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A. Část textová 

Úvod 

Když se řekne Valašsko, řadě lidem se vybaví krásná příroda a krajina, folklórní soubory, 
písně a tradice, pro někoho je to stádo ovcí s Valachem v kroji nebo třeba dobrá slivovice. 
Region Valašska má mnoho podob a vůní.  

K institucím, které na Valašsku působí, patří také Muzeum regionu Valašsko. Vzniklo 
v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní 
společnost ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 
1924) a Muzea v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna. 

 

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum více oborové 
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. Sběrnou oblastí je etnografický region 
Valašsko. Hvězdárna Vsetín se od svého vzniku v roce 1950 zabývá především popularizací 
astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností. 

Muzeum má cca 41 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem 
(zámek Vsetín, Hvězdárna, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice, 
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Zámek Lešná). Muzeum spravuje 413 552 sbírkových předmětů. Rozpočet muzea v roce 2010 

byl 18,64 mil. Kč (2009 byl 17,67 mil. Kč), z toho 16,75 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.  

Celková návštěvnost na všech pracovištích v roce 2010 byla 44 670 návštěvníků (v 
roce 2009 byla 32 444) a dle počtu navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) v roce 

2010 byla 74 068 návštěvníků (v roce 2009 byla 52 554 návštěvníků). K největšímu nárůstu 
v roce 2010 došlo ve Valašském Meziříčí díky mimořádnému nasazení pracovníků pobočky a 
výborné spolupráci s městem. 

Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a 
cestovního ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě tři zámky (zámek Vsetín, zámek 
Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí) a kostel Svaté 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 objekty na Valašsku.  

Rok 2010 byl ve znamení změn expozic a přípravy projektů financovaných ze zdrojů 
EU. K hlavním mimořádným úkolům patřilo:  

a) Realizace změn expozic v zámku Vsetín (s finančním přispěním Města Vsetín ve výši 
200 000 Kč). 

b) Realizace změn expozic v zámku Kinských (s finančním přispěním Města Valašské 
Meziříčí ve výši 150 000 Kč). 

c) Zpracování střednědobé koncepce sbírek. 

d) Podání žádosti (leden 2010) o dotaci na fondy EU do Regionálního operačního 
programu (projekt byl schválen), soutěže dle zákona o veřejných zakázkách a zahájení 
stavby projektu „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná“ (celková částka 

32 702 000,- Kč). 

e) Podání žádosti (leden) o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt 

„Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ (projekt byl schválen), příprava 
podkladů pro soutěže (celková částka 8 678 000,- Kč).  

f) Podání žádosti (červen) o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na 

projekt „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u 
Valašského Meziříčí“ (projekt byl schválen), příprava soutěže (celková částka 

4 747 000,- Kč).  

g) Podání žádosti (červen) o dotaci do Operačního programu Věda a výzkum pro inovace 
na projekt „Muzeum budoucnosti Vsetín“ (projekt schválen jako náhradní) na 
celkovou částku 150 000 000 Kč. 

Tyto podklady a projekty jsou blíže popsány v bodě 6.5 „Odborné části“ a bodě 14 
„Ekonomické části“ tohoto dokumentu. 
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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. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel od 1. srpna 2009 

Předmět činnosti: Hlavní činnost (změna zřizovací listiny v červnu 2010): 
- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a 

technických věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy. 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: V tom vsetínském zámku (nová expozice); Pod 

jménem valachů – historie lidových bouří; Počátky sběratelství na 
Vsetínsku (nová expozice); Vsetínsko na prahu moderní doby (upravená 
expozice); Od kolébky po rakev (nová expozice). Další aktivity: Vyhlídková 
zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy, zámecký park, pořádání 
kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. 

Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 
Celoroční provoz. Expozice: Zámecké pokoje, Hračky ze zámku a podzámčí 
(nová expozice); Sklo a gobelíny; Nástropní obrazy ze zámku Lešná; 
Konšelský nábytek; Vůně kávy (nová expozice) a Kavárnička Antonína 
Duřpeka; Staré tisky vyprávějí (nová expozice). Další aktivity: krátkodobé 
výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních 
obřadů. 

Zámek Lešná, 756 41 Lešná  
Zámek je uzavřen (v rekonstrukci – předpoklad otevření podzim 2011). 

Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském 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, odborné a popularizační 
přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická 
pozorování, pořádání kulturních akcí 

Rozpočet (výnosy) 2009: 17 671 760 Kč (z toho 16 480 000 Kč příspěvek zřizovatele) 
2010: 18 642 600 Kč (z toho 16 751 000 Kč příspěvek zřizovatele) 

Zaměstnanci 
(přepočtený počet) 

2009: schválený počet 41,30, skutečný 38,72 

2010: schválený počet 41,63, skutečný 41,25 

Návštěvnost 2009: 32 444 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 52 554 návštěvníků) 
2010: 44 670 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 74 068 návštěvníků) 
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Závazně stanovené ukazatele pro rok 2010 organizace dodržela. 

Do roku 2010 vstoupila organizace s těmito závaznými ukazateli: 

- příspěvek na provoz     15 500 000,00 Kč 

- závazný objem prostředků na platy   8 140 000,00 Kč 

- závazný objem OON     150 000,00 Kč 

- odvod z IF      50 000,00 Kč 

 

Během roku došlo k těmto změnám: 

1. změna řešila navýšení o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele ve výši 
40 000,00 Kč na realizaci přednáškového cyklu ve Vsetíně – viz usnesení RZK č.33/R02/10. 

2. změna navýšila závazný objem mzdových prostředků o 136 000,00 Kč a dále o 30 000,00 

Kč závazný objem OON obojí v rámci projektu „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná 
u Val. Meziříčí“ – viz usnesení RZK čj. 0/563/R15/10. 

3. změna řešila snížení prostředků na platy ve výši 30 000,00 Kč, vyčlenila účelovou dotaci 
poskytnutou z Úřadu práce ve výši 139 564,00 Kč a dále řešila navýšení závazného objemu 
OON o 126 000,00 Kč – viz usnesení čj. 00849/R20/10. 

4. změna se týkala navýšení příspěvku na provoz o 150 000,00 Kč na opravu CESTNÍ sítě 
zpevněných cest v parku Lešné – viz usnesení čj. 0959/R23/10. 

5. změna navýšila závazný objem prostředků na platy o účelovou dotaci poskytnutou 
z Úřadu práce o 42 537,00 Kč – viz usnesení RZK čj. 1084/R25/10. 

 

Investiční dotace a NFV 

V souvislosti s projektem „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ byla 

organizaci schválena investiční dotace rozhodnutím 4/2010/ŘDP ve výši 3 763 000,00 Kč a 
finanční návratná výpomoc ve výši 6 000 000,00 Kč. Dotace byla v roce 2010 čerpána ve výši 
1 001 201,00 Kč.  

 

V souvislosti s projektem „Muzeum budoucnosti Vsetín“ nám byla schválena návratná 
finanční výpomoc ve výši 3 068 000,00 Kč. Z této částky bylo dosud použito 2 458 000,00 Kč.  

 

Příspěvky od obcí 403 500,00 Kč 

Město Vsetín:  200 000,00 Kč vytvoření nových expozic ve Vsetíně 

   7 000,00 Kč akce Ponocování na zámku 

   20 000,00 Kč výstava Václava Cíglera 

   10 000,00 Kč akce Muzejní adventní kouzlení 
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Město Val. Meziříčí: 150 000,00 Kč vytvoření nových expozic ve Val. Meziříčí 

   10 500,00 Kč doprovodné programy k akcím muzea 

   3 000,00 Kč Živá historie (Matalík) 

   3 000,00 Kč Textilní odpoledne v muzeu 

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

 

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

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

Celkové náklady organizace za rok 2010 byly ve výši 18 512,88 tis. Kč, což je 101,33% oproti 
rozpočtu, který činil po změnách 18 270,02 tis. Kč. 

501 Spotřeba materiálu 

Na tomto účtu se staly nejvýznamnějšími položkami náklady související s vytvořením nových 
expozic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Většina těchto nákladů byla kryta příspěvkem od 
Města Vsetín ve výši 200 tis. Kč, od města Val. Meziříčí ve výši 150 tis. Kč. Jelikož došlo 
k velké úspoře na konci roku na energiích a částečně na odvodech, bylo rozhodnuto o 
nákupu majetku, který v organizaci scházel nebo již byl technicky či morálně zastaralý. 
Jednalo se např. o výpočetní techniku (stolní počítače, notebooky), multifunkční tiskárnu, 
síťové a komunikační prostředky, fotoaparáty, židle apod. 

502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek 

Pozdní nástup zimy a vyšší teploty během ní se projevily kladně na úspoře všech energií. Bylo 
plánováno, s ohledem na předcházející roky, 2 190 tis. Kč, náklady činily 1 999,94 tis. Kč. 
Úspora tedy činila 190,06 tis. Kč. 

512, 513 Cestovné, náklady na reprezentaci 

Tyto položky byly nedočerpané.  

518 Ostatní služby 

Položka služeb je překročena. Výrazně stoupl počet telefonních hovorů v souvislosti s novými 
projekty. V souvislosti s projektem byla potřeba průzkumu regenerace a obnovy vegetačních 
prvků. Další stavebně historický průzkum byl proveden na zámku Vsetín v souvislosti 

s projektem Muzeum budoucnosti. V budově č. 94 Lešná vznikla potřeba ekonomické 
analýzy vzhledem k tomu, že zde není topení a voda (nebylo dořešeno v rámci rekonstrukce 

budovy v r. 2009).  

Významnější položkou ve službách je také realizace interaktivní výstavy Rekordy a kuriozity 
ze světa zvířat – Savci.  

549 Ostatní náklady 

Pojistné za organizaci kleslo vstupem pod společnou smlouvu s pojišťovnou Renomia a také 
prodejem auta v roce 2010.  
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Celkově byl tento účet překročen, během roku vznikla potřeba řešit rozšíření mzdového 
programu, s organizačními změnami také souviselo rozšíření telefonní sítě v několika 
objektech. Na konci roku byla zakoupena kuchyňská linka do objektu č. 94 v Lešné. Také zde 
byl zakoupen a instalován bojler. 

Nejvýznamnějšími položkami na tomto účtu jsou položky za snížení stavu skladových zásob 
(112 tis. Kč). 

551 Odpisy 

Částka odpisů je o 1,35 tis. Kč nižší oproti plánu, neboť technické zhodnocení na hvězdárně 
se posunulo o několik měsíců, tudíž i zařazení a počátek odpisů.  

 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Výnosy v hlavní činnosti byly překročeny – 101,33% (242 730,00 Kč) oproti rozpočtu. 

602 – Výnosy z prodeje služeb  

Výrazně stouply tržby za vstupné, ve kterých se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené 
expozice v zámku Vsetín i Kinských ve Val. Meziříčí.  

603 – Výnosy z pronájmu 

Na tomto účtu se promítlo zvýšení ceny za svatební obřady a větší zájem veřejnosti o 
pronajímané prostory. 

604 Tržby za zboží (vlastní)  

I na prodeji vlastního zboží se projevila vyšší návštěvnost. 

648 Čerpání fondů 

V tomto roce nebylo využito plánované čerpání rezervního fondu ve výši 100 000,00 Kč, 
expozice se podařilo vytvořit z příspěvků obcí, darů a z rezerv na provoz. Ostatní čerpání viz 
kapitola č. 7. 

 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

381 Náklady příštích období 22 086,00 Kč  

Zůstatek je tvořen z předplaceného nájmu lahví na technické plyny (nájem do roku 2013), 
dále z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2011 a podíl nákladů za školení 
probíhající 2010-2011. 

385 Příjmy příštích období 53 142,00 Kč 

Jedná se předpis úhrady za elektrickou energii, kterou hradí Český hydrometeorologický 
ústav v 1/2011 dle skutečné spotřeby. Druhý předpis se týká nároku na dotace z Úřadu práce 
za 3 zaměstnance za 12/2010, které budou uhrazeny v 2/2011. 

389 Dohadný účet pasivní 523 051,00 Kč 

Dohadná podložka za el. energii je 40 121,00 Kč, plynu 450 620,00 Kč a vody 32 310,00 Kč. 
Částky byly vypočítány dle skutečné spotřeby. 
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady u doplňkové činnosti činily 102 217,16 Kč., výnosy pak dosáhly částky 129 848,00 Kč. 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 27 630,84 Kč.  

Jednalo se o maloobchodní prodej zboží, z části v režimu komisního prodeje, publikace 
vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty úzce 
související s oborem naší hlavní činnosti. 

 

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2010 za hlavní a 
doplňkovou činnost 

Hlavní činnost   -136,39 Kč  

Doplňková činnost   27 630,84 Kč  

Celkem zisk    27 494,45 Kč 

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného 
výsledku hospodaření do peněžních fondů takto:  

Do fondu odměn    5 400,00 Kč 

Do rezervního fondu    22 093,61 Kč 

Celkem     27 494,45 Kč 

 

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

521 Ostatní osobní náklady 306 000,00 (100 %) 

Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o 
provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se zejména o přednášky pro veřejnost, 
práce v Redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím 
a na akcích muzea, pomoc při instalacích výstav, práce v nákupní komisi sbírkových 
předmětů. Během roku byly OON navýšeny z hlediska práce na projektu „Stavební obnova a 
modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ a práce na ostatních projektech. 

Dohody o pracovní činnosti byly sjednány na obsluhu plynové kotelny v zámku Kinských i 
zámku Vsetín. Dále na kódování objektů a na průvodce. 

521 Prostředky na platy 8 840 537,00 Kč (100 %)  

Mzdové prostředky byly během roku několikrát upraveny viz bod. č. 1 Závazně stanovené 
ukazatele. 

Jednalo se o prostředky na pozici kastelánky pro zámek Lešná. Začátkem roku proběhla 

změna, kdy byly průvodkyním pracujícím na částečné úvazky podle potřeb organizace 
změněny na dohody o pracovní činnosti. 

Odchylky složek platu proti rozpočtu 

Z důvodu organizačních změn, kdy došlo k navýšení počtu vedoucích od dubna 2010 je vyšší i 
příplatek za vedení. I zde se promítla nová kastelánka jako nová vedoucí oddělení Lešná.  
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Vyšší náhrady mzdy vznikly čerpáním dovolené roku 2009 (např. matky na mateřské 
dovolené). 

Procento fluktuace TČP 0,32 

Do organizace bylo v roce 2010 přijato celkem 16 lidí do pracovního poměru na různě velké 
pracovní úvazky dle potřeb muzea, a to vesměs na dobu určitou (zejména průvodci a další 
sezónní pracovníci, pozice související s přípravou projektu atd.). Z toho bylo přijato několik 
pracovníků prostřednictvím projektu úřadu práce „Společensky účelná pracovní místa“. 

Z organizace odešlo 9 zaměstnanců, 1 do starobního důchodu, 1 dohodou o rozvázání 
pracovního poměru a 7 ukončení na dobu určitou.  

 

6. Vyhodnocení provedených oprav /tab.č.7/ – 530 054,10Kč 

Plán oprav byl překročen již v průběhu roku 2010, přičemž bylo při zjištění této skutečnosti 
žádáno o změnu plánu. Následně byl v prosinci tento aktualizovaný plán překročen o 5 tis. Kč 
– 0,96 %, neboť došlo k několika neplánovaným opravám. Jednalo se o drobné opravy auta – 

přepínač světel a výměna olejového filtru. 

Z investičního fondu a částečně z provozních prostředků byla provedena plánovaná výmalba 
zámků Vsetín a Kinských ve Val. Meziříčí. Jedná se o malování interiérů v rámci instalace 
nových expozic. Celkově malování stálo 126 472,00 Kč. 

Z provozních prostředků byla provedena oprava okapových systémů po zimě 2009/2010 na 
zámcích Vsetín, Kinských ve Val. Meziříčí i v Lešné. Většina vynaložených prostředků byla 
vrácena zpět, neboť opravy byly řešeny jako pojistná událost. Částka oprav dosáhla 
58 802,00 Kč. 

V souvislosti s instalací nových expozic musely být provedeny původně neplánované opravy 
podlahy přebroušením, lakováním v zámku Kinských ve Val. Meziříčí. Oprava je hrazena 
z příspěvku Města Valašské Meziříčí – 32 640,00 Kč. Původně se předpokládalo, že oprava 
nebude nezbytná, nicméně při přípravě instalace nové expozice se ukázalo, že musí být 
s ohledem na stav podlahy provedena. 

Z důvodu havárie byla účtována částka za opravu služebního auta – 57 601,00 Kč. Tato 
oprava byla hrazena pojišťovnou. Ostatní opravy aut byly běžného provozního charakteru 
jako opravy brzd, výfuku, žárovek, světlometů apod. ve výši 21 544,00 Kč. 

Opravy kancelářských strojů byly ve výši 13 930,00 Kč (jednalo se o opravu kopírek). Zahradní 
technika si vyžádala opravy ve výši 11 860,00 Kč, kde bylo nutné opravit mulčovač, traktůrek 
Tigre a sekačku. 

Na hvězdárně bylo v druhé polovině roku nutno přistoupit z bezpečnostních a hygienických 
důvodů přistoupit k neplánované opravě podlah. Jednalo se o sanace podlah bývalé 
fotokomory. Oprava činila 19 334,00 Kč. 

Oprava cestní sítě v parku v Lešné stála 150 005,00 Kč. Problém trval již od povodní 2009. 
V délce přesahující 250 m byly provedeny pomístní opravy zasypáním nátrží hrubým 
materiálem s následným zhutněním. Terén byl dosypán jemným zhutněným pískem dle 
pokynů orgánů SPP, byly umístěny odvodňovací korýtka k zamezení další eroze.  
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Další opravy se týkaly EZS – 12 864,00 Kč, sítě – 990,00 Kč, opravy sbírkových předmětů – 

4 980, Kč (křesla a židle do nových expozic), opravy kogenerační jednotky ve Val. Meziříčí – 9 

337,10 Kč, opravy nářadí –1 680,00 Kč, oprava výplně rozbitých dveří 1 920,00 Kč. 

 

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  

411 Fond odměn 143 001,31 Kč 

Počáteční stav 137 001,31 byl navýšen o částku 6 000,00 Kč ze zlepšeného hospodářského 
výsledku roku 2009. Fond nebyl během roku použit. 

412 FKSP 120 174,14 Kč 

Počáteční stav fondu byl 191 728,44 Kč, Zákonným přídělem 2 % byl navýšen o částku 
176 811,00 Kč.  

Čerpání – 248 365,30 Kč 

17 800,00 Kč dary k životním a pracovním výročím 

176 811,00 Kč na stravenky,  

20 464,00 Kč na regeneraci zaměstnanců – sauny, masáže 

9 196,00 Kč vitamíny 

21 476,00 Kč na zkvalitnění pracovního prostředí 

54 498,00 Kč na kulturu, tělovýchovu a sport  

92 922,30 Kč na rekreace 

413 Rezervní fond 268 618,55 Kč 

Počáteční stav 231 816,01 Kč rezervního fondu byl navýšen ze zlepšeného hospodářského 
výsledku o částku 37 701,34 Kč. Z tohoto fondu jsme čerpali krytí pokuty na porušení 
rozpočtové kázně po kontrole hospodaření výši 898,80 Kč. 

414 Rezervní fond  

Během roku obdrželi několik účelově vázaných darů, které jsme během roku použili a 
vyúčtovali. Jednalo se o dary na nové expozice ve Val. Meziříčí. Od firmy CS Cabot 30 000,00 

Kč a firmy Kraft Foods CR s.r.o. také ve výši 30 000,00 Kč.  

Firma Reno spol.s.r.o. přispěla částkou 4 000,00 Kč na honorář pro účinkující na vernisáži u 
příležitosti otevření nových expozic.  

Dary v celkové výši 64 000,00 Kč byly během roku použity dle svého účelu a řádně 
vyúčtovány.  

416 Investiční fond 

Počáteční stav fondu 303 261,92 Kč byl měsíčními odpisy navýšen o částku 496 646,00 Kč (ze 
stávajících odpisů 496 584,00 Kč z nově pořízených 72,00 Kč).  

Organizaci byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 50 000,00 Kč.  

Dle původního plánu se použil investiční fond ve výši 110 000,00 Kč na malování v nově 
vytvářených expozicích ve Vsetíně i Valašském Meziříčí.  
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Další položkou je použití IF na vypracování studie Muzea budoucnosti ve výši 200 000,00 Kč. 

Na hvězdárně ve Vsetíně bylo provedeno technické zhodnocení vstupní místnosti ve výši 
60 000,00 Kč. 

Na projekt „Stavební obnova a modernizace zámku v Lešné“ jsme čerpali z IF 250 000,00 Kč a 
dále proúčtovali dotaci ve výši 1 001 201,00 Kč. 

Poslední položkou z investičního fondu byl nákup sbírkových předmětů v ceně 9 500,00 Kč. 

 

8. Stav bankovních účtů  

Bankovní účty celkem 1 992 681,79 Kč 

241 Běžný účet 1 884 397,99 Kč 

Vykázané stavy analytických účtů jednotlivých fondů (mimo FKSP) se stavy finančních fondů 
jsou shodné. Na provozním účtu je zůstatek 1 324 739,37 Kč. 

243 Účet FKSP 108 283,80 Kč 

Rozdíl mezi konečným zůstatkem účtu a fondu činí 12 124,12 Kč. Tento rozdíl se skládá 
z půjček FKSP (335 11) celkem ve výši 19 450,00 Kč, převodu úroků v 1/2011, nezaplacené 
faktury-úhrada 1/2011, splátky půjčky (vyplacená mzda v 1/2011) a rozdílu 9 130,58 Kč, který 
je převeden v 1/2011. 

Tvorba i čerpání byly v souladu s platnou legislativou. 

 

9. Stav pohledávek 

Celkový stav pohledávek činí 583 781,00 Kč 

311 – 62 894,00 Kč 

Z celkové částky tohoto účtu evidujeme dvě pohledávky starší než rok (vznikla v r. 2009) ve 

výši 14 300,00 Kč, kde je dlužník v insolvenci. Dlužník nereaguje, v roce 2011 bude ještě 
učiněn pokus o splátkový kalendář. V roce 2011 bude přehodnocena nedobytnost 
pohledávky a popřípadě dle Zřizovací listiny bude odepsána.  

314 – 426 150,00 Kč 

Jedná se o zaplacené zálohy na plyn, elektrickou energii vodné. Zálohy na plyn a el. energii 
jsou placeny čtvrtletně, zálohy na vodu měsíčně. Za plyn jsou zaplaceny zálohy ve výši 
398 220,00Kč a za vodu 27 930,00 Kč. 

335 – 19 509,00 Kč 

Na účtu evidujeme podíl nesplacených půjček z FKSP – 19 450,00 Kč a 59,00 Kč za telefonní 
hovory, které zaměstnanec uhradil v 1/2011. 
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10. Stav závazků a jejich finanční krytí 

289 Návratná finanční výpomoc 

V roce 2010 jsme měli schválené finanční návratné výpomoci na IA „Stavební obnova a 
modernizace zámku Lešná ve Val. Meziříčí" ve výši 6 000 000,00 Kč a na „Muzeum 
budoucnosti Vsetín" ve výši 3 068 000,00 Kč. Z obou částek bylo dosud čerpáno 2 458 000,00 

Kč. 

321 Dodavatelé 1 409 386,12 Kč 

Tento účet má několik analytických účtů. Neuhrazené investiční faktury činí 642 749,00 Kč, 
budou uhrazeny v 1/2011 z investiční dotace (Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u 
Val. Meziříčí).  

Částka 197 591,70 Kč je zůstatek účtu přijatého komisního prodeje a je kryta zbožím 
v komisi.  

Ostatní dodavatelské faktury činí 551 845,42 Kč a jsou splatné a vyrovnané v lednu či únoru 
2011. Závazky jsou kryty prostředky na běžném účtu. 

324 Krátkodobé přijaté zálohy – 10 000,00 Kč 

Krátkodobé zálohy jsme přijaly na pronájem prostor a dále zde evidujeme přeplatek faktury. 

331 Zaměstnanci -192 743,00 Kč 

336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP – 370 354,00 Kč 

342 Jiné přímé daně – 70 940,00 Kč 

378 Ostatní krátkodobé závazky – 522 518,08 Kč 

Tyto účty souhlasí s výplatní listinou 12/2010 a jsou vyrovnány v 1/2011 vyplacením mezd a 
odesláním odvodů.  

389 Dohadné účty pasivní – 523 051,00 Kč 

Jsou zde zaúčtovány nevyfakturované energie roku 2010 -el. energie 40 121,00 Kč, plyn 
450 620,00 Kč a voda 32 310,00 Kč. 

 

11.  Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

042 – 5 358 187,00 Kč 

Na konci roku 2010 evidujeme dvě nedokončené investice.  

Jedná se o „Stavební obnovu a modernizaci zámku Lešná u Val. Meziříčí“, která by měla být 
ukončena v roce 2011. Na tomto účtu je zůstatek 2 700 187,00 Kč. 

Druhou investiční akcí je „Muzeum budoucnosti Vsetín“, které je v letošním roce hrazeno 
návratnou finanční výpomocí a celkem je zůstatek účtu 2 658 000,00 Kč. Dále je popsáno 
v bodě č. 14. 
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12. Stavy zásob 

Zásoby – 490 073,96 Kč 

112 Materiál na skladě 2 446,56 Kč 

Na tomto účtu evidujeme zásobu lihu Oddělení přírodních věd Valašské Meziříčí.  

132 Zboží – 487 627,40 Kč 

Na skladě zboží evidujeme velké množství neprodejného zboží, které se snažíme každoročně 
likvidovat. V letošním roce jsme odepsali na konci roku poměrně vysokou částku 112 453,10 

Kč. 

Na tomto účtu evidujeme i zboží poskytnuté do komise, které budeme v roce 2011 řešit 
převodem do podrozvahové evidence. 

 

13.  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech  

547 Manka a škody 

Na tomto účtu jsme letos proúčtovali nedohledané částky účtů 331 a 335 (z předchozích let) 
ve výši 1 946,00 Kč. Tyto částky byly uhrazeny do pokladny odpovědným pracovníkem. 

 

14.  Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) 

14.1.  Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí 

Projekt schválen. 

Zdroj: Regionální operační program Střední Morava (ROP), Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, 
oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby) 

Celkové náklady projektu jsou ve výši 32.702.000,- Kč včetně DPH. 

Předpokládané datum otevření zámku pro veřejnost je 1.11.2011 

Cílem projektu, v souladu s podmínkami dotačního titulu, je zvýšení atraktivnosti území 
prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo 
vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Realizací projektu dojde ke kompletní 
rekonstrukci objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí pro zpřístupnění této významné 
nemovité kulturní památky veřejnosti.  

Na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem dojde ke stavebním úpravám včetně 

restaurování cenných prvků ve vnitřních prostorách zámku na úrovni I. NP a II. NP. Projekt 
naplňuje podporovanou aktivitu v rámci 17. výzvy ROP NUTS II Střední Morava.  

 

Po provedené rekonstrukci budou instalovány expozice: 

1. expozice zámeckých komnat „ŽIVOT NA VENKOVSKÉM ŠLECHTICKÉM SÍDLE"  

2. expozice dendrologicko-uměleckohistorická "KRÁSA DŘEVA V UMĚLECKÉ A V ŘEMESLNÉ 
TVORBĚ"  
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3. expozice dendrologicko-uměleckohistorická "ZÁMECKÝ PARK JAKO DÍLO ČLOVĚKA A 
PŘÍRODY"  

4. expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná "ŽIVOT STROMU A JEHO VÝZNAM V 
KRAJINĚ" 

Expozice 3. a 4. jsou realizovány prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 
projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko  

 

14.2. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko  

Projekt schválen. 

Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Celkové náklady projektu financované z fondů EU a SR se předpokládají ve výši 8.386.079,- 
Kč včetně DPH. Dle schváleného IZ budou náklady 8.768.000,- Kč. 

Předpokládaný termín otevření environmentálních středisek veřejnost je 1.10.2011 

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/10.06419 

Cílem projektu je zajištění uceleného programu EVVO v budovách spravovaných muzeem 

(zámek Kinských, zámek Vsetín, zámek Lešná a hvězdárna Vsetín) i mimo ně (naučné stezky, 
exkurze v přírodě, přednášky na školách). Pro potřeby EVVO bude vždy využita vhodná část 
budovy, která bude 

vybavena environmentálními (přírodovědeckými, ekologickými) expozicemi nebo potřebným 
vybavením pro vzdělávání a přednášky (informační centrum a multifunkční sál). 
Environmentální 

expozice, výstavy a přednášky konané uvnitř budov budou účelně propojeny s aktivitami 
probíhajícími mimo budovy (exkurze, přednášky a ekologické hry v přírodě). 

 

Realizací projektu dojde k vybudování čtyř environmentálních středisek v objektech muzea: 

-  environmentální středisko Lešná u Valašského Meziříčí (zahrnující environmentální 
expozice, naučnou stezku a vybavení multifunkčního sálu) 

-  environmentální středisko ve Valašském Meziříčí (soubor vybavení multifunkčního sálu) 

-  environmentální středisko v zámku Vsetín (environmentální expozice ve věži zámku, 
 multimediální učebna, naučná stezka) 

-  environmentální středisko ve Hvězdárně Vsetín (naučná stezka a informační centrum 
 věnované alternativním zdrojům energií, multifunkční sál) 

 

14.3. Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského 
 Meziříčí  

Projekt schválen. 
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Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 4.747.000,- Kč včetně DPH. 

Předpokládaný termín dokončení obnovy parku 1.11.2011 

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.09538 

 

Cílem projektu je obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného 
parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské 
průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně 
azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí. 

Realizací projektu dojde: 

- ke zvýšení a dlouhodobému udržení biodiverzity v rámci parku - nemovité kulturní 
památce - zámek v Lešné s areálem (rejstř. číslo ÚSKP 31698/8-270). Regenerován bude 
nejrozsáhlejší komplex sídelní zeleně v obci, čímž dojde ke zvýšení a stabilizaci možnosti 
využití pro odpočinek a relaxaci.  

- k vytvoření prostředí využitelného pro budování a posílení vztahu obyvatel obce a regionu 

(zejména dětí a mládeže) k parku jako přírodě blízkému biotopu. Využitím jedinečnosti místa 
bude dosaženo zvýšení zájmu místních obyvatel a návštěvníků o šetrnou – ekologickou – péči 
ve výjimečně biologicky cenném území s vysokou kulturní hodnotou. 

- k vysazení 114 ks a ošetření 477 ks dřevin v areálu parku 

 

14.4. Muzeum budoucnosti Vsetín  

Projekt doporučen a schválen jako náhradní projekt 

Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 5.3 Komercializace a 
popularizace VaV, oblast podpory 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 150.000.000,- Kč včetně DPH. 

Předpokládaný termín dokončení – konec roku 2013 

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0164 

 

Cílem projektu je vybudování návštěvnického centra k propagaci a popularizaci vědy a 
techniky. Za tímto účelem se dělí do následujících tematických celků - expozic: 

1. V expozici „Věda a technika je zábava (učení se hrou)“ jsou vybrané vědní obory 
(fyzika, chemie, matematika, biologie, optika) a s nimi související přírodní a fyzikální jevy 
představeny zábavnou formou. Úkolem je pomocí exponátů a modelů vyvrátit názor části 
populace, že věda a přírodovědné obory jsou „nudné“. Část exponátů vážící se k tomuto 
tématu bude umístěna v ostatních expozicích i dalších prostorách Muzea budoucnosti.  

2. Expozice „Věda, technika a udržitelný rozvoj (kontextové učení)“ má napomáhat k 
odstraňování „mýtů“, že věda a technika je nesrozumitelná, že ničí životní prostředí atd. 
Pracovníci Muzea regionu Valašsko se popularizací přírodovědy a udržitelného rozvoje, 
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popularizací astronomie, meteorologie a souvisejících věd dlouhodobě zabývají. Věda a 
technika bude představena jako prostředek pro udržitelný rozvoj území (udržitelná doprava, 
udržitelná energetika, architektura). V potřebných souvislostech budou vysvětlovány 
jednotlivé přírodní jevy a fyzikální jevy (například pomocí systému „Věda na kouli“ nebo v 
připravovaném planetáriu).  

3. Úkolem expozice „Kořeny vědy a techniky (učení se z minulosti)“ je čelit názoru části 
populace, že věda a technika je neatraktivní, nepopulární a nemá u nás tradici nebo kořeny. 
Pro část populace může prostředí zámku s historickými interiéry a vhodnými exponáty 
působit jako most ke vědě a technice. Může podnítit zájem i tam, kde by to jinými cestami 
bylo jen obtížně realizovatelné. Zájem o vědu a techniku bude podněcován pomocí 
osobností z historie (vynálezci, inovátoři, podnikatelé, osobnosti mající vztah k zámku Vsetín) 
a konkrétních vynálezů jejich doby, pomocí představení průmyslové a technické tradice 
regionu a Zlínského kraje, pomocí modelů technických památek, modelů vojenské techniky 
atd.  

4. V expozici „Věda, technika a fantazie (učení se z budoucnosti)“ je hlavním prvkem 
učení se z budoucnosti - historie a vývoj futurologie (prognostiky), včetně zajímavých přínosů 
(inspirací) pro rozvoj lidstva, ale i kuriózních omylů. Věda a technika je představována jako 
obor, kde kreativní myšlení, podnikavost a fantazie hrají nejvýznamnější roli. 

 

Celková rekonstruovaná a upravená plocha pro účely projektu činí 4 600 m
2
 plochy. 

Z hlediska přehlednosti jsou uvedeny schválené projekty v tabulkách č. 17 A,B,C. 

 

15.  Přehled investičních záměrů, investičních požadavků 

V roce 2010 nebyl žádné IZ realizovány. 

 

16.  Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace 

Organizace pronajímá krátkodobě své prostory ve Vsetíně i v zámku Kinských ke svatebním 
obřadům, na plesy, společenské a jiné aktivity.  

Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín organizace Český 
hydrometeorologický ústav, které využívá k různým měřením. Na zámku Vsetín jsou 
pronajaty prostory ve vestibulu, kde jsou umístěny nápojové automaty. Na půdě je potom 
umístěna anténní konzola, která slouží firmě Synergy s.r.o. 

Ve Vsetíně i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty. 

V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí. Depozitáře má 
již delší dobu řešeny pronájmem prostor ve Val. Meziříčí v objektu kasáren a dále v Kelči.  
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17.  Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2010 proběhly v organizaci celkem tři kontroly.  

Kontrola VZP se týkala kontroly pojistného na sociální zabezpečení, proběhla ve dnech 23.3.–
25.3.2010. Kontrolovaným obdobím byl duben 2008–únor 2010. Kontrolou nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 

 

Kontrola z Finančního úřadu ve Vsetíně se týkala dotace poskytnuté v roce 2009 

Ministerstvem kultury ČR ISPROFIN 234212-0269 na garážová stání v areálu zámku Vsetín. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Rozsáhlá kontrola Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kanceláře ředitele, proběhla 
v měsících červenec a srpen 2010. Předmětem kontroly bylo hodnocení hospodaření 
příspěvkové organizace během roku 2009 a posouzení přiměřenosti, účinnosti vnitřního 
kontrolního systému.  

Kontrolou bylo zjištěno množství nedostatků vycházejících především ze zastaralosti směrnic, 
které byly do konce roku změněny a upraveny. Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve 
výši 898,80 Kč. Platební výměr byl uhrazen v 10/2010. 

 

18. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Výnosy z tržeb byly v roce 2010 vyšší ve srovnání s rokem 2009. Ceny organizace v roce 2010 

neměnila (kromě ceny za svatební obřady), zvýšil se počet pořádaných akcí a promítla se 
vyšší návštěvnost vzhledem ke zmiňovaným novým expozicím v zámku Vsetín i zámku 
Kinských ve Val. Meziříčí. 

Zámek Vsetín se stal oficiálním obřadním místem, zde se promítlo zvýšení cen za pronájem 
prostor u svatebních obřadů. 

Měsíční návštěvnost v tabulce č. 21 nekoresponduje se skutečným stavem. Došlo 
k chybnému účtování během roku tudíž poslední měsíce jsou zkresleny a doúčtovány tak, 
aby byl správný celkový počet.  

 

19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

Do roku 2010 nebyla zahrnuta faktura ve výši 991 122,00 Kč od firmy Zlínstav a.s., související 
s projektem „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná, kterou nebylo z organizačních 
důvodů možno odsouhlasit. (Odstoupení stavebního dozoru a vypsání nové soutěže na 
stavební dozor).  

Tato faktura bude proúčtována v 1/2011.  
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II. ODBORNÁ ČÁST 

1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

A) Souhrnná statistika 

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

Muzeum regionu Valašsko (dále muzeum) spravovalo k datu 31.12.2010 celkem 413 552 

sbírkových předmětů dle Ročního výkazu o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 
2010 (Kult (MK) 14-01) (zápis nových ev. čísel za rok 2010 do CESu bude proveden 
k 18.5.2011). 

V roce 2010 získalo formou terénních výzkumů, sběrů, darů a nákupů do sbírek 
předměty zapsané pomocí celkem 208 přírůstkových čísel, tj. 2365 kusů předmětů. Nákupy 
byly schvalovány komisí pro sbírkotvornou činnost, dary byly schvalovány ředitelem muzea. 
Seznam darů je ve zkrácené podobě uveden v kapitole 6.3. 

Všechny přírůstky byly evidovány v I. stupni evidence jednak v klasické formě – byly 

zapsány do přírůstkových knih, které jsou vedeny zvlášť pro Oddělení společenských věd ve 
Vsetíně a Valašském Meziříčí zvlášť (dále OSV VS a OSV VM) a pro Oddělení přírodních věd 
(dále OPV VS a OPV VM), jednak ve formě elektronické, a to pomocí programů Bach (OSV VS 
a OSV VM) a DEMUS (OPV VS a OPV VM).  

 

Odborné oddělení Počet nových 
přírůstkových čísel 

Počet kusů movitých 
věcí 

Oddělení společenských věd VS 88 523 

Oddělení přírodních věd VS 6 1 037 

Oddělení společenských věd VM 101 140 

Oddělení přírodních věd VM 13 665 

Celkem 208 2 365 

 

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

Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach (OSV VS a OSV 
VM) a DEMUS (OPV VS a OPV VM), které jsou pravidelně zálohovány, a prostřednictvím 
klasické papírové dokumentace (katalogizační karty). Starší katalogizační karty byly v rámci 
možností rovněž digitalizovány (opět za využití programů Bach a DEMUS).  
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Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2010. 

Odborné oddělení 
Evidence II. stupně Digitalizace starších karet 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Oddělení 
společenských věd VS 

65 71 171 171 

Oddělení přírodních 
věd VS 

1 808 3 092 0 0 

Oddělení 
společenských věd VM 

26 26 120 120 

Oddělení přírodních 
věd VM 

0 0 0 0 

Celkem 1 899 3 189 291 291 

 

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování 
protokolu a všech náležitostí 

V roce 2010 byla provedena částečná inventarizace 7 podsbírek zapsaných v CES. O průběhu 
inventarizací byly vedeny autorizované inventarizační protokoly, které jsou uloženy u 
ředitele organizace. V oddělení OPV VM byla provedena částečná revize kostí obratlovců ze 
zoologické podsbírky (Vertebrata) zapsaných do přírůstků v letech 1971–1976 z vývržků sov a 
úplná revize podsbírky paleontologické. Oddělení OSV VM provedlo inventarizaci podsbírky 
„jiná-staré tisky a rukopisy“. Počet inventarizovaných kusů je nižší něž počet evidenčních 
čísel z důvodu sdružení kramářských tisků do jednoho svazku (špalíček). Oddělení OPV VS 
provedlo částečnou inventarizaci podsbírky Entomologická. Oddělení OSV VS v roce 2010 

částečně inventarizovalo fond dřevěného a kovového nářadí. 

Celkem bylo ve všech odděleních muzea inventarizováno 8 376 evidenčních čísel 
sbírkových předmětů, což činí celkem 32 536 věcí movitých. 

 

Odborné oddělení 
Inventarizace (počet 

ev. čísel) 
Inventarizace (počet ks) 

Oddělení společenských věd VS 986 988 

Oddělení přírodních věd VS 1 766 16 787 

Oddělení společenských věd VM 4 068 3 825 

Oddělení přírodních věd VM 1 556 10 936 

Celkem 8 376 32 536 
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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, v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) a v pronajatých prostorách (objekt 
v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí a depozitář v Kelči). Stávající prostory jsou na 
hranici své kapacity, či již za ní. Bude nutné reorganizovat a optimalizovat depozitární 
prostory včetně přistoupení k jejich renovaci či výměně depozitářů, které nevyhovují svými 
provozními podmínkami (výkyvy teplot, vysoká prašnost). V souladu se schválenou 
Sbírkotvornou koncepcí bude v roce 2011 provedena reorganizace sbírky. 

V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, 
záznamy o kontrolách a vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny 
v knihách depozitárního režimu, záznamy o klimatických podmínkách pak v provozních 
knihách depozitářů. Depozitář ve Valašském Meziříčí nebyl v roce 2010 plynován, toto je 
plánováno na jaro roku 2011. Pravidelně byl doplňován lihobenzin do sbírek uložených 
v tomto konzervačním médiu, do sbírek preparovaných nasucho byl doplňován 
paradichlorbenzen. 

Byly přestěhovány sbírky geologická, paleontologická, mineralogická a petrografická 
ze sbírek muzea ve Valašském Meziříčí ze zámku Lešná do depozitářů v pronajatých 
prostorách ve Valašském Meziříčí. V depozitářích je průběžně prováděna deratizace. 

 

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (záznamy o 
přemístění), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). V roce 2010 bylo celkem zapůjčeno 
jiným organizacím a zařízením 527 ks (281 evidenčních čísel). Vypůjčeno od jiných subjektů 
bylo celkem 1 144 ks (1 127 evidenčních čísel). 

 

Odborné oddělení 
Zápůjčky Výpůjčky 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Oddělení společenských věd 
VS 

180 426 762 762 

Oddělení přírodních věd VS 0 0 0 01 

Oddělení společenských věd 
VM 

93 93 352 352 

Oddělení přírodních věd VM 8 8 13 30 

Celkem 281 527 1 127 1 144 
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1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního 
oddělení 

Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovaných 
zaměstnanců MRV, tak i jednotlivých odborných pracovníků. V rámci OSV VS a VM se jednalo 
převážně o renovace a konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů určených 
pro výstavní a expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika). V rámci OPV 
VS a VM se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich dokumentace 
(preparace hmyzu, sušení a lisování rostlin, exikace hub, úprava lokalitních a determinačních 
štítků a sched).  

V rámci muzea bylo zpracováno 304 ks konzervovaných předmětů, 27 ks 
restaurovaných předmětů) (záznamy o průběhu konzervace jednotlivých sbírkových 
předmětů jsou vedeny v programu Bach konzervátorem), v rámci OPV VS pak 1 037 ks. V 

OPV VM byla provedena preparace a konzervace u 665 kusů sbírkových předmětů – 

přírůstků do sbírek za rok 2010. Do sbírek obou OPV je průběžně doplňováno desinsekční 
činidlo (Globol, Invet). 

 

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

a) Odborná činnost 

Pracovníci muzea se zabývají výzkumem prostředí, ve kterém sbírkové předměty vznikají, 
převážně ve sběrné oblasti organizace – tj. v oblasti Valašska (širší území okresu Vsetín). 
Pracovníci obou OSV se věnují zkoumání kulturně-hospodářského vývoje regionu z hlediska 

historie, národopisu, výtvarného umění a archeologie. Pracovníci obou PVO pak na 
dokumentaci a výzkumu stavu přírody na polích entomologie a zoologie. 

Celkem bylo v roce 2010 pracováno pracovníky OSV VS na 10 komplexních 
výzkumných úkolech prostředí, z toho 7 úkolů bylo zakončeno, další probíhají dál  

Zpracovávány byly tyto okruhy:  

- zbojnické motivy, tvorba A. Špetíka, dějiny svícení, jejichž výstupem byly nové 
výstavy a příspěvky do Valašska, vlastivědné revue 

- regionální dějiny (architektura, dějiny průmyslu, zvykosloví a další) v návaznosti 
na sbírkové fondy muzea, jejichž výstupem byly nové expozice 

- bibliografie Valašska, vlastivědné revue 

Pracovníci OSV VM pracovali především na: 

- zpracování fondu starých tisků v návaznosti na historii města Valašského Meziříčí 
a regionu. Výstupem je expozice „Staré tisky vyprávějí“ 

- zpracování historie rodu Kinských z náměšťské větve a rodu Seilern-Aspang (z 

milotické větve) – vydáno ve skládačce k expozici 

Pracovníci obou OPV doplňují výzkumy obou OSV zpracováváním pozitivních i negativních 
dopadů lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické dědictví. Bylo zpracováváno 
celkem 14 dílčích výzkumných úkolů prostředí, které tvořily 5 větších celků. 
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 Tyto celky jsou: 

- Ohrožené biotopy přírodního charakteru (přírodní lesy typu jedlobučina a horská 
smrčina – monitoring a výzkum druhového bohatství) 

- Biotopy kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – 

monitoring a výzkum druhového bohatství) 

- Ornitologie (sčítání na bodových transektech v rámci jednotného programu 
sčítání ptáků v krajině okresu Vsetín, 4 transekty; sledování bionomie sov pomocí 
budek; sledování ornitocenóz Choryňsko-hustopečské rybniční soustavy; výzkum 
avifauny zpřírodněných úseků Bečvy ve středním Pobečví) 

- Entomologie (Determinace střevlíků a motýlů několika projektů: Výzkum 
antropogenních lokalit; Výzkum rekultivovaných a zpřírodněných hald; Výzkum 
vlivu GMO na necílové členovce) 

- Rozbory vývržků sov a dravců 

Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí s navazující činností 
zaměřenou na průzkum a dokumentaci periodických a neperiodických vesmírných jevů. 
Aktivity Hvězdárny jsou sdruženy do 6 odborných programů. V roce 2010 se pracovníci a 
spolupracovníci hvězdárny zabývali následujícími odbornými programy:  

- vizuální pozorování meteorů (Sekce meziplanetární hmoty „Bolid“) 

- CCD fotometrie komet 

- Vizuální fotometrie komet 

- Pozorování zákrytů hvězd a planet Měsícem 

- Registraci bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí 

- Astrofotografie (Astrofotosekce). 

Výsledky odborných programů zpracovávaných pracovníky Hvězdárny jsou zasílány do 
databází českých a především mezinárodních organizací: 

- pozorování meteorů do Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) a do 

International Meteor Organization (IMO). 

- CCD fotometrie komet a vizuální fotometrie komet do SMPH a do International 
Comet Quarterly (ICQ). 

- pozorování zákrytů do International Occultation Timing Association – European 

Section (IOTA ES). 

 

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 (VS) a pod číslem 2474/2002 v zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí (VM). Knihovní fond obou knihoven čítal k 31. 12. 2010 

celkem 27 991 (VS 14 335, VM 13 656) knihovních jednotek. Digitalizace knižního fondu 
probíhá v programu KPWin, který byl dosud jen v knihovně ve Valašském Meziříčí. Teprve 
v roce 2009 byla zakoupena licence i pro knihovnu v zámku Vsetín. Ve Vsetíně 
bylo uplynulém roce počítačově zpracováno 4 500 knih. 
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Knihovna 
Celkový počet 

knihovních jednotek 

Z toho digitalizováno Výpůjčky 

  celkem v roce 2010 v roce 2010 

Vsetín 14 335 4 500 4 500 526 

Valašské Meziříčí 13 656 1 043 63 544 

Celkem 27 991 5 543 4 563 1 070 

 

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty 

Zpracovávání většiny vědecko-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 činnostem všech oddělení. 

V rámci OSV VS probíhala spolupráce s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm v rámci zápůjček sbírkových předmětů a publikační činnosti. Další spolupráce 
probíhala při realizaci výstavy Osobnosti české vědy a techniky s NTM v Praze a se SZMO – 

památníkem v Hrabyni. Při přípravě nové expozice a s řadou dalších muzeí v ČR a SR na 
realizaci výstav a expozic. OSV VS rozvíjelo další spolupráci s organizacemi specializovanými 
na hendikepované jedince (AAGroup, Ovečka Vsetín a Diakonie Vsetín). Pracovníci OSV VS 
poskytli ve svých oborech v roce 2010 své odborné služby a poradenství celkem asi 56 
badatelům. 

OSV VM spolupracuje nad rámec běžných spoluprací s Valašským muzeem v přírodě 
na tvorbě Slovníku osobností kraje (v rámci Rady starších). OSV VM v r. 2010 poskytlo služby 
20 badatelům (bez VŠ a SŠ). 

Spolupráce s dalšími subjekty na poli výzkumném, edukačním a výstavním je 
nezbytnou součástí činnosti pracovníků PVO. Spolupráce byla zaměřena na kooperaci 
v determinaci obtížnějších skupin rostlin a živočichů externími odborníky (Biologické 
centrum AV ČR v Českých Budějovicích: ÚPB a ENTÚ) a vědeckému vyhodnocování a 
publikaci získaných dat (Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích a Ostravská univerzita). Nedílnou součástí je spolupráce na přípravě kapitol 
v monografiích vědecké i popularizační povahy (Česká společnost ornitologická v Praze, 

SCHKO Beskydy, SCHKO Bílé Karpaty a ČSOP Valašské Meziříčí). Pracovníci se účastnili i 
terénních výzkumů zastřešených spolupracujícími organizacemi (např. Botanický ústav 
AVČR).  

Rovněž se pracovníci OPV VM podílí na celostátním sledování nocovišť kormorána 
velkého, mezinárodním sčítání vodních ptáků a na celostátním sledování hnízdní populace 
husy velké (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra zoologie). OPV VM v r. 2010 poskytlo 

služby 8 badatelům (bez VŠ a SŠ) a OPV VS pak poskytlo služby 18 badatelům (bez VŠ a SŠ). 

Pracovníci obou OPV se účastnili jednoho projektu přeshraniční spolupráce, 
spolupráce přírodovědců Trenčianského a Zlínského kraje s názvem „Západné Karpaty - 

spoločná hranica“, který koordinuje Hornonitrianské muzeum v Prievidzi a Muzeum 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Bylo uspořádáno mezinárodní sympozium v Bílých Karpatech, 
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připravena výstava Příroda Zlínského kraje, která putuje po Trenčianskom kraji. Výstava 
„Príroda Trenčianského kraja“ putuje po Zlínském kraji – v okrese Vsetín byla prezentována 
v Lapidáriu Trojice ve Valašském Meziříčí. Dále se pracovníci podílí v rámci projektu na 
přípravě knihy o chráněných územích v obou krajích. 

Dále probíhala spolupráce s ČSOP Valašské Meziříčí a participace na 
environmentálním programu přeshraniční spolupráce „Příroda nezná hranice“ – mapování 
velkých šelem v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce pomocí tzv. fotopastí. 

Pro Český hydrometeorologický ústav byla Hvězdárnou Vsetín každodenně prováděna 
meteorologická měření na klimatologické stanici a rovněž zde byly získávány vzorky na 
stanici monitorující znečistění ovzduší ve Vsetíně. 

V roce 2010 pokračovala spolupráce se SMPH na projektu radarového pozorování 
meteorů SMRST (Small Meteor Radio Scatter equipmenT). 

V srpnu se Hvězdárna Vsetín společně s SMPH stala spolupořadatelem Letní 
pozorovací expedice LEPEX 2010, která proběhla na stanovišti Maruška nad obcí Hošťálková. 
Expedice se zúčastnili 4 pracovníci a spolupracovníci hvězdárny. 

 

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

V březnu 2010 se Hvězdárna Vsetín stala hostitelem víkendového workshopu skBalloon 

Technical Session Two, který spolupořádala se Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity 
(SOSA). Taktéž v březnu proběhl na vsetínské hvězdárně seminář SMPH zaměřený na 
pozorování komet a meteorů. 

 

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými 
subjekty 

V roce 2010 se pracovníci obou OSV zúčastnili: 

- Veletrh muzeí a galerií v Třebíči a Moravských Budějovicích. 

- Sympozium o firmě Thonet – Mundus v MG v Brně  

- Dvoudenní seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG ČR 
v Břeclavi a Pohansku 

- Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku v Brně 

Pracovníci obou OPV se s vlastním příspěvkem zúčastnili následujících konferencí a 
seminářů:  

- Konference „Západné Karpaty – spoločná hranica“ – Lopeník, 1x referát 

- Zoologické dny 2010, mezinárodní zoologická konference, Česká zemědělská a 
lesnická univerzita v Praze, 3x poster 

- Konference Ochrana přírody v Moravskoslezském kraji, Ostrava, přednáška 

- Konference DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY A DÍLČÍCH KRAJINNÝCH SFÉR, 
Blansko, bez referátu či posteru 
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- Seminář „Mapování obojživelníků a plazů v roce 2010“, Sv. Jan pod Skalou, AOPK 
Praha, bez referátu či posteru 

- Seminář stakeholderů Karpatské úmluvy „Karpatské dědictví v Beskydech“, 9.-
10.12.2010, Jablunkov, Ústav pro ekopolitiku, bez referátu či posteru 

V průběhu podzimu se pracovníci hvězdárny zúčastnili odborné konference a semináře na 
Hvězdárně ve Valašském Meziříčí: 

- 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii – říjen 

- Seminář „Kosmonautika a raketová technika“ – listopad 

 

3) Metodická a edukační činnost 

3.1. Spolupráce se školami  

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

Pracovníci MRV Vsetín připravují pro školy každoročně řadu aktivit souvisejících především 
s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se hlavně o lektorské 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. 

Pracovníci OSV VS připravili celkem 12 lektorských programů, interaktivních koutků, 
soutěží a dalších akcí k výstavám. Mezi nejúspěšnější patřily: 

- komentované prohlídky k výstavám a expozicím OSV 

- lektorské programy pro ZŠ k výstavě Budiž světlo! 

- lektorský program k výtvarným výstavám, např. Hračky aneb úplně vážná hra, V. 
Cigler, M. Podzemná – Špatný zahradník 

- výtvarná soutěž Padouch nebo hrdina  

- interaktivní koutky ve výstavě Osobnosti české vědy a techniky a expozici V tom 

vsetínském zámku 

Pracovníci OSV VM připravili 4 lektorské programy a 5 přednášek pro děti a mládež. 
Pracovnice OSV VM spolupracovala také na soutěži „Padouch nebo hrdina“. K 
nejúspěšnějším patřily programy: 

- k výstavě „Budiž světlo“ 

- soutěž k výstavě „Toč se kolovrátku“ 

- komentované prohlídky pro studenty gymnázia v zámeckých pokojích 

- přednáška s ukázkami knih „Jiří Třanovský a jeho dílo v muzejních sbírkách“ pro 
41 studentů OA Val. Meziříčí),  

- seminář k muzejní práci pro 21 studentů Gymnázia Val. Meziříčí,  

- přednáška „Cesta do pravěku“ pro žáky ZUŠ a ZŠ pro 80 účastníků 

Pracovníci PVO VS a VM připravovali soutěže a lektorské programy k výstavám. 
K nejúspěšnějším patřily lektorské programy k: 
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- účast na Dni Země ve Valašském Meziříčí a Vsetíně 

- lektorský program k výstavě Pásli ovce Valaši 

- lektorský program k výstavě CHKO Beskydy – domov velkých šelem (vlastní 
lektoři), včetně přednášky (externí spolupracovník Ing. František Šulgan, ČSOP 
Radhošť a Správa CHKO Beskydy) 

- přednáška a lektorský program k výstavě Soužití s velkými šelmami 

- lektorský program k výstavě Bez jízdenky kolem světa 

Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci astronomie, 
meteorologie a přírodních věd pro školská zařízení všech typů. Kromě žáků a studentů 
místních základních a středních škol hvězdárnu navštěvují i školy vzdálenější, kupříkladu 
z Luhačovic, Nového Jičína a slovenské obce Pruské. 

Z celkového počtu 147 akcí pro školy a školská zařízení se jich 18 uskutečnilo mimo 
hvězdárnu. 

 

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 a dějepisné 
olympiády a pravidelné akce. 

Mezi nejúspěšnější patřily: 

- doprovodný program pro Dějepisnou olympiádu – okresní kolo 

- příprava a zjišťování biologické olympiády kategorie C a D – se Střediskem 
volného času Domeček ve Valašském Meziříčí, zapůjčení preparátů ptáků a savců 
z pomocného materiálu 

- přednáškový cyklus pro Masarykovo gymnázium Vsetín (celkem 13 prezentací a 
přednášek)  

- přednáškový cyklus pro MŠ Na Kopečku (celkem 27 akcí) 

 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín dlouhodobě připravují krátké naučné programy (celkem 17 akcí, 
227 účastníků) pro žáky Základní školy Vsetín-Turkmenská (dříve Speciální školy).  

 

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 

Odborní pracovníci muzea každoročně poskytují konzultace ve svých oborech studentům SŠ 
a VŠ (nejčastěji studentům gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, univerzit v Opavě, 
Olomouci, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších). Většinou se jedná o pomoc se 
seminárními nebo konzultace diplomových prací, vyhotovení oponentského posudku nebo 
vedení odborné praxe. Pracovníci hvězdárny každoročně poskytují konzultace studentům SŠ 
a VŠ při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, bakalářských atd.).  

Celkem byli vedeni 2 studenti VŠ (na úrovni bakalářských programů) z pozice 

oficiálního externího konzultanta. Vedení doktorandů nebylo prováděno. 



Zpráva o hospodaření a činnosti PO ZK v oblasti kultury 2010 

 

 30 

 

Odborné oddělení celkem SŠ celkem 

pomoc VŠ 

celkem 

vedení VŠ 

Oddělení společenských věd VS 4 8 0 

Oddělení přírodních věd VS 0 0 2 

Oddělení společenských věd VM 2 4 0 

Oddělení přírodních věd VM 1 0 0 

Hvězdárna Vsetín 2 2 0 

Celkem 9 6 2 

 

3.2. Metodika vůči jiným subjektům 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu (muzea, 
památníky, místní knihovny – např. účast na jednáních poradních sborů pro sbírkotvornou 
činnost) 

Pracovníci OSV VS a OSV VM jsou členy např. poradních sborů pro nákup sbírek v Muzeu 

Beskyd ve Frýdku-Místku, Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a Valašském muzeu v 
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), kulturní komise při Radě města Valašské Meziříčí, 
v Radě starších při VMP v Rožnově pod Radhoštěm aj. Pracovnice OSV rovněž spolupracovala 
na metodice k vedení Kroniky Města Vsetín. 

Pracovníci OPV VM pravidelně a dlouhodobě spolupracují s příbuznými institucemi, 
např. zasedají ve sbírkotvorných komisích MJVM ve Zlíně a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.  

V roce 2010 byla započata intenzivní spolupráce OPV VS s Muzeem jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně na vydávání odborného přírodovědného časopisu Acta Carpathica 

Occidentalis, přičemž bylo vydáno první číslo. 

 

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty (např. MFF Strážnice, MFF 
Kunovské léto) 

Pracovníci Muzea na tomto poli nevyvíjeli aktivitu. 

 

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

Pracovníci OPV VS a VM v rámci spolupráce provedli školící přednášky Hmyz v CHKO Beskydy 

(Správa CHKO Beskydy a ČSOP 76/01 Valašské Meziříčí (rozšíření chráněných druhů hmyzu). 
Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným 
orgánům Státní ochrany přírody (např. AOPK Zlín, Praha: Mapování obojživelníků, Výzkum 
rozšíření a habitatových preferencí chráněných druhů hmyzu). Ve spolupráci se Správou 
CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a 
živočichů. Pravidelně jsou poskytována data i Krajskému úřadu ve Zlíně (Oddělení ochrany 
přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále Městu Vsetín (Odbor 
životního prostředí), Městu Valašské Meziříčí (posudky) a místním organizacím ČSOP. 
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V roce 2010 pracoval zástupce hvězdárny v Radě Sdružení hvězdáren a planetárií 
(SHaP), jehož je Hvězdárna Vsetín dlouholetým členem. Celkem v loňském roce proběhly tři 
zasedání rady, a jeden mimořádný Sněm SHaP, ne kterém proběhla transformace SHaP 
z občanského sdružení na profesní asociaci s novým názvem Asociace hvězdáren a planetárií. 

Pracovníci OSV VS a VM v roce 2010 spolupracovali především s městskými 
kulturními zařízeními (např. Agentura Via ve Valašském Meziříčí, Středisko volného času 
Domeček ve Valašském Meziříčí, Kulturní zařízení Města Valašské Meziříčí), muzei doma 

(např. Karlovské muzeum ve VK, IC Zvonice Soláň, Muzeum v Příboře) i v zahraničí (Povážské 
múzeum - SR), a to zejména na metodice tvorby výstav, kulturních akcí apod., folklorními 
soubory či obcemi (např. Lipta Liptál, obec Dohňany) na rekonstrukci krojů a mnohými 
dalšími subjekty (školami, zájmovými skupinami atd.) 

V průběhu roku 2010 se úspěšně rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín a PVO VS a 
VM s následujícími subjekty: Alcedo: středisko volného času Vsetín (letní příměstské tábory); 
Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí; Rodinné a mateřské centrum „Sluníčko“ 
Vsetín (drakiáda a posezení u ohně); Domy dětí a mládeže VS a VM; TOM Kamínek Chropyně; 

Kluby seniorů Vsetín – Rybníky; Masarykova veřejná knihovna Vsetín a DZR Pržno. 

 

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: 

- Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 

- Botanická komise AMG  

- Zoologická komise AMG 

- Komise pro muzejní pedagogiku AMG 

 

3.3. Školení a kurzy 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 

V roce 2010 nebyly organizovány vlastní akce kromě pravidelných školení referentů 
služebních vozidel a BZOP. 

 

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní) 

Pracovníci OSV VS a VM se v roce 2010 zúčastnili školení Excel 2003 na KÚ Zlín. 

 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

Pracovníci OSV v roce 2010 pracovali na scénáři zámeckých interiérů a na koncepci 
environmentálních expozic v zámku Lešná u Valašského Meziříčí a na 11 scénářích k novým 
expozicím v zámku Vsetín, které byly v tomtéž roce i zrealizovány: 

- V tom vsetínském zámku 
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- Pod jménem Valachů   

- Počátky sběratelství na Valašsku 

- Vsetín na prahu moderní doby (Zámecký přijímací salón, Básník dřeva, architekt Dušan 
S. Jurkovič, Salón bratří Hlaviců, Ohýbaný nábytek - symbol moderní doby, Počátky 
průmyslové výroby a moravský Edison Josef Sousedík) 

- Od kolébky po rakev 

- Putování Valašskem a jeho tradicemi 

Pracovníci OSV VM pracovali na libretu expozic v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. OSV 
VM v r. 2010 připravilo nové expozice:  

- Vůně kávy ve Valašském Meziříčí 

- Jak se žilo na zámku – zámecké pokoje 

- Hračky ze zámku a podzámčí 

- Staré knihy vyprávějí 

Pracovníci PVO VS a VM roku 2010 připravovali libreto expozice Parku, Stromu a jeho funkce 

v krajině v zámku Lešná a libreto expozice Příroda hrou v zámku Vsetín. 

 

4.2. Výstavy: A. vlastní; B. převzaté, C. vlastní v jiných institucích 

V roce 2010 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 26 výstav (další 4 výstavy 
přecházely z loňského roku), z nichž 17 bylo instalováno v zámku Vsetín, 10 v zámku Kinských 
ve Valašském Meziříčí, 1 Lapidáriu Trojice a další 2 vlastní výstavy byly prezentovány v jiných 
zařízeních. Celkem 19 výstav bylo vlastních a dalších 11 výstav vzniklo ve spolupráci s jinými 
institucemi a subjekty. Počet návštěvníků jednotlivých výstav koresponduje s Ročním 
výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2010 (Kult (MK) 14-01). 

Podrobněji o jednotlivých výstavách viz http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. 

 

A. vlastní 

 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 

Délka 

trvání 
Oddělení 

Místo 
instalace 

Návštěvníci 
za rok 2010 

Pásli ovce Valaši 23.11.2009 79 dnů OPV VM Vsetín 1 952 

Václav Cigler 12.9.2010 94 dnů OSV VS Vsetín 520 

Miroslav Machala 2.7.2010 50 dnů OSV VS Vsetín 1 046 

Budiž světlo! 11.9.2009 112 dnů OSV Vsetín 2 973 

Rony Plesl 1.1.2010 17 dnů OSV VS Vsetín 1 153 

Marcela Podzemná 
Špatný zahradník 

31.1.2010 43 dnů OSV VS Vsetín 407 
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Zbojnický mýtus 4.4.2010 139 dnů OSV VS Vsetín 2 089 

J. B. Král Čas cest a 
návratů 

19.9.2010 43 dnů OSV VS Vsetín 571 

Velikonoce na 

Valašsku 
29.3.2010 10 dnů OSV VS Vsetín 405 

60 let hvězdárny 
Vsetín 

17.4.2010 259 Hvězdárna Vsetín 6 316 

Ondřej Strnadel Sklo 14.10.2010 66 dnů OSV VM 
Valašské 
Meziříčí 

945 

Sto let evangelického 
kostela ve VM 

1.10.2009 8 dnů OSV VM 
Valašské 
Meziříčí 

38 

Toč se kolovrátku 21.10.2010 60 dnů OSV VS 
Valašské 
Meziříčí 

1 145 

Recept na ženu – 

výstava Milana 
Borovičky 

19.6.2010 104 dnů OSV VM 
Valašské 
Meziříčí 

3 097 

Kouzlení 
s paličkovanou 
krajkou 

8.7.2010 81 dnů OSV VM 
Valašské 
Meziříčí 

3 452 

Karla Palátová 
Maličkosti 

14.1.2010 64 dnů OSV VM 
Valašské 
Meziříčí 

641 

Bez jízdenky kolem 
světa 

1.4.2010 83 dnů OPV VS 
Valašské 
Meziříčí 

2 501 

 

B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila) 

 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 

Délka 

trvání 

Autorská 
instituce 

Místo 
instalace 

Návštěvníci 
za rok 2010 

Významné osobnosti 
české vědy a techniky 

4.3.2010 
46 

dnů 

Technické 
muzeum v 

Praze 

Vsetín 1 058 

Hračky O. Trnka a V. 
Stacho 

14.11.2010 
48 

dnů 

partner: 

Vlastivědné 
múzeum 

v Povážské 
Bystrici 

Vsetín 682 

Jiří Kuděla Facebook 11.7.2010 
76 

dnů 
autor Vsetín 2 602 
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Kouzlo dotyku 16.3.2010 - AAGroup Vsetín - 

Soužití s velkými 
šelmami 

5.5.2010 
54 

dnů  

Hnutí Duha 

Olomouc 
Vsetín 1 642 

Nebýt na světě 
zbytečný 

16.3.2010 
24 

dnů 

Ovečka o.p.s. 
v Českých 

Budějovicích 

Vsetín 209 

Sever a jih - české 
polární výzkumy 

3.12.2009 
63 

dnů 

MZM v Brně 
a Krkonošské 

muzeum 

Vrchlabí 

Valašské 
Meziříčí 

1 176 

CHKO Beskydy - 

domov velkých šelem 
4.3.2010 

97 

dnů 

CHKO 

Beskydy 

Valašské 
Meziříčí 

3 525 

Okouzlení / 

Ammaliamento 
25.2.2010 

94 

dnů 

Friulská škola 

mozaiky ve 

Spilinbergu 

(It.) 

Valašské 
Meziříčí 

1 960 

Západné Karpaty - 

spoločná hranica 
22.6.2010 

71 

dnů 

Hornonitrans

ké múzeum 
v Prievidzi 

(SK) 

Trojice 763 

FOTOKLUB VSETÍN 
2010 

30.4.2010 51 
Fotoklub 

Vsetín 
Vsetín 1 543 

 

C. vlastní v jiných institucích 

 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 

Délka 

trvání 

Autorská 
instituce 

Místo instalace 

 

Jožka Baruch – 

grafická balada 

pokračuje do června 
2011 

OSV VM Galerie Sýpka 

Pásli ovce Valaši a 

Houby 
2010 

OPV VS a 

VM 

Muzeum Třineckých 
železáren a města Třince 

 

4.3. Přednášky pro veřejnost: A. ve vlastní instituci; B. mimo vlastní instituci 

A. ve vlastní instituci 

Na půdě muzea realizovalo OSV VS celkem 1 přednášku, a to Modrotisk na Valašsku. 

OPV VM zajistilo celkem 18 přednášek (10 témat) v cyklu nazvaném „Za poznáním přírody ve 
světě i u nás“, z nichž k nejúspěšnějším patřily: Lesy a jezera Ontaria, Litva a Makedonie. 

Hvězdárna Vsetín zorganizovala celkem 14 přednášek. 
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Jako každoročně i v roce 2010 připravili pracovníci hvězdárny tradiční cykly přednášek a 
prezentací: 

- Týden otevřených dveří únor 2010 

- Světový kosmický týden říjen 2010 

Pro organizované skupiny a jednotlivce z řad veřejnosti byly na vsetínské hvězdárně kromě 
standardní nabídky programů připraveny také tyto programy: 

- přednáška „60 let rozvoje astronomie“  Dr. Jiří Grygar, duben 2010 

- přednáška „Slunce 3D“    celkem 3x 

- program „Evropská noc vědců“   září 2010 

- přednáška „Velký třesk a budoucnost vesmíru“ prof. Petr Kulhánek, prosinec 2010 

 

B. mimo vlastní instituci 

Pracovníci OPV VS a VM přednášeli 2x mimo vlastní instituci v rámci přednáškových bloků 
odborných příspěvků. Pracovníci hvězdárny Vsetín provedli 2 přednášky mimo svou vlastní 
instituci. 

 

Odborné oddělení 

Přednášky pro veřejnost ve 
vlastní instituci 

Přednášky pro veřejnost 
mimo vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci Počet akcí Návštěvníci 

Oddělení společenských věd VS 1 39 0 0 

Oddělení přírodních věd VS 0 0 1 112 

Oddělení společenských věd VM 0 0 0 0 

Oddělení přírodních věd VM 18 361 1 32 

Hvězdárna Vsetín 14 430 2 93 

Celkem 33 830 4 237 

 

4.4. 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. 

Kromě přednášek a prezentací tvoří exkurze, pozorování Slunce a večerní 
astronomická pozorování podstatnou část činnosti pracovníků Hvězdárny Vsetín. Během 
roku 2010 se konalo 36 exkurzí, 45 pozorování Slunce a 40 večerních astronomických 
pozorování, kterých se zúčastnilo celkem 1 275 návštěvníků (z toho bylo 827 dětí a 448 
dospělých). 
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4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Odborní pracovníci MRV připravují každoročně řadu akcí hojně navštěvovaných širokou 
veřejností. 

OSV VS v roce 2010 připravilo celkem 17 kulturních programů pro veřejnost, jichž se 
zúčastnilo celkem 1784 návštěvníků. Mezi nejúspěšnější akce patřily: 

- Muzejní ponocování (Vs) 

- Textilní odpoledne v muzeu (VM) 

- Zámecké adventní kouzlení  

- vernisáže výstav a expozic (Vs, VM) 

OPV VS se spolupodílelo na organizaci dílčích akcí v rámci Valašského záření ve Vsetíně a 
Dnech Země ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. OSV VM v roce 2010 připravilo celkem 10 

kulturních programů pro veřejnost, jichž se zúčastnilo celkem 1436 návštěvníků. 

- Dny Země ve Valašském Meziříčí 

- Odpoledne s ochutnávkou kávy  

- tématický večer z cyklu Živá historie města „...a náš kapelník je strýc Matalík“  

- tématický večer z cyklu Živá historie města „Procházka krásenskou alejí“  

- Tvůrčí dílna portrétní fotografie  

- Zámecké odpoledne 

- koncerty v Trojici  

- vánoční koncert cimbálovky J. Nechanického 

OPV VM spolupořádalo 3 veřejné akce. Byly to: 

- Vítání ptačího zpěvu, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, 3 hodinová 
vycházka spojená s poznáváním ptactva dle hlasových projevů i zbarvení, Vsetín 

- Evropský festival ptactva, 2.10. – terénní exkurze za ptáky Choryňských rybníků a řeky 
Bečvy ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, její středomoravskou 
pobočkou MOS 

- Dny Země ve Valašském Meziříčí 

Vedle hlavních programů (přednášky, exkurze, pozorování) bylo připraveno 28 dalších akcí. 
Ve spolupráci s jinými odděleními MRV to byly prezentace na „Muzejní pohádkové 
ponocování“ (v květnu) a „Zámecké adventní kouzlení“ (v prosinci). 

Pokračovala úspěšná spolupráce s RMC „Sluníčko“ Vsetín (viz bod 3.2.2.), kdy mimo 
již tradiční drakiády bylo na hvězdárně připraveno i „Setkání před prázdninami“ spojené 
s posezením u ohně a prohlídkou hvězdárny.  

Pro velký úspěch přednášky „Slunce 3D“ využívající moderní způsob prezentace 
obrazu pomocí pasovní stereoskopie, byl pro veřejnost připraven i další videopořad 
využívající této metody zobrazování – „Letem 3D světem“ tvořený pásmem populárně-

naučných krátkometrážních snímků. 
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V roce 2010 se Hvězdárna Vsetín poprvé významněji zapojila v rámci partnerství se 
Střediskem volného času ALCEDO Vsetín do programů a kampaní pořádaných městem 
Vsetín. Byly to tyto akce: 

- Den Země  duben 2010 

- Den dětí s Annou červen 2010 

- Valašské záření září 2010 

 

Oddělení 
Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Počet akcí Počet návštěvníků 

Oddělení společenských věd VS 17 1784 

Oddělení přírodních věd VS 2 348 

Oddělení společenských věd VM 10 1436 

Oddělení přírodních věd VM 3 110 

Hvězdárna Vsetín 28 1084 

Celkem 59 4762 

 

4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve Valašském 
Meziříčí, o.s., Česká vědecká společnost pro mykologii, Česká botanická společnost, ČSOP 
Orchidea Rožnov pod Radhoštěm, Entomologický klub při Muzeu, Valašský ornitologický klub 
při Muzeu, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká 
zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea 
v Praze. 

V roce 2010 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky určené žákům 
základních škol a jeden astronomický klub pro studenty SŠ a VŠ a dospělé zájemce o 
astronomii. Celkem se během roku uskutečnilo 94 schůzek, kterých se zúčastnilo 307 členů 
kroužků a klubu. 

 

4.7. Spolupráce se zahraničím 

OSV VS spolupracovalo v uplynulém roce především s partnerským muzeem ve slovenské 
Povážské Bystrici a ve Staré Ľubovni. Jednalo se o tyto projekty: 

- Výstava Hračky aneb úplně vážná hra II. realizovaná ve Vsetíně v r. 2010–2011 

- Příprava výstavy Dialógy Ľubovnianského múzea bude realizovaná v MRV Vsetín v r. 

2011  

Rovněž PVO vyvíjelo spolupráci se Slovenskem. Spolupodíleli se na těchto úkolech: 

- Západné Karpaty – spoločná hranica, s MJVM ve Zlíně a slovenskými partnery 
projektu 
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- Slovenská akadémia vied – spolupráce na mapování motýlů Slovenska (poskytnuta 

data o rozšíření motýlů ze sbírek Muzea a kolaborujících organizacích) 

V minulém roce proběhl na Hvězdárně Vsetín třídenní workshop slovenské organizace SOSA 
(viz bod 2.3.). V květnu hvězdárnu navštívily děti z MŠ ze slovenské obce Pruské. Další 
individuální návštěvníci ze zahraničí (z Polska, Slovenska, Německa, Itálie a Španělska – 

návštěvníci jsou započítáni v bodu 4.4.) se zde zúčastnili jiných akcí, hlavně exkurzí a 
pozorování. 

 

4.8. 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, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum 
umění v Olomouci, Muzeum Novojičínska, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, 
Muzeum Beskyd Frýdek Místek, Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie Praha a 
mnohá další.  

OSV VM spolupracovalo při tvorbě stálé expozice zámeckých pokojů s muzeem 

Beskyd Frýdek Místek, se soukromou sběratelkou Janou Růžičkovou, s Muzeem Novojičínska. 

Pracovníkům Hvězdárny Vsetín se v loňském roce podařilo připravit ve spolupráci 
s CK Solitera Příbor tři akce pro školy, které navštívili náš region v rámci ozdravných pobytů a 
škol v přírodě. 

 

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje) 

MRV spolupracovalo v roce 2010 s jinými PO Zlínského kraje především na realizaci výstav a 
plnění výzkumných úkolů. Jednalo se o tyto příspěvkové organizace: Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska a Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti. 

OSV VS spolupracovalo při tvorbě stálé expozice zámeckých pokojů s Muzeem 

Kroměřížska, Národním památkovým ústavem – pracoviště Kroměříž, Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti, VMP Rožnov pod Radhoštěm. 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla navázána při vydávání společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis. 

 

4.10. Návštěvnost muzea 

V roce 2010 se v objektech Muzea realizovalo celkem 103 akcí (stálé expozice, výstavy, 
vernisáže, doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a další), kterých se 
zúčastnilo 44 670 autentických (skutečných) návštěvníků. Celkem byla návštěvnost výstav a 
expozic (odpovídá evidenci NIPOS) ve výši 74 068 návštěvníků. 

Do těchto čísel nejsou zahrnuty údaje z akcí v zámku Lešná u Valašského a ze zámeckého 
parku v Lešné, který během roku 2010 navštívilo cca 10 000 návštěvníků.   
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Autentický (skutečný) návštěvník 

 

Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín Zámek VM 

Sv. 

Trojice Celkem 

Počet platících návštěvníků 13 684 3 284 9 444 980 27 392 

Počet neplatících 
návštěvníků 7 559 2 528 6 222 80 16 389 

Počet návštěvníků 
s průkazkou ZTP 331 116 406 36 889 

Celkem 21 574 5 928 16 072 1096 44 670 

 

Počet navštívených výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) 

 

Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín Zámek VM 

Sv. 

Trojice Celkem 

Počet platících návštěvníků 13 755 8 086 24 886 1 647 48 374 

Počet neplatících 
návštěvníků 10 205 4 535 8 760 333 23 833 

Počet návštěvníků 
s průkazkou ZTP 259 198 1 371 33 1 861 

Celkem 24 219 12 819 35 017 2 013 74 068 

 

5) Ediční a publikační činnost 

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně časopis Valašsko-

vlastivědná revue. V roce 2010 bylo vydáno číslo 24/2010 a 25/2010. Obsah periodika tvoří 
jednak články externích přispěvovatelů, jednak příspěvky pracovníků MRV. Ti zde v roce 

2010 publikovali celkem 9 (OSV) a 5 (PVO) vlastních příspěvků. 

Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo první číslo společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis (ISSN: 1804-2732), kde uveřejnilo 2 

odborné příspěvky svých pracovníků a dva příspěvky v sekci Aktuality a personálie. 

Hvězdárna Vsetín pokračovala během roku 2010 ve vydávání astronomického 
bulletinu – čtvrtletníku Athena (8. ročník), který vždy obsahuje články pracovníků a 
spolupracovníků Hvězdárny Vsetín za předchozí čtvrtletí a je šířen výhradně v elektronické 
podobě pomocí www stránek Hvězdárny Vsetín (http://www.hvezdarna-vsetin.cz/). 

 

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty  

Pracovníci Muzea v roce 2010 publikovali 3 odborné publikace v anglickém jazyce, z toho 2 v 

mezinárodních impaktovaných časopisech (Nachrichten des Entomologischen Vereins 

Apollo; Oikos; Journal of Applied Ecology) a 3 v češtině v odborných periodikách (Acta Musei 
Beskidensis, Frýdek-Místek, Časopis Slezského Zemského muzea v Opavě). Ve sbornících 
z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 12 abstraktů. 
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Dále byly publikovány odborné texty v následujících periodikách a sbornících: „Ptačí 
tahy v Poodří, díl druhý: Podzim“, Časopis POODŘÍ, č. 4/2010; Sborník „Západné Karpaty – 

spoločná hranica „ 1x článek ve sborníku ze semináře Hnízdní ornitocenózy zpřírodněného 
úseku Bečvy mezi Choryní a Hustopečemi nad Bečvou v letech 2008–2009; „Hnízdní 
populace kormorána velkého v ČR v roce 2010“, Sborník Aythya se čtyřmi spoluautory. 

V roce 2010 byly publikovány 2 příspěvky ve ZVUKu. V Živě (Časopis Akademie věd 
ČR) byl publikován 1 popularizační článek na přírodovědné téma z regionu Valašska. Celkem 

15 článků bylo publikováno v cyklu Příroda Valašska v periodiku Valašský deník. V roce 2010 

byly ve Vsetínských novinách publikovány 4 články pracovníků Hvězdárny Vsetín, které 
rekapitulují informace o místním počasí za předchozí čtvrtletí. Dále pak kapitola Poodří se 
spoluautory v knize „Monitoring ptačích druhů přílohy ptačí směrnice a ptačích oblastí 
v letech 2005–2007“. 

 

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním 
tisku, rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a 
měsíční plán na webu, plakátovacích plochách a místních informačních mediích. 

Všechny své akce medializují pracovníci Muzea v tisku: Okno do kraje, Vsetínské 
noviny, Valašský deník, Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny aj.; v rozhlase – 

Český Rozhlas (ČR Brno/studio Zlín), Rádio Apollo, Rádio Valašsko; televizi – pravidelně pro 
TV Beskyd, plakátech a pozvánkách, webových stránkách muzea, webu města Vsetín i vedení 
osobních profilů na webu muzea.  

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2010 na nich bylo zaznamenáno 27 420 

unikátních přístupů. K propagaci Hvězdárny Vsetín byly v dále roce 2009 vydány: 

- Informační letáček – „Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ“ (celkový náklad = 150 ks) 

- Informační letáček – „Sviťme jen tam, kam opravdu chceme“ (celkový náklad = 150 ks) 

- Kapesní kalendáře na rok 2011 (celkový náklad = 400 ks) 

 

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních 
redakčních rad) 

Pracovníci PVO VS spolupracovali v roce 2009 s odbornými periodiky, vypracovali posudky na 

manuskripty: European Journal of Entomology, České Budějovice (1 recenze) a Acta musei 
richnoviensis, sect natur., Kutná Hora) (1 recenze). Pracovnice OSV VS je členkou redakční 
rady ZVUKu. 
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6) Rozvojové aktivity  

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů 

Viz bod 6.5 Odborné části a bodu 14 Ekonomické části Výroční zprávy. 

 

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) 

Odborná činnost muzea byla v roce 2010 podpořena následujícími finančními dotacemi. 
Z podaných malých grantů Města Vsetín byly podpořeny či byly jinak podpořeny akce: 

- Muzejní ponocování (7 000 Kč) 

- Zámecké adventní kouzlení (10 000 Kč) 

- V. Cigler – transport díla (20 000 Kč) 

Městem Vsetín byly dále podpořeny: 

- stálé nové stálé expozice částkou 200 000,- Kč 

Městem Valašské Meziříčí byla podpořena akce: 

- stálé nové stálé expozice částkou 150 000,- Kč 

- konání kulturních akcí v muzeu město přispělo částkou 10 500,- 

- tématický večer k Matalíkovi částkou 3 000,- Kč 

- Textilní odpoledne v muzeu částkou 3 000,- Kč 

Pracovníci OPV VS a VM pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek. Za 
poskytnutí dat AOPK Praha – mapování obojživelníků a plazů ve dvou mapovacích čtvercích – 

byla poskytnuta finanční úhrada ve výši 18.000,- Kč a za poskytnutí výsledků monitoringu 
ohrožených druhů byla poskytnuta ze strany Daphne Praha úhrada ve výši 15.000 Kč. 

 

Oddělení 
Dotace jiných subjektů 

Počet Výše příspěvku 

Oddělení společenských věd VS 5 240 000 

Oddělení přírodních věd VS 2 15 000 

Oddělení společenských věd VM 3 163 500 

Oddělení přírodních věd VM 1 18 000 

Hvězdárna Vsetín 0 0 

Celkem 11 436 500 

 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2010 bylo do muzea darováno celkem 1035 ks nových sbírkových předmětů (věcí 
movitých) od celkem 8 dárců. Dary byly přijaty na základě rozhodnutí ředitele Muzea regionu 
Valašsko a náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem evidovány v I. 

stupni evidence. 
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Předmět Počet ks Odd. Dárce 

Soubor vybavení domácnosti rodiny 
Tůmových ze Vsetína 

510 OSV VS 
Zdena Tůmová, Vsetín (Eva 

Žárská) 
Obraz J. B. Krále Strážní věž 1 OSV VS J. B. Král, Janová 

4x Preparovaní motýli ze sběrné 
oblasti muzea 

430 OPV VS 

Libor Fiala, Vsetín 

Ing. Jiří Skala, Praha 5 

Jiří Beneš, Opava 

Jiří Darebník, Holešov 

OSV Val.Mez. 

Soubor náčiní z hotelu TOBOLÁŘ 
11 OSV VM Jaromíra Stehlíková, Val. Meziříčí 

Obrazy a umělecká díla – jejich 

hodnota je podle přibližného odhadu 
500 000,- až 1 000 000,- Kč 

83 OSV VM Maria Mišenská, Vyškov 

 

OSV získalo od firmy Papírnictví Olšák nefinanční dar v hodnotě 1 300 Kč jako ceny pro 

soutěž Padouch nebo hrdina. 

 

6.4. Finanční pomoc sponzorů 

OSV VM získalo na základě dlouhodobé spolupráce peněžní dary na vybrané akce od firem: 

- firma CABOT s.r.o – 30 000,- na stálé expozice 

- firma KRAFT CS – 30 000,- na nábytek do stálé expozice Vůně kávy ve Val. Meziříčí 

- firma RENO – 4 000,- na akci „Slavnostní zámecké odpoledne“ 

Celkem bylo získáno 64 000 Kč. 

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

V roce 2010 byla vypracována Střednědobá koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na 

léta 2010–2015 za všechny tři sbírky a celkem 26 podsbírek zapsaných v Centrální evidenci 
sbírek MK ČR. 

V roce 2010 byly zpracovány, předloženy a schváleny k podpoře projekty viz bod 14 

Ekonomické části (). 

 Zároveň byla vypracována žádost na projekt Vsetín – Rovné příležitosti do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Grantové schéma Zlínského 
kraje, opatření 1.2). 

Projekt "Vsetín – Rovné příležitosti" 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/04.0011 

Prioritní osa 7.1: Počáteční vzdělávání 
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Oblast podpory 7.1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Stanovené cíle projektu: 

1. Vzdělávání pracovníků s ohledem na dovednosti nutné tvorbě inklusivního prostředí ve 
vzdělávání.  

2. Tvorba výukových programů a materiálů souvisejících se zlepšováním metod a forem 
výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání.  

3. Realizace a ověřování výukových programů. 

Celkové náklady jsou 2 950 tis. Kč s DPH 

 

7) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2010 
(tento výkaz je součástí programu statistického zjišťování MK ČR). 

Viz příloha D Výroční zprávy. 



Zpráva o hospodaření a činnosti PO ZK v oblasti kultury 2010 

 

 44 

B. Část tabulková 

 

Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2010 

Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů (Finanční rozvaha) v tis. Kč 

Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností 

Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů  

Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu 

Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií 

Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby  

Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2010 

Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2010 

Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31. 12. 2010 

Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31. 12. 2010 

Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2010 

Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2010 

Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů 

Tab. č.15 Přehled pohledávek organizace ke dni 31. 12. 2010 

Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2010 

Tab. č.17 Přehled projektů PO 

Tab. č.18 Přehled investičních akcí PO 

Tab. č.19 Přehled o příjmech z pronájmů a přehled o výdajích na nájmy PO 

Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2010 

Tab. č.21 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2010 

 

C. Výkazy k řádné účetní závěrce – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky v 
Kč 

 

D. Kopie ročního výkazu o (i) knihovně a (ii) hvězdárně za rok 2010 

 

E. Rekapitulace mezd 

 


