 3 3 3 

Sbírkové předměty 

(NIPOS ř. č. 0901)  
76 717 83 875 87 758 91 204 91 704 94 748 

Počet zapsaných 

přírůstků za sledovaný 

rok (NIPOS ř. č. 0905): 

120 702 766 1 097 82 120 

- z toho přírůstky 

získané koupí 
0 112 99 18 1 6 

- z toho přírůstky 

získané darem 
29 508 583 998 63 43 

- z toho přírůstky 

získané sběrem 
91 82 54 81 18 71 

Počet knihovních 

jednotek (NIPOS ř. č. 

0603) 

27 121 27 475 27 621 27 621 27 927 28 042 

Počet stálých expozic 

(NIPOS ř. č. 0107) 
18 18 18 18 5 5 

Počet výstav (NIPOS ř. 

č. 0201):  
33 44 41 41 22 17 

- z toho v zahraničí 

(NIPOS ř. č. 0205):

  

0 0 0 0 0 0 

Počet kulturně 

výchovných akcí pro 

veřejnost (NIPOS ř. č. 

0231): 

190 125 90 192 112 43 

Celková návštěvnost 

expozic a výstav, 

kulturně výchovných 

akcí (NIPOS ř. 0218 + ř. 

0232) 

145 356 129 648 127 518 129 829 116 586 64 350 
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c) Výkaz o hvězdárně (v souladu s NIPOS Kult (MK) 16-01 a hodnocenými indikátory 

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024) 

 

Údaj 
Rok 

2015  

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020* 

Objekty - pobočky, 

detašovaná pracoviště 

(NIPOS ř. č. 0101) 

1 1 1 1 1 1 

Počet knihovních 

jednotek 
0 0 0 0 0 0 

Počet stálých expozic 0 0 0 0 0 0 

Počet výstav (NIPOS ř. 

č. 0108): 
0 0 0 0 0 0 

- z toho v zahraničí 0 0 0 0 0 0 

Počet vzdělávacích akcí 

pro veřejnost (NIPOS ř. 

č. 0103): 

430 345 327 344 364 299 

Celková návštěvnost 

(NIPOS ř. 0102) 
11 339 9 046 7 654 11 162 15 903 9 826 

* výkaz je ovlivněn negativním dopadem pandemie nemoci COVID-19 

 

7.3. Souhrnná zpráva o stavu plnění ukazatelů/dosažení indikátorů 
 

Muzeum v souladu se svými cíli pracuje na plném zpřístupnění svých služeb, čili i knihoven 

veřejnosti. V minulém roce došlo k dočasnému uzavření obou knihoven (knihovny ve Vsetíně 

byla částečně uzavřena kvůli katalogizaci fondu a kvůli uzavření muzea) a knihovny 

ve Valašském Meziříčí (z důvodu stěhování). Ve sbírkotvorné činnosti došlo k další dílčí 

aktualizaci Sbírkotvorné koncepce. Bylo navedeno takřka 100 % sbírky do databázových 

systémů, kdy se nyní data čistí a chystají na plánovaný převod do ESSP. Inventarizace sbírek 

proběhla dle plánu, kdy byla inventarizace zaměřena hlavně na vsetínskou sbírku (sbírka 

muzea ve Valašském Meziříčí je stále zabalena kvůli stěhování a de facto nepřístupná 

badatelům i odborným pracovníkům). Celkem bylo v roce 2020 inventarizováno 9 % celé 

sbírky Muzea regionu Valašsko – minimální rozsah inventarizace daný zákonnými požadavky 

byl tak splněn. Byl pořízen a přiřazen fotografický materiál k celkem 23 705 evidenčním 

číslům sbírkových předmětů. 

Nárůst velikosti sbírky byl pozvolnější než dříve, opět kvůli faktickému uzavření 

pobočky ve Valašském Meziříčí a změně priorit zadaných úkolů. Podíl odborných pracovníků 

na všech zaměstnancích muzea nyní zapojených do řešení záměrů VaV je nyní 62 % (27,3 

přepočtených úvazků). Počet odborných výstupů uznatelných do RIV klesl na 12, bohužel 

výsledek organizace na poli vědy a výzkumu dosud nebyl na webu www.rvvi.vz zveřejněn. 

Celkový počet popularizačních článků o muzeu v monitorovaných médiích bal cca 400, díky 

přejímání obsahu dalšími médii bude ale jistě vyšší než 500. Rovněž bylo vydáno 72 tiskových 
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zpráv o činnosti muzea. Muzeum vydává svůj popularizační časopis Valašsko a dále vydávalo 

ve spolupráci s MJVM ve Zlíně dva odborné časopisy, přírodovědný a společenskovědní.  

Celková návštěvnost muzea klesla na 40 021 autentických návštěvníků (respektive 

64 350 dle evidence NIPOS). Dáno je to především restriktivními opatřeními kvůli pandemii 

COVID-19. Muzeum bylo veřejnosti otevřeno pouze 195 dní v roce (v roce 2019 to bylo 312 

dní). Řadu dní však bylo otevřeno jen za jiných omezení. Návštěvnost tak klesla na cca 50 % 

normálního stavu. Návštěvnost speciálních doprovodných akcí k výstavám a expozicím činila 

pouze 6 520 osob, opět i kvůli omezení počtu návštěvníků na jednu akci i v případě otevření 

muzea. Muzeum si zapůjčilo 1 výstavu (tj. 6 % výstav) a celkem otevřelo 17 výstavních počinů 

větších či menších parametrů. Snížení procenta kompletně zapůjčených výstav je dáno 

hlavně tím, že muzeum mnohé zapůjčené výstavy adaptovalo na jeho podmínky tak, aby byly 

návštěvnicky atraktivnější. Samozřejmostí je tvorba výstavního plánu podle směrnice č. 20: 

Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů a hodnocení 

činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko. Počet kulturně-výchovných akcí díky 

přísnějšímu posuzování zařazení akce a akcentací na kvalitu a ne kvantitu akcí a díky vládním 

restrikcím klesl na 43. Drastický pokles byl především u návštěvnosti lektorských programů 

pro školy, kdy bylo realizováno pouze 194 programů, jichž se zúčastnilo 3 841 dětí. I po 

prvním otevření muzea se kvůli omezením ve fungování škol nepodařilo rozsah poptávky po 

lektorských programech obnovit.  

Muzeum na omezení provozu reagovalo hlavně reorganizací on-line aktivit na svém 

webu a na webech sociálních sítí a v médiích. Nové sekce on-line aktivit byly rychle hned na 

jaře 2020 naplněny zajímavým obsahem, např. bylo nabídnuto 23 virtuálních výstav, byl 

zprovozněn rozsáhlý fotoarchív čítající v první etapě přes 10 000 historických fotografií 

z našeho fotoarchívu. Nově byla vytvořena sekce on-line her pro nejmladší návštěvníky 

(Hrajeme si s muzeem), tak i starší mládež a všechny ostatní věkové skupiny našich 

návštěvníků (Muzeum nás baví). S velkým zájmem se setkalo uveřejňování aktuálních 

informací o počasí a zpřístupnění archivu starších meteorologických dat (Počasí na Vsetíně). 

Veřejnosti také byly k volnému stažení nabídnuty pdf verze všech starých muzejních časopisů 

a výběrově též jiných publikací monografie). Toto všechno se pozitivně odrazilo na zvýšeném 

provozu webových stránek muzea a v utužení vazby muzea s nejmladší potenciálně velmi 

zajímavou skupinou návštěvníků. V muzeu nyní pracuje stabilní tým, který je obměňován dle 

potřeby efektivní práce a naplnění poslání muzea jako instituce. 

 

8) Kopie ročního výkazu o muzeu za rok 2019 (tento výkaz je součástí programu 

statistického zjišťování MK ČR). 

Roční výkaz je uveden v příloze D. 
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III. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA K 31. 12. 2020 

1) Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2020 (celkové shrnutí) 

 

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými 

pokyny zřizovatele. Týká se to zejména dodržení závazných účetních analytik, stanovených 

rozpočtových pravidel a účetních postupů. Účetní výkazy jsou pravidelně čtvrtletně zasílány v 

elektronické podobě do CSÚIS dle požadavků stanovených legislativou. 

Do účetnictví jsou v průběhu roku zapracovány poznatky a nálezy z provedených externích 

kontrol a dohlídek zřizovatele tak, aby bylo zamezeno možnosti vzniku opakovaných nálezů. 

Do účetní závěrky byly zapracovány a proúčtovány poznatky z inventarizace a to jak fyzické, 

tak dokladové. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve formě mank a škod či přebytky majetku. 

V účetní závěrce jsou zachyceny všechny účetní případy a skutečnosti, které byly organizaci 

známy k 31. 12. 2020. Domníváme se, že účetní závěrka tak poskytuje věrný a poctivý obraz 

o stavu majetku a finanční situaci organizace. 

ÚJ používá účetní metody, které jsou uvedeny v příloze ÚZ za rok 2020.  

ÚJ ke dni 31. 12. 2020 neeviduje pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky.  

Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla. 

 

2) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení 

 

Nastavení vnitřního kontrolního systému PO  

 

Vyjádření ředitele: 

V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, ve kterém je zapracován i systém vnitřní 

kontroly systému organizace. 

 

Přehled platných vnitřních směrnic 

Směrnice 

číslo 
Název směrnice 

Platnost 

od 

Poslední 

úprava 

001 Směrnice o vedení účetnictví 1.12.2010 1.11.2018 

002 
Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní 

evidence  
1.12.2010 2.1.2014 

003 Směrnice upravující oběh účetních dokladů      1.12.2010 
 

004 Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků    1.12.2010 1.11.2013 

005 Směrnice o řídící kontrole                      1.12.2010 
 

006 Směrnice o používání FKSP                     1.12.2010 1.7.2019 

007 Pracovní řád                                  1.12.2010 1.11.2018 

008 Vnitřní platový předpis                         1.6.2012 1.11.2018 
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009 Organizační řád                                1.3.2013 1.1.2017 

010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad    1.2.2010 1.4.2015 

011 Směrnice o nakládání s odpady 1.12.2010 
 

012 Směrnice k provozu motorových vozidel a evidenci spotřeby PHM 1.4.2011 1.3.2013 

013 Směrnice k vedení spisové služby, k archivaci, spisový a skartační řád 1.8.2011 
 

014 Směrnice k zabezpečení požární ochrany  1.4.2011 1.5.2016 

015 Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 1.4.2011 1.5.2016 

016 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  1.12.2010 
 

017 Depozitární řád  1.11.2012 1.7.2016 

018 Správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy 1.4.2013 1.4.2014 

019 Směrnice k sestavení rozpočtu muzea 1.7.2015 
 

020 
Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů 

a hodnocení činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko 
1.9.2015 

 

021 Směrnice k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů 1.5.2016 
 

022 Směrnice k zabezpečení nakládání s chemickými látkami a směsmi 1.5.2016 
 

023 Personální směrnice 1.7.2016 
 

024 Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) 25.5.2018 
 

 

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno příslušné oddělení Muzea dle charakteru a zaměření obsahu 

vnitřní normy. V roce 2020 nebyla aktualizovaná žádná směrnice. Byly vydány pouze příkazy ředitele 

ke stanovení cestovních náhrad a provedení inventur. Oddělení vnitřního auditu není zřízeno. 

 

Inventarizace majetku PO 

 

Vyjádření ředitele: 

Majetková evidence je vedena pomocí programu Gordic-WinEMA. Za její vedení odpovídá 

ekonom. Inventarizace majetku a závazků organizace je prováděna dle Směrnice č. 04 muzea 

a příkazu ředitele k provedení inventarizace (Plán inventur). Je v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

Inventarizací majetku a závazků k 31. 12. 2020 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištění 

ÚIK jsou uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2020, v příslušných inv. soupisech a v příloze 

k ÚZ za rok 2020. 

Doložení průběhu inventarizace a jejího vyhodnocení (inventarizační zpráva) je uvedeno 

v přílohové části. 
  



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2020 
 

 120 

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2020 

 

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace 

 ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2020 

 

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  

a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2019 

ředitel příspěvkové organizace 

 

doporučuje / nedoporučuje * 

 

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 

na zasedání Rady Zlínského kraje dne 26. 4. 2021 

 

 

Ve Vsetíně dne 26. února 2021 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Vitásek 
ředitel  

Muzeum regionu Valašsko, 
příspěvková organizace 
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