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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. 

 
Činnost a pobočky muzea 
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, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je 
etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní 
mládeží ale i širokou veřejností. 
Muzeum má 42,61 přepočtených pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem (zámek Vsetín, Hvězdárna Vsetín, 
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice (není dle metodiky NIPOS vykazována jako samostatná pobočka), 
Zámek Lešná. Muzeum spravuje 509 073 sbírkových předmětů. Výnosy muzea činily v roce 2014 celkem 22,1 mil. Kč (v roce 
2013 21,6 mil. Kč, v roce 2012 23,7 mil. Kč a v roce 2011 19,5 mil. Kč), z toho 18,7 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.  

 
Návštěvnost 
Celková návštěvnost muzea v roce 2014 byla 72 381 návštěvníků a dle počtu navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) v 
roce 2014 byla 164 064 (2013 – 188 034, 2012 – 189 373, 2011 – 137 706). Udržení vysoké návštěvnosti na všech 
pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků a je jedním z hlavních cílů muzea na období 2014–2016. Pokud budou 
tato čísla udržena v dalších letech, lze to považovat za velký úspěch. 
Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního ruchu, je skutečnost, že muzeum má ve 
správě 3 zámky (Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí), své aktivity realizuje i 
v 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.  

 

K hlavním úkolům muzea v roce 2014 patřilo: 

a) Řešení závěrů desetiletého cyklu inventarizace sbírkových předmětů včetně implementace nových požadavků daných novelou 
Vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů. 

b) Realizace úspěšných výstav a zejména nových expozic: zámek Vsetín – Zámek Kinských – Zámek Lešná. 
c) Rozšiřování nabídky služeb školám a zájmovým kroužkům: 1) realizace a tvorba lektorských programů pro školy – 947 

opakování, celkem navštíveno 17 414 dětí; 2) realizace soutěží pro děti a mládež a řada dalších úspěšných akcí na všech 
pobočkách (Velikonoce na zámku, Templářské slavnosti, Den dětí, Den Země, Muzejní noc, Adventní neděle na zámku a 
především bohatá nabídka aktivit na zámku Lešná, např. Živý betlém či noční prohlídky). 

d) Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně dosáhlo zápisu společného přírodovědného odborného časopisu Acta Carpathica 
Occidentalis na Seznam recenzovaných periodik vycházejících v České republice. 

e) Realizace investičního záměru 1. etapy IZ – Stavební úpravy zámku Vsetín (2014), rozpočet: 29.385 mil. Kč, včetně 
stěhování vybavení sbírek a ostatního majetku. 

f) Hledání nových forem spolupráce s městy a Mikroregiony na Valašsku. Město Valašské Meziříčí: uspořádání několika 
kulturních akcí s vysokou návštěvností (Podzimní putování s broučky, Kostýmovaná procházka) a město Vsetín – rozšíření 
Templářských slavností. 
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g) Aktivní rozšíření spolupráce se základními školami a hledání nových forem spolupráce – příměstský tábor ve spolupráci se 
ZŠ Vsetín - Sychrov, Jaloveček, dějepisné, přírodovědné a společenskovědní soutěže (Astronomická olympiáda a další). 

h) Rozvoj spolupráce se zahraničními muzei. Proběhla realizace dvou projektů přeshraniční spolupráce se slovenskými muzei 
(více v bodu 4.7. Výroční zprávy) a výpůjčka pro rozsáhlou výstavu Experiment Metropole – 1873 ve Vídni. 

i) Práce na přípravě podkladů k IZ k instalaci nových expozic v zámku Vsetín, a dále podkladů k reinstalaci expozic v zámku 
Kinských a kostele Sv. Trojice. 
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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 (změna zřizovací listiny v červnu 2010): 
- 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 (dočasně uzavřen v období 05-12/ 
2014 z důvodu rekonstrukce).  
Expozice: Od kolébky po rakev, Počátky sběratelské činnosti na Vsetínsku, Pod jménem Valachů, 
Bankovky z celého světa, Historickým objektivem, Kouzlo dotyku, V tom vsetínském zámku, Sousedík, 
Brali mne za vojáčka, Templáři a středověká kuchyně, Malá galerie 

Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž, 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; Vůně kávy a 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. 
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. 
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 

Rozpočet (výnosy) 

2011: 19 511 450 Kč (z toho 17 715 500 Kč příspěvek zřizovatele) 
2012: 23 360 160 Kč (z toho 18 931 000 Kč příspěvek zřizovatele) 
2013: 21 587 803 Kč (z toho 18 138 050 Kč příspěvek zřizovatele) 
2014: 21 710 580 Kč (z toho 19 172 000 Kč příspěvek zřizovatele) 

Zaměstnanci 
(přepočtený počet) 

2011: schválený počet 40,96, skutečný 40,73 
2012: schválený počet 41,19, skutečný 41,81 
2013: schválený počet 41,32, skutečný 41,10 
2014: schválený počet 42,98, skutečný 42,61 

Návštěvnost 

2011: 64.296 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 137.706 návštěvníků) 
2012: 95 100 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 189 373 návštěvníků) 
2013: 89 842 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 188 034 návštěvníků) 
2014: 72 381 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 164 064 návštěvníků)   
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 
1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

 
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014 činila : 
(Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č. 0209/Z10/13 dne 18. 12. 2013) 
 

příspěvek na provoz  18 257 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  9 300 000,00 Kč 

závazný objem OON  445 000,00 Kč 

odvod z IF 600 000,00 Kč 

 

Během roku 2014 došlo k těmto změnám: 

1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 
řešila navýšení příspěvku zřizovatele o 54 000,00 Kč jako prostředky na mzdy poskytnuté Úřadem práce ÚZ 13234, viz 
usnesení R ZK č.0279/R07/14 ze dne 8. 4. 2014. 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 
řešila navýšení příspěvku zřizovatele na mzdy poskytnuté Úřadem práce ÚZ 13234 ve výši 140 000,00 Kč, viz usnesení R 
ZK č.0355/R09/14 ze dne 5. 5. 2014. 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 a 1. změna plánu tvorby a použití IF na rok 2014 
řešila navýšení příspěvku na provoz o 890 000,- Kč., viz usnesení R ZK čj. 0651/R16/14 ze dne 25. 8. 2014 a současně 
RZK schválila změnu č. 1 plánu tvorby a použití IF v roce 2014. 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 
řešila navýšení příspěvku zřizovatele na mzdy poskytnuté Úřadem práce ÚZ 13234 ve výši 35 820,00 Kč, viz usnesení R 
ZK č.0783/R19/14 ze dne 6. 10. 2014. 

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 
řešila navýšení příspěvku na provoz o 25 000,- Kč, viz usnesení R ZK čj. 0828/R20/14 ze dne 20. 10. 2014. 

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 
řešila změnu závazného objemu prostředků na platy o částku 130 000,- Kč a dále snížení závazného objemu OON o částku 
30 000,- Kč, viz usnesení R ZK čj. 0959/R23/14 ze dne 1. 12. 2014. 

Příspěvky od obcí 178 000,00 Kč 

Město Vsetín: 40 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na rozšíření expozice Templáři 

Město Vsetín: 18 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na: dohody, materiálové 
náklady a služby vzniklé při kulturní činnosti 

Město Val. Meziříčí: 120 000,00 Kč formou veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na zvýšení atraktivity a 
lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 
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2) Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti 

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

Celkové náklady organizace za rok 2014 činily 21 810 230,00 Kč, což je 100,85% rozpočtovaných nákladů, 
které činily po změnách 21 625 575,00 Kč. 

Účet - 501 - Spotřeba materiálu 1 065 778,41 Kč 111,60% 
Na tomto účtu jsou významnými položkami náklady související s přípravou a realizací výstav a spotřeba materiálu související 
s údržbou objektů muzea. Významnou položku činí náklady na přípravu stěhování depozitářů a pracovišť před zahájeným 
stavebních prací souvisejících s IZ-stavební úpravy zámku Vsetín. Tyto náklady se promítly do položek kancelářský materiál 
(ochranné folie, lepící pásky apod.), dále do položky ostatní materiál (kartony balící a krycí, ochranné folie). Ve fázi realizace IZ 
došlo k očekávanému navýšení spotřeby PHM (zřízení přechodného pracoviště pro pracovníky ze Vsetína ve Valašském Meziříčí, 
Lešné a s tím souvisejícími náklady).   

Účet - 502, 503 Spotřeba energií  
a jiných neskladovatelných dodávek 1 189 755,51 Kč  69,75% 
K nižšímu čerpání nákladů na spotřebu energií došlo především v důsledku realizace IZ-stavební úpravy zámku Vsetín a 
mimořádně příznivým klimatickým podmínkám na začátku roku 2014. Současně se projevily přijaté kroky k úspoře energií 
(výměna světelných zdrojů za úsporné, zvýšený dohled nad způsobem vytápění – diverzifikace teplot místností). Podstatný vliv na 
snížení spotřeby plynu znamenala generální oprava kotlů v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

Účet - 511 – Opravy a udržování 516 088,10 Kč 99,77% 
Během roku 2014 byl plán oprav 8x navyšován, a to na základě objektivně zjištěných skutečností. Vždy se souhlasem zřizovatele. 
Nejvýznamnější položkou byla oprava a odstranění havarijního stavu plynové kotelny v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí v 
hodnotě 170 tis. Kč (porucha potrubí a na základě revizní zprávy oprava elektroinstalace, řídící jednotky včetně výměny senzorů). 
K dalším opravám, které byly realizovány v průběhu roku, patří oprava kopule hvězdárny Vsetín v hodnotě 10 tis. Kč, oprava 
podlahy v zámku Kinských za 26 tis. Kč, oprava kanalizace tamtéž ve výši 5 tis. Kč, generální revize a oprava věžních hodin na 
zámku Vsetín a opravy aut. Celkový přehled oprav a udržování je uveden v Příloze – Tabulka č. 7. 

Účet - 512 - Cestovné 107 667,24 Kč 102,54% 
Tato položka byla mírně přečerpána s ohledem na zřízení přechodného pracoviště ve Valašském Meziříčí a Lešné pro pracovníky 
ze Vsetína během realizace investičního záměru Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa.    

Účet - 513 - Náklady na reprezentaci  42 363,50 Kč 192,56% 
Tato položka byla přečerpána zejména z důvodu oslav založení muzea ve Valašském Meziříčí, zvýšeného počtu jednání a 
konzultací s externími subjekty spojených s realizací investičního záměru Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa.  

Účet - 518 - Ostatní služby  2 168 870,81 Kč 89,56% 
Položka služeb nebyla celkově překročena. Překročení bylo zaznamenáno pouze u položky DDNM do 7 tis. Kč a bylo způsobeno 
nutností instalace vyšší verze operačního systému počítačů, u kterých byla ukončena podpora OS Windows XP.  
Nejvýznamnější položky čerpání tvoří : 
- pronájem budovy SOU ve výši 110 924,00 Kč, který souvisí s rekonstrukcí zámku Vsetín  
- úklid a údržba parku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 338 862,80 Kč, která je tvořena nejen pravidelnou údržbou (sečení) 
parku, ale i provedením náhradní výsadby za pokácené stromy napadené kůrovcem,  
- údržba SW muzea (účetnictví, mzdy, majetek, GORDIC) ve výši 158 796,25 Kč, 
- ostatní služby ve výši 588 952,02 Kč, které představují náklady o péči sbírek (plynování depozitářů a expozičních prostor), 
studie v souvislosti s realizací IZ-stavební úpravy zámku Vsetín, náklady spojené se stěhováním zámku Vsetín, položky spojené s  
přípravou a realizací expozic, akcí muzea (grafické práce, příkazní smlouvy).  
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Účet - 549 - Ostatní náklady 45 567,00 Kč 47,97% 
Plánované výdaje nebyly dočerpány. Toto bylo způsobeno z důvodu snížení skutečných nákladů na zhodnocení majetku než byl 
předpoklad plánu.  

Účet - 551 - Odpisy 1 371 305,61 Kč 100,46%  
Položka byla čerpána v souladu s odpisovým plánem a nepatrné překročení bylo způsobeno bezplatným převzetím 3 ks síťových 
prvků (router) od Bartošovy knihovny Zlín, u kterých bylo nutno provést odepsání zbytkové hodnoty. 

Účet - 558 – Náklady z DDHM 1 294 057,00 Kč 425,68% 
Muzeum bylo v minulosti dlouhodobě v této oblasti podfinancováno. Od roku 2010 došlo k výraznému rozvoji muzea, které se 
promítlo ve vysokém nárůstu návštěvnosti, počtu instalovaných expozic, pořádaných výstav a kulturních akcí. Tento rozvoj není 
dlouhodobě udržitelný bez zvýšení nákladů na pořízení DDHM. K tomu se v roce 2014 vytvořily objektivní podmínky: 
- Vysoký podíl dotací od měst Valašské Meziříčí a Vsetína 
- Dary od podnikatelského sektoru 
- Vysoký podíl tržeb kumulovaný na konci roku 2014 
- Nevyčerpání plánované spotřeby el. energie a plynu (mírná zima, vliv IZ – stavební úpravy zámku Vsetín, úsporná opatření) 
- Nižší čerpání některých nákladových položek 
 
Náklady na DDHM byly použity: 
- zatraktivnění prostor v zámku Kinských – rozšíření střediska EVVO Modrásek a obnova společenského sálu 
- nákup výstavního fundusu, jehož současný stav a množství neodpovídá výkonu muzea 
- technické prostředky k ochraně sbírek (současný stav neodpovídá množství sbírkových předmětů) 
- nákup výpočetní techniky a techniky na ochranu dat 
- nákup majetku ke zvýšení prezentace muzea a zvýšení standardu poskytování služeb návštěvníkům 

Všechny tyto nákupy byly provedeny k udržení vysoké návštěvnosti a počtu uskutečněných výstav a kulturních akcí.  
 
b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Účet - 602 - Výnosy z prodeje služeb  1 477 042,20 Kč 167,88% 
Výrazně stouply tržby za vstupné, ve kterých se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené expozice, výstavy a kulturní akce v 
zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, ale i v zámku Vsetín, přestože byl od 05/2014 uzavřen z důvodu rekonstrukce. Nárůst 
tržeb byl zaznamenán i u hvězdárny Vsetín. Ve srovnání s rokem 2013 opět stoupl podíl tržeb z lektorských programů pro školní a 
předškolní mládež. 
Navzdory uzavření zámku Vsetín od května 2014 se podařilo celkové tržby ve srovnání s rokem 2013 překročit o 33 tis. Kč, a to 
díky zvýšené, maximální snaze všech pracovníků muzea. Významnou složkou na účtu 602 jsou i ostatní tržby za služby povahy 
odborných posudků a průzkumů, přednášky, zajišťování externích, odborně kulturních akcí a v neposlední řadě spolupráce 
s Mikroregionem Valašskomeziříčska a města Čadca na projektu Vzpomínky zmizelé v čase.  

Účet - 603 - Výnosy z pronájmu  195 541, 00 Kč 171,71% 
Do vyšších výnosů z pronájmů se promítla skutečnost, že po méně úspěšném roce 2012 byl kladen důraz na zlepšení propagace 
pronájmů v objektech muzea. Výsledkem byl zvýšený zájem, hlavně firem, o pronájem prostor pro semináře, školení, slavnostní 
události.  

Účet - 604 - Tržby za zboží (vlastní)  337 085,00 Kč 426,69%  
Původně nebyl plánován výnos na této položce v hlavní činnosti. Díky prodeji publikací z vlastní produkce (tisk brožur a časopisů 
pro návštěvníky) bylo dosaženo uvedených tržeb. 
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Účet - 648 - Čerpání fondů  121 976,00 Kč 100,00% 
Jedná se o sponzorské dary organizací, ze kterých v průběhu roku byly financovány muzejní aktivity a nákupy DDHM. Ostatní 
čerpání, viz kapitola č. 7. 

Účet - 672 – Výnosy z transferů  19 944 575,20 Kč 97,78% 
Na účtu 672 0500 bylo účtováno o přijatém transferu zřizovatele na provoz v celkové výši 18 722 000,00 Kč.   
Na účtu 672 0600 bylo účtováno o transferech Města Vsetín ve výši 58 000,00 Kč a Města Valašské Meziříčí ve výši  
120 000,00 Kč, celkem tedy 178 000,00 Kč. 
Na účtu 672 0301 bylo účtováno o přijatém transferu Úřadu práce ČR na dotovaná pracovní místa ve výší 305 578,00 Kč. 
Na účtu 672 0755 bylo účtováno o časovém rozlišení IT na akci Stavební úpravy a modernizace zámku Lešná u Valašského 
Meziříčí a dále o projektu EVVO v celkové výši 738 997,20 Kč. 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

Účet - 381 - Náklady příštích období  42 158,89 Kč  
Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program firmy Gordic na rok 2015, podíl nákladů za školení účetních a 
odborných pracovníků probíhajících v roce 2015. 

Účet - 388 - Dohadný účet - ÚP  45 800,00 Kč  
Jedná se o dohadnou položku vytvořenou k vyplaceným mzdám a odvedenému sociálnímu, zdravotnímu pojištění, na dotovaná 
pracovní místa. Tyto prostředky budou Úřadem práce ČR uhrazeny v průběhu 01-02/2015. 

Účet - 389 - Dohadný účet pasivní  190 740,00 Kč 

Dohadná podložka za zálohy na: elektrickou energii 92 700,00 Kč,  
 plynu 65 000,00 Kč,  
 vodu 33 040,00 Kč, 

Náklady na energie a neskladové dodávky na tomto účtu byly zúčtovány dle zálohových dokladů dodavatelů. Vyúčtování 
skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů v roce 2015. 

3) Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady u doplňkové činnosti činily 217 100,35 Kč, výnosy pak dosáhly částky 293 106,24 Kč. Hospodářský výsledek z 
doplňkové činnosti byl 76 005,89 Kč.  

Jednalo se o maloobchodní prodej zboží na jednotlivých střediscích muzea, t.j. prodej publikací vydávaných jinými subjekty – 
(katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty - keramika, sklo), které doplňují obor naší hlavní činnosti. Dále se jedná o 
pronájem nebytové prostory (Lešná, č.p. 94). 

4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2014 za hlavní a doplňkovou činnost 

Hlavní činnost -19 994,02 Kč  
Doplňková činnost 76 005,89 Kč  
Celkem zisk 56 011,87 Kč 

Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na účtu 518 a 558 (viz komentář). Ztráta v hlavní činnosti byla kryta 
zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti.  

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních 
fondů takto:  
Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 56 011,87 Kč 
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5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

Účet - 521 Ostatní osobní náklady 414 988,00 Kč 100,00% 

Závazný objem OON byl schválen ve výši 445 000,00 Kč, po poslední změně závazných ukazatelů č. 6 činil plán 415 000,00 Kč.  
Ostatní osobní náklady byly čerpány podle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o provedení práce a dohod o pracovní 
činnosti. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k 
vernisážím a na akcích muzea, obsluhy plynové kotelny a EZS, posezónní úklid v zámku Lešná, údržbu parku Lešná, kontrolu 
správnosti provedení digitalizace apod. Dále byly uzavírány dohody o provedení práce a o pracovní činnosti na průvodcovskou 
činnost v objektech zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a v zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. 
Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 12,00 Kč.   

Účet - 521 Prostředky na platy 9 658 040,00 Kč 99,98% 

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2014 ve výchozí hodnotě 9 300 000,00 Kč. Během roku 
došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně závazných ukazatelů č. 1, 2 a 4 na konečnou hodnotu 9 659 820,00 Kč. 
Částka 1 780,00 Kč jsou prostředky plánované na mzdy kryté z rozpočtu Úřadu práce ČR, které nebyly vyčerpány.  

Od 1. 11. 2014 se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  

Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií 

Vyhodnocení čerpání mezd dle rozpočtu podle jednotlivých složek platů vyplývá z tabulky č. 2, kde jsou rozepsány jednotlivé 
složky platu a porovnání plánované a skutečné hodnoty čerpání. 

Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 2014 celkem 47 pracovníků. Tato hodnota se proti roku 2013 nezměnila. 

Průměrná mzda na jednoho pracovníka v roce 2013 činila 18 882,00 Kč, v roce 2014 činila 18 891,00 Kč. Nárůst činil 9,00 Kč. 
Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 6. 

Procento nemocnosti za rok 2014 činí 1,07%. 

Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 8,5%. Z organizace odešli 4 zaměstnanci (2x dohoda o rozvázání 
pracovního poměru, 1x ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 1x ukončení ve zkušební době). Z toho byli 2 zaměstnanci 
na plný úvazek, ostatní na zkrácený úvazek.   

Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 42,98. Skutečný přepočtený stav pracovníků byl za rok 2014 celkem 
42,61.  

Kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2014 (přepočtený stav) 

Odborní pracovníci 20,80 
THP pracovníci 14,42 
Dělníci 7,39 
Celkem 42,61 

Organizace konstatuje, že nezaznámená výrazné rozdíly v rámci hodnocení počtu pracovníků, čerpání mezd a složek platů mezi 
plánovanými a skutečnými hodnotami, viz. tabulka č. 5 a 6. 
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6) Vyhodnocení provedených oprav /tab. č. 7/ 

Plán oprav byl během roku 2014, na základě žádostí muzea, 8x navýšen se souhlasem zřizovatele až na hodnotu 516 088,- Kč.  

- Oprava havarijního stavu kotelny v zámku Kinských, Valašské Meziříčí 
Na základě poruchy těsnosti potrubí a v souladu s revizní zprávou byla provedena oprava elektroinstalace, řídící jednotky 
včetně senzorů. 

- Oprava nátěru kopule hvězdárny Vsetín 
Jednalo se dlouhodobě plánovanou akci s cílem ošetření nátěru části hvězdářské kopule. Během nátěru byly zjištěny i závady 
na opláštění, které budou řešeny v roce 2015. 

- Broušení parket v zámku Kinských, Valašské Meziříčí 
Oprava parket v zámku Kinských byla provedena poté, co skladová místnost byla uvolněna pro lektorskou místnost EVVO II. 
Podlahu bylo nutno vyčistit a ošetřit tak, aby odpovídala účelu budoucího užití.  

- Výmalba v zámku Kinských, Valašské Meziříčí 
Při rekonstrukci místnosti pro EVVO II. (viz výše) a velkého sálu, byla provedena výmalba s cílem přiblížit místnost 
charakterem budoucího využití. 

- Oprava kanalizačního potrubí v zámku Kinských, Valašské Meziříčí 
Oprava spočívala ve výměně svodné kanalizační sítě v zámku v suterénu, které bylo poškozeno korozí. Akce bude pokračovat 
i v roce 2015, a to opravou vyústění kanalizace do veřejné sítě.  

- Oprava věžních hodin, zámek Vsetín 
Oprava spočívala v demontáži stroje, jeho odvozu na dílnu, rozebrání, vyčištění, odstranění stávajících nátěrů pískováním a 
opatření těchto dílů novými nátěry. Dále pak byla provedena výměna opotřebovaných dílů, následné sestavení zařízení a jeho 
zkušební provoz. 

- Oprava vozidel 
Díky zastaralému vozovému parku (průměrné stáří 10 let) se zvyšuje, i přes veškerou snahu muzea, opotřebovanost 
služebních aut. Tím pádem je nutná oprava či výměna opotřebovaných součástek a agregátů.   
 
Celkový přehled oprav a udržování za rok 2014, včetně nákladů na jednotlivé akce je uveden v Příloze – Tabulka č. 7. 
 
Foto oprav a úprav lektorské místnosti v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí  
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7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  

Účet - 411 Fond odměn  

Počáteční stav fondu   43 001,31 Kč 
Konečný stav fondu činí   43 001,31 Kč. 

V průběhu roku tento fond nebyl použit, viz.Tabulka č. 13 

Účet - 412 FKSP  

Počáteční stav fondu byl  32 717,99 Kč  
Přídělem 1 % z mezd činí  96 827,68 Kč 
Čerpání 102 130,00 Kč 
Z toho: 
dary k životním a pracovním výročím  12 100,00 Kč  
stravenky 90 030,00 Kč  
Konečný zůstatek fondu k 31.12.2014 činí, viz. tabulka č. 12  27 415,67 Kč 
Tvorba i čerpání fondu FKSP byla v souladu s platnou vnitřní směrnicí a legislativou.  

Účet - 413 Rezervní fond  

Počáteční stav 28 234,40 Kč rezervního fondu byl navýšen ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku 10 475,62 Kč. 
Konečný stav fondu k 31.12.2014 činí 38 710,02 Kč, viz. tabulka č. 10. 

Účet - 414 Rezervní fond  

Počáteční stav fondu byl 15 000,00 Kč. V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto účelově vázané dary: 
Muzeum získalo v roce 2014 celkem 121 976,00 Kč od dárců: 

Dárce částka účel 
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           5 000,00 Kč na hudební festival 30. 8. 2014 v zámku Lešná 
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           25 000,00 Kč na úpravu a rozšíření EVVO II. „Modrásek“ Val. Meziříčí  
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           5 000,00 Kč na lektorské programy „Dny země v Lešenském parku“ 
Ing.Pavlacká Lenka, Dobřínsko 
č.p. 36,Mor. Krumlov 

10 000,00 Kč Tisk 8 000 letáků k akcím v zámku Lešná u Val. Meziříčí 

Relaxy, a.s., Val. Klobouky              2 976,00 Kč na úhradu grafických prací publikace muzea „Sidonie“ 

DEZA, a.s. Val. Meziříčí 7 000,00 Kč  „Dny země v Lešenském parku“ – interaktivní prvky 

ROBE LIGHTING s.r.o. Rožnov 30 000,00 Kč 
na úpravy interiéru a mobiliáře ve společenském sálu zámku 
Kinských ve Val. Meziříčí 

PWO Czech Republic a.s. VM 5 000,00 Kč na realizaci výstavy „Autíčka z krabiček“ 

Smolka Zdeněk, Lešná č.p. 71 2 000,00 Kč na kulturní činnost a vybavení zámku Lešná 
ZOD Lešná,  Lešná č.p.35 15 000,00 Kč na kulturní činnost a vybavení zámku Lešná  

Nadace SYNOT, Uh. Hradiště 15 000,00 Kč 
nákup krojů (dar z r. 2013, dle smlouvy realizován 
 v roce 2014 – převod v PS účtu 414)) 

Celkem 121 976,00 Kč  

 
Čerpání fondů v průběhu roku 2014 proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o poskytnutí darů a všechny 
darované prostředky byly použity, viz tabulka č. 11. 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2014 činí 0,00 Kč. 
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Účet - 416 Investiční fond 

Počáteční stav fondu  + 566,73 Kč  byl v průběhu roku navýšen o částku  
    + 1 371 305,61 Kč  - odpisem stávajícího majetku 
      0,00 Kč  - odpisem majetku pořízeného v roce 2014 
   0,00 Kč  - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 
      0,00 Kč  - investiční dotace ze SFŽP  
Zdroje cekem:  + 1 371 305,61 Kč 

Z fondu byly financovány tyto akce:  0,00 Kč  - nákupy ostatního hmotného a nehmotného majetku 
       - 600 000,00 Kč  - odvod do rozpočtu zřizovatele 
      0,00 Kč  - ostatní použití fondu 

Použití celkem:  - 600 000,00 Kč 
Konečný stav fondu: + 771 872,34 Kč 
Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2014 
 - 738 997,20 Kč 
Stav investičního fondu k 31.12.2014 po zohlednění ČRIT, viz.Tabulka č. 8 
 + 32 875,14 Kč 

8) Stav bankovních účtů  

Bankovní účty celkem  2 122 992,84 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 nesplacené půjčky, převody prostředků za stravenky, 
příděl prostředků z mezd, úrok a poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v lednu 2015. Rozpis položek tvořících rozdíl ve výši 
6 781,57 Kč je uveden v tabulce č. 14 
Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou.  

9) Stav pohledávek 

Celkový stav pohledávek činí  316 752,31 Kč 

Účet - 311 - Odběratelé - stav účtu:  47 363,42 Kč 
Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně (distribuce ve 12/2014) a z 
vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury, které by nebyly uhrazeny po splatnosti. Zůstatek tvoří faktury 
vystavené ve 12/2013, splatnost v 01/2014. 

Účet - 314 - Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav: 181 430,00 Kč 
Jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii ve výši 92 700,00 Kč, zálohy na plyn ve výši 65 000,00 Kč, a na vodné ve 
výši 33 040,00 Kč. Rozdíl mezi účtem 314 0300 a účtem 389 0300 činí 9 310,00 Kč. Jedná se o urgovanou zálohou fakturu 
společnosti E.ON CZ, která byla dodána po urgenci až 19.1.2015 a k témuž dni byla uhrazena (č. dokladu 412 685). Takto vznikl 
stav, kdy na účtu 389 je zaúčtována předepsaná záloha do roku 2014 a zálohová platba je zaplacena 19. 1. 2015. 

Účet - 335 - Pohledávky za zaměstnanci - stav účtu:  0,00 Kč 
Nejsou evidovány žádné pohledávky za zaměstnanci. 

 

~ 14 ~ 
 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2014 

Účet - 381 - Náklady příštích období - stav účtu:  42 158,89 Kč 
Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program firmy Gordic na rok 2014, podíl nákladů za školení účetních a 
odborných pracovníků probíhajících v roce 2013-2014 a předplatné časopisů. 

Účet - 388 - Dohadný účet-transfer na provoz - SFŽP 0,00 Kč  

Jedná se o dohadnou položku, k rozhodnutí na poskytnutí dotace k projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko, 
p.o., která byla 11/2014 uhrazena ve výši 466 362,00 Kč. 

Účet – 388 - Dohadný účet – Úřad práce ČR 
Jedná se o dohadnou položku vytvořenou k vyplaceným mzdám a odvedenému sociálnímu, zdravotnímu pojištění, na dotovaná 
pracovní místa. Tyto prostředky budou Úřadem práce ČR uhrazeny v průběhu 01-02/2015. 

 

10) Stav závazků a jejich finanční krytí 

Celkový stav závazků činí  2 571 607,86 Kč 
Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti. 

Účet - 321 Dodavatelé - stav účtu:  751 147,86 Kč 
Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem, viz tabulka 15b. 

Účet - 331 Zaměstnanci - stav účtu:  951 092,00 Kč 
Jedná se o mzdu zaměstnanců na 12/2014 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2015. 

Účet - 336 Zúčtování s institucemi - sociální zabezpečení  377 503,00 Kč 
Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2014, který je splatný v 01/2015. 

Účet - 337 Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění 162 034,00 Kč 
Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2014, který je splatný v 01/2015. 

Účet - 342 Jiné přímé daně - stav účtu:  134 111,00 Kč 
Jedná se o ostatní daně – srážková, zálohová splatné v lednu 2015. 

Účet - 389 - Dohadný účet pasivní  190 740,00 Kč 

Dohadná podložka za zálohy na: elektrickou energii 92 700,00 Kč,  
 plynu 65 000,00 Kč,  
 vodu 33 040,00 Kč 

Účet - 378 Ostatní krátkodobé závazky - exekuce  4 980,00 Kč 
Srážka exekuce splatná v lednu 2015. 

Náklady byly zúčtovány dle zálohových dokladů dodavatelů.  

11) Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

Účet - 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek stav účtu:  0,00 Kč 

Na tomto účtu v průběhu roku 2014 nebylo účtováno. 
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12) Stavy zásob 

Zásoby celkem stav:  209 798,00 Kč 

Účet - 132 Zboží na skladě - stav účtu 209 798,00 Kč 
Počáteční stav zboží na skladě byl 184 993,53 Kč. Meziročně došlo k nárůstu stavu zboží o 24 804,47 Kč. Jedná se o publikační 
muzea. Výtisky budou prodány v průběhu roku 2015. 

Účet - 263 Ceniny - stav účtu  30 538,00 Kč 
Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“, šeky a dárkové kupóny. 

13)  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech  

Účty 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, 542 - jiné pokuty a penále, 547 - manka a škody, na těchto účtech 
nebylo v roce 2014 účtováno. 
557 - náklady z odepsaných pohledávek – nebylo v roce 2014 účtováno. 
 
14)  Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) 

14.1. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko  

Projekt schválen a realizován, dofinancování proběhlo v roce 2014, a to neinvestiční částí. 

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

Celkové náklady projektu financované z fondů EU jsou 8 645 000,- Kč. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/10.06419 
V roce 2014 byla uhrazena neinvestiční dotace ve výši 466 362,00 Kč.  

15)  Přehled investičních záměrů, investičních požadavků 

Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č. 18. Přehled investičních záměrů: 

IZ 664/3/090/044/12/09 Environmentální střediska muzea regionu Valašsko 
   V roce 2014 se nezpracovával dodatek. Popis projektu viz 14.1. 

16) Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace 

Organizace 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, společenských a jiných aktivity.  
Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český hydrometeorologický ústav, které užívá k měření 
klimatu. Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a zámku Lešná jsou pronajaty prostory na chodbě, pro umístění nápojových 
automatů. V zámku Vsetín i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 (hospodářský objekt) jsou 
pronajaty podkrovní, nebytové prostory. V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí pro 
propagaci aktivit muzea. Viz. tabulka č. 19. 
 

17) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2014 proběhly v organizaci 3 kontroly.  

1)  V termínu od 9. 6. 2014 do 15. 7. 2014 proběhla kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období 1.1.2013 - 
31.12.2013. Kontrolu č. 53/2014 KŘ provedla kontrolní skupina pracovníků kanceláře ředitele KÚ ZK ve složení Ing. 
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Věra Bělíčková, vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Antonín Putala, Ing. Svatava Čurdová, Ing. Mgr. Tomáš Strbačka, Ing. 
Michal Juráň. 
Z kontroly byl pořízen písemný zápis, ve kterém byly popsány chyby a nedostatky, které jsou uvedeny v jednotlivých 
bodech protokolu. Organizaci bylo uloženo, aby nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí protokolu sdělila písemně, jaká 
nápravná opatření učiní k odstranění zjištěných nedostatků, s určením termínu a osoby odpovědné za odstranění 
nedostatků. Muzeum v termínu předložilo návrh opatření k nápravě zjištěného stavu. 
Kontrola nezjistila závažné porušení rozpočtové kázně a účetní metodiky, které by vedlo ke zpochybnění výsledku 
hospodaření za rok 2013. 

2)  Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín provedla dne 10. 10. 2014 kontrolu plnění povinností v nemocenském a 
důchodovém pojištění ve smyslu zákona č. 582/91 Sb., a zákona č. 187/2006 Sb. Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky, celkově bez závad. 

3) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Vsetín, provedla dne 16.10.2014 kontrolu plateb pojistného na 
všeobecném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Závěr kontroly: Byly zjištěny dílčí 
nedostatky v dodržování termínů odvodů, byla uložena sankce ve výši 114,- Kč ve formě penále. Odpovědná osoba 
provedla úhradu sankce hotově do pokladny organizace.  

 

18) Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Výnosy z tržeb ze vstupného činily 1 236 022,00 Kč za rok 2014, což představuje plnění plánu na 141,58%. (1 340 365,00 Kč 
za rok 2013, 1 464 480,00 Kč v roce 2012). Zdánlivě se jedná o pokles, nutno však zohlednit skutečnost, že zámek Vsetín byl od 
května 2015 uzavřen veřejnosti. Tento výpadek byl korigován zvýšenou aktivitou muzea jak na ostatních střediscích, tak i 
zvýšenými příjmy z poskytovaných služeb, účtovaných na účtu 602. 

Vstupné nebylo v roce 2014 měněno. 

Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka (tab. č. 21) za rok 2014 činily průměrně 25,00 Kč, za rok 2013 činily 20,00 Kč (za 
rok 2012 činily 20,00 Kč, za rok 2011 byly 16,00 Kč).  

Tržby spojené s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem bytových a nebytových prostor činily 195 541,00 Kč. Ve srovnání 
s rokem 2013 došlo meziročně k poklesu 93 000,- Kč, což byl očekávaný propad spojený s uzavřením zámkem Vsetín, který 
v předchozích letech produkoval největší výnosy v této oblasti. 

Udržení vysoké návštěvnosti a tím pádem i zachování úrovně plánovaných tržeb bylo způsobeno:  
1) doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka atraktivnější,  
2) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého návštěvníka“ a byla pro cílovou skupinu 

atraktivní,  
3) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy,  
4) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků,  
5) spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty),  
6) mimořádnou aktivitou pracovníků muzea  

Na vývoj tržeb negativně působí s perspektivou dalšího poklesu vývoj tržeb v zámku Lešná. 

19) Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci 

Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí je součástí Přílohy F  
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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.  
 
Foto z realizace IZ Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa (příprava depozitářů včetně instalace posuvných regálů) 
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I. 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. 2014 celkem 509 073 sbírkových předmětů 
vedených pod 75 393 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2014 
(Kult (MK) 14-01). Z tohoto počtu je v databázi CES jako platná čísla vedeno 68 308 evidenčních čísel. Rozdíl je dán 
dosud neukončeným zápisem celé sbírky do CESu a průběžné práci na evidenci a úpravě struktury sbírky. Zápis nových 
evidenčních čísel za rok 2014 do CESu bude dokončen k 15. 5. 2015.  

V roce 2014 bylo zapsáno do sbírek celkem 125 ks nových přírůstků (106 ev. čísel), nabytých formou daru. Dalších 45 
evidenčních čísel bylo do sbírky zavedeno zapsáním předmětů ze zrušených valašskomeziříčských skláren. Z nových 
přírůstků vyniká zejména soubor nápojového skla vyrobeného ve sklárně v Karolince, dvě plastiky a obraz od sochaře A. 
Chromka, které významně posílí zastoupení autorova díla v podsbírce výtvarného umění, a tři plastiky z rané fáze tvorby 
význačného valašského lidového řezbáře Josefa Heji, které obohatí vzácnou kolekci lidových dřevořezeb.  

V souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti byl rozšiřován i fond Pomocného materiálu, do něhož přibylo 34 ev. čísel, což 
je 77 ks předmětů, a to zejména tzv. „domácí umění“ a vybavení domácností z období socialismu.  

V roce 2014 bylo také pokračováno na reorganizaci sbírek dle schválené profilace muzea. Tato činnost byla podmíněna 
dokončením inventarizací, nahlášením a schválením změn na CES. Poslední navržené změny byly projednány na jednání 
Poradního sboru ředitele Muzea na podzim roku 2014. Ze sdružené podsbírky oddělení společenských věd ve vsetínském 
muzeu (Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně, CES MVV/002-05-22/282002) vznikly 3 samostatné 
podsbírky – Etnografická, Historická a Uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků.  

V rámci inventarizace historické sbírky bylo zrušeno její staré nefunkční členění na rozličné fondy, které byly dříve 
zpracovávány společně. Nově také došlo k vytvoření podsbírky Lešná, do které byly začleněny i předměty dříve spadající 
např. do zoologických či uměleckohistorických podsbírek. V nové podsbírce jsou zahrnuty předměty, které podléhaly 
konfiskaci německého majetku po roce 1945 a původně tvořily mobiliář zámku Lešná u Valašského Meziříčí (hrabata 
Kinských), časově předměty spadají do období od 16. století po 40. léta 20. století, kdy byly zkonfiskovány. Dále došlo 
k vyprázdnění celé sbírky dřívějšího kelečského muzea Sbírka Muzea regionu Valašsko, fond Kelč (CES MVK/002-05-
22/284002) a jejího kompletního začlenění do nově vzniklé podsbírky č. 25 – Jiná – Sbírky Muzea v Kelči (Sbírka muzea 
regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí, CES MVŠ/002-05-22/283002). Pokračovalo se v zavádění změn v CES 
(Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně, CES MVV/002-05-22/282002), které povedou k souladu mezi 
evidencí sbírkových předmětů v CES a 1. a 2. stupněm muzejní evidence (přírůstkové, inventární knihy, inventární karty): 
k 15. květnu a 15. listopadu 2014 bylo provedeno celkem 3 967 opravných změn (15 – Výtvarného umění: 624; 24 – 
Další – Sklo: 1297; 25 – Jiná – Uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků: 669; 19 – písemnosti a tisky: 2, 
10 – historická: 7, 25 – OSV: 4; 11 – Etnografická: 1356; 24 – Etnografický písemný materiál: 8). 

Reorganizace sbírek a vyřazování sbírkových předmětů bude probíhat v dalších letech v souladu se schválenou profilací 
Muzea (dojde například k redukci a slučování velmi malých podsbírek geologická, petrografická a mineralogická a sloučení 
dvou podsbírek archeologických a paleontologických. 

Pro jednání Poradního sboru ředitele muzea pro sbírkotvornou činnost byly připraveny podklady pro vyřazení předmětů 
zničených, poškozených či ztracených v souladu s pokyny uvedenými v dopise řediteli Muzea ze dne 27. 10. 2014 (č. j. 
KUZL 64253/2014). Celkem bylo dle jednotlivých podsbírek navrženo po provedení mimořádné inventarizace (a v souladu 
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se Směrnicí č. 18 – Režim zacházení se sbírkou – správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy) k vyřazení 
133 evidenčních čísel: 

 

Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele 

Muzea regionu Valašsko k vyřazení v roce 2014 

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka 
Počet 
e. č. 

Počet 
ks 

Důvod 

1 Olga Mehešová Vsetín č. 24 – Sklo 3 3 neupotřebitelnost (a) 

2 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – Historická 32 32 ztráta (d) 

3 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – Výtvarného umění 20 20 ztráta (d) 

4 Olga Mehešová Vsetín č. 24 – Sklo 9 9 ztráta (d) 

5 Olga Mehešová Vsetín 
č. 25 – Um.řemesl. a um.-prům. 
výrobků 

8 8 ztráta (d) 

6 Milada Fohlerová Vsetín 
č. 24 – Etnografický písemný 
materiál 

7 7 ztráta (d) 

7 Milada Fohlerová Vsetín č. 11 – Etnografická 35 37 ztráta (d) 

8 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – Uměleckoprůmyslové 
práce  

5 5 neupotřebitelnost (a) 

9 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 25 – Sbírky v zámku Lešná u 
VM 

3 3 neupotřebitelnost (a) 

10 Karel Pavelka 
Valašské 
Meziříčí 

č. 8 – Zoologická 9 10 neupotřebitelnost (a) 

11 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 15 – Výtvarného umění 2 3 ztráta (d) 

   Celkem     133 137   

 

Tyto předměty byly označeny a v pravidelném hlášení změn na CES v roce 2014 byly navrženy k vyřazení. 

Seznam písemností poničených při havárii bojleru a následném zatopení depozitáře v zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí je připraven a bude projednán na příštím jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost v dubnu 2015. Dále 
budou vyřazeny dlouhodobě nenalezené (minimálně ve dvou po sobě jdoucích inventarizacích) předměty náležející do 
ostatních podsbírek Sbírky deponované ve Valašském Meziříčí. V roce 2015 bude provedena mimořádná inventarizace 
sbírek fondu Kelč, bude provedeno převedení EČ v rámci CESu do stávajících sbírek (dle schválené úpravy struktury 
sbírek MRV) a poté bude požádáno o zrušení vyprázdněných podsbírek a tím i celé sbírky Muzea v Kelči: Sbírka Muzea 
regionu Valašsko, fond Kelč (MVK/002-05-22/284002). 

 

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). Byla provedena autentizace inv. karet a přírůstkových knih a 
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dodatečně byly svázány do katalogových knih starší inv. karty vsetínských společenskovědních fondů (inv. řada bez 
indexu, s indexem „S“ a indexem „UH“). Byla opravena vazba všech opotřebovaných přírůstkových a inventárních knih 
používaných na pobočce Valašské Meziříčí. V roce 2014 bylo totéž dle doporučení Metodické dohlídky provedené 
Odborem kultury KÚZK provedeno i na vsetínské pobočce.  

Bylo dokončeno digitální zpracování většiny přírůstkových knih za celou dobu jeho existence (přírůstkové knihy pro sbírky 
L, HL a H nebyly zatím digitálně zpracovány pro absenci dokumentátora a jejich zpracování bude dokončeno v roce 2015). 
Díky tomuto bylo odhaleno několik nesouladů, které byly poté napraveny ve sbírkové evidenci.  

V roce 2014 byly u zřizovatele svolány dvě schůzky, jejichž téma byla aktualizace muzejních databázových programů na 
vyšší platformu. Při zpracovávání sbírek stále naráží nejen Muzeum regionu Valašsko na zastarávající databázovací 
programy DEMUS i Bach, které již dlouhou dobu neprošly zásadními modernizacemi a vývojem ze strany svých tvůrců a 
není plně kompatibilní s moderním hardwarovým i softwarovým vybavením nově pořizované výpočetní techniky. Rovněž 
již nenabízí potřebné a jinde dostupné moderní funkce, které značně zjednodušují a zefektivňují správu sbírek. 

Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2014. 

Odborné oddělení 
Evidence II. stupně Digitalizace starších karet 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel 
Provoz VS 125 146 20 755 
Provoz VM 521 713 13 759 
Celkem 646 859 34 514 

 

Tabulka uvádí celkový počet digitalizovaných starších karet a záznamů v přírůstkových knihách zapsaných v roce 2014. 
Práci se věnovali jak díky rekonstrukci zámku Vsetín uvolnění pracovníci na pozicích průvodce, dokumentátor a další, tak i 
kurátoři jednotlivých podsbírek.  

 
Velikost 

sbírky ev. č. 
Digitalizováno 

Celkem 
% 

% digitalizováno 
v roce 2014 

VS Podsbírka č. 9 – Archeologická 781 312 40 % 40 % 

VS Podsbírka č. 10 – Historická 3 756 3 756 100 % 100 % 

VS Podsbírka č. 11 – Etnografická 5 408 5 408 100 % 74 % 

VS Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění 1 592 1 592 100 % 61 % 

VS Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky 2 927 2 927 100 % 100 % 

VS Podsbírka č. 24 – Další–Etnografický písemný materiál 512 512 100 % 98 % 

VS Podsbírka č. 24 – Další – Pozůstalosti osobností 6 989 6 989 100 % 100 % 

VS Podsbírka č. 24 – Další – Sklo 1 294 1 294 100 % 65 % 

VS Podsbírka č. 25 – Jiná – uměleckořemeslných a 
uměleckoprůmyslových výrobků 

831 831 100 % 59 % 

VM Podsbírka č. 1 – Geologická 10 10 100 % 100 % 

VM Podsbírka č. 2 – Petrografická 328 328 100 % 100 % 

VM Podsbírka č. 3 – Mineralogická 290 290 100 % 100 % 

VM Podsbírka č. 4 – Paleontologická 1 333 1 333 100 % 100 % 

VM Podsbírka č. 5 – Botanická 3 558 2 172 61 % 68 % 

VM Podsbírka č. 6 – Mykologická 464 464 100 % 100 % 
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VM Podsbírka č. 7 – Entomologická 12 485 12 485 100 % 0 % 

VM Podsbírka č. 8 – Zoologická 6 195 2 485 40 % 49 % 

VM Podsbírka č. 9 – Archeologická 647 0 0 % 0 % 

VM Podsbírka č. 10 – Historická 5 246 4 124 79 % 86 % 

VM Podsbírka č. 11 – Etnografická 3 284 1 713 52 % 52 % 

VM Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění 1 807 1 807 100 % 6 % 

VM Podsbírka č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce 3 923 3 923 100 % 6 % 

VM Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky 1 963 1 963 100 % 26 % 

VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Zoologická-Evertebrata 2 892 125 4 % 0 % 

VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Staré tisky a rukopisy 4 075 4 075 100 % 52 % 
VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Sbírka v zámku Lešná u 
Valašského Meziříčí 

392 392 100 % 100 % 

Celkem 75 393 61 310 81 % 46 % 

 

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

V roce 2013 byl započat nový cyklus inventarizace sbírky Muzea zapsané v CESu. Byl zpracován plán inventarizace na 
období 2013–2022, podle něhož bylo v roce 2014 postupováno. Plán byl taktéž upraven podle nových požadavků daných 
novelizací prováděcí vyhlášky k zákonu 122/2000 Sb. O průběhu inventarizací byly vyplněny inventarizační protokoly, 
které jsou uloženy na sekretariátu ředitele a které 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. 

V roce 2014 proběhla mimořádná inventarizace sbírkových fondů vsetínského pracoviště, spojená s balením sbírkových 
předmětů a jejich přemístěním do provizorních depozitářů v přízemí vsetínského zámku. Zde budou uloženy po dobu 
rekonstrukce 1. patra objektu, a kde byl pověřenou správkyní depozitáře monitorován depozitární režim. Fyzická 
inventarizace a přesun sbírkových předmětů probíhal ve spolupráci s provozním oddělením a kurátoři koordinovali činnost 
zaměstnanců uvolněných pro tuto práci od konce dubna do závěru července. Přesun velkoobjemových sbírkových 
předmětů zajišťovala speciální firma. Inventarizační protokoly s přílohami byly odpovědnými kurátory vypracovány do 
listopadu 2014. V souvislosti s konáním mimořádné inventarizace byly aktualizovány seznamy chybějících sbírkových 
předmětů a za jednotlivé podsbírky navrženy sbírkové předměty k vyřazení z důvodu neupotřebitelnosti (nenávratné 
poškození – rozbití) a ztráty.   
V roce 2014 byla z důvodu stěhování depozitáře provedena mimořádná inventarizace sbírky starých tisků a rukopisů (4 
075 ev. čísel / 3 832 ks). Dále ze vsetínské historické sbírky byl vyčleněn fond starých tisků (719 ev. čísel / 719 ks) a 
přemístěn rovněž do Valašského Meziříčí.  

V roce 2014 byla provedena mimořádná předávací inventarizace části podsbírky č. 10 – historická, a to fondu 
Numismatika a Filatelie. Ve fondu Numismatika bylo inventarizováno celkem 2 327 EČ (4 023 věcí movitých), přičemž 
nebylo nalezeno 135 předmětů (všechny již chyběly v předcházejících inventarizacích). Nalezeno oproti předcházejícím 
inventarizacím bylo 29 EČ. Nenalezené předměty, které byly vyhodnoceny jako chybějící již při inventarizaci z roku 1987, 
budou při příštím hlášení na CES navrženy k vyřazení. Ve fondu Filatelie bylo inventarizováno celkem 777 EČ (1 960 věcí 
movitých). Nebylo nalezeno celkem 297 EČ, které tvoří souvislou řadu. Lze tedy předpokládat, že chybí celý jeden album 
známek již od inventarizace provedené v 20. století. Tyto předměty budou při hlášení na CES navrženy k vyřazení. 
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Celkem bylo v roce 2014 inventarizováno 35 380 evidenčních čísel (47 % ev. č. sbírky MRV) sbírkových 
předmětů, což činí věcí movitých 51 894 (10 % počtu věcí movitých sbírky MRV). 

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, t.č. v rekonstrukci, 
v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy v pronajatých prostorách (objekt 
v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). V průběhu roku 2014 došlo k zahájení rekonstrukce zámku Vsetín, a to 
včetně vybavení objektu moderními posuvnými a klimatizovanými depozitáři. Nové depozitáře budou splňovat všechny 
parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu sbírkových předmětů. Zbývající prostory jsou na hranici své 
kapacity, či již za ní. V roce 2014 byly také částečně reorganizovány a optimalizovány depozitární prostory ve Valašském 
Meziříčí. Byla rovněž zpracována studie ke komplexní úpravě depozitárních prostor ve všech objektech MRV včetně 
vybavení posuvnými kapacitními regály a novými klimatizačními jednotkami, včetně moderního zabezpečení, sledování 
vstupů a podobně. Dočasné uložení sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující a citlivější 
předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné místo v depozitářích v zámcích MRV. 

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 (na zajištění lepšího a vhodnějšího režimu byly pro 
depozitáře, kde v letním čase docházelo k překračování limitů, zakoupeny a instalovány čtyři nové odvlhčovače), záznamy 
o klimatických podmínkách pak v knihách depozitářů. Depozitáře ve Valašském Meziříčí a v kasárnách byly v roce 2014 
plynovány. Pravidelně byl doplňován líh do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu, do sbírek preparovaných 
nasucho byl doplňován paradichlorbenzen. Záznamy z roku 2014 byly předány a archivovány na příslušných místech. 

V prosinci 2013 proběhla metodická dohlídka pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje – Odboru kultury a památkové 
péče (Metodická dohlídka 2/2013/KUL). Na základě výsledků ukončení desetiletého cyklu inventarizace sbírek a 
probíhajících kontrol sbírkotvorné činnosti a ochrany sbírek pracovníky Ministerstva kultury byly doporučeny v Zápise ze 
dne 20. 12. 2013 opatření vedoucí k nápravě nesrovnalostí a metodicky správných postupů dle Vyhlášky a dalších 
dokumentů MK ČR. Závěry z dohlídky jsou termínové s plněním průběžně v roce 2014. Vyhodnocení plnění a nápravy 
připomínek bylo za rok 2014 odevzdáno na ZK. 

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. V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo k 59 interním zápůjčkám 
sbírkových předmětů vedených v databázi Formulářů o přemístění.  

V roce 2014 byl z důvodu rozšíření environmentálního centra Modrásek přemístěn depozitář starých tisků a fondu 
regionální knihovny. Regionální literatura byla přemístěna ke zbylému knihovnímu fondu muzejní knihovny, sbírka starých 
tisků a rukopisů byla přemístěna do depozitáře v 2. NP budovy. Celkem sem bylo přemístěno 3 832 sbírkových předmětů. 
Na podzim roku 2014 byl do Valašského Meziříčí přemístěn také fond starých tisků ze vsetínské historické sbírky, který 
je také uložen v depozitáři D8 a čítá 719 sbírkových předmětů. Na vsetínském pracovišti po dobu mimořádné 
inventarizace, stěhování sbírkových předmětů a jejich uložení v provizorních depozitářích byl od března 2014 ukončen 
pohyb sbírek, který byl následně povolován pouze ve výjimečných případech, např. z důvodu zápůjčky na zahraniční 
výstavy (Rakousko, Slovensko) z profilového umělecko-průmyslového ohýbaného nábytku (30 ks), dlouhodobé zápůjčky 
cenného souboru historického stolního skla ze vzorkovny sklárny v Karolince do nového muzea sklářství v Karolince (60 
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ks), pokračování v zápůjčkách souborů obrazů a plastik valašských výtvarných umělců do expozice v rožnovském 
skanzenu (Výtvarné umění na Valašsku III.). Sbírkové předměty z etnografických fondů vsetínského pracoviště byly ve 
velké míře zapůjčovány na vlastní i převzaté výstavy ve všech objektech muzea a přispěly ke zdárné realizaci výstav; 
mimo vlastní instituci byly zapůjčeny např. na výstavu „Život plný námahy“ (Muzeum Novojičínska – muzeum v Příboře). 

Tři vzácné historické židle z profilové sbírky vsetínského muzea – fondu ohýbaného nábytku zapůjčilo muzeum na výstavu 
Experiment Metropole – 1873, kterou uspořádalo Wien Museum při příležitosti uplynutí 140 let od konání prestižní 
Světové výstavy ve Vídni roku 1873 (15. května – 28. září 2014 ve Wien Museum Karlsplatz ve Vídni).  

Realizována byla též rozsáhlá výpůjčka předmětů na společnou výstavu v rámci aprnerského projektu Múzejné křižovatky 
2 do Prievidzy (Slovensko). 

Odborné oddělení 
Zápůjčky Výpůjčky 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 
Provoz VS 291 363 10 10 
Provoz VM 109 184 91 123 
Celkem 400 547 101 133 

 

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 odborných oddělení se jedná převážně o renovace a konzervace poškozených 
sbírkových předmětů či předmětů určených pro výstavní a expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a 
keramika). Dále se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich dokumentace (sušení a lisování 
rostlin /173 ks/, úprava lokalitních a determinačních štítků a sched).  

V rámci muzea bylo konzervováno či restaurováno v roce 2014 celkem 286 kusů sbírkových předmětů. Byly konzervovány 
a restaurovány předměty z fondů etnografického, umělecké historie, zbraní, skla a porcelánu, přírodních materiálů. 
V průběhu roku se na některých předmětech objevila plíseň (zbraně, hudební nástroje) a tyto předměty byly přednostně 
ošetřeny fungicidními přípravky. 

Část konzervovaných předmětů byla použita pro účely výstav a výpůjček a část konzervace proběhla v rámci preventivní 
konzervace po domluvě s kurátory sbírek. 

Během roku byly postupně dokoupeny a instalovány odvlhčovače do všech depozitářů v přízemí zámku Kinských. Výjimkou 
je pouze depozitář D4 (archeologie), kde zatím odvlhčovač ještě není (zde jsou však podmínky v souladu s depozitárním 
řádem). Instalací odvlhčovačů se podstatně snížilo nebezpečí napadení předmětů plísněmi.  

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. 

Koncem roku 2014 byl ve spolupráci s kurátory sbírek vypracován rámcový plán konzervace a restaurování sbírkových 
předmětů na rok 2015. V tomto plánu se počítá s konzervací fondů zbraní, obrazů a etnografického materiálu. Je 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. Do sbírek 
je průběžně doplňováno desinsekční činidlo (Globol, Invet). 
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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 se věnují zkoumání kulturně-hospodářského 
vývoje regionu z hlediska historie, národopisu, výtvarného umění a archeologie a dokumentaci a výzkumu stavu přírody na 
polích botaniky, entomologie a zoologie.  

V oblasti přírodních věd bylo hlavní zaměření na studium pozitivních i negativních dopadů lidské činnosti na místní 
přírodní a kulturně-biologické dědictví. Cílem bylo zajistit dostatečné množství materiálu, podnětů a podkladů pro 
budované Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko.  

V roce 2014 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly: 

- zpracování příspěvku Hospodářské využití a regulace vsetínské Bečvy (výstup: prezentace na sympoziu Voda 
v dějinách Moravy v Mikulově) 

- zpracování historie obce Sidonie (výstup: vydání publikace Sidonie, historie a příroda sklářské osady) 

- analýza sbírkových fondů a dokumentačních materiálů vztahujících se k podomácké výrobě na Valašsku (výstup: 
přednáška na mezinárodní konferenci Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských 
súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam), 22.–24. 9. 2014, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2 příspěvky 
v recenzovaném sborníku) 

- dokumentace současné tvorby výtvarných umělců regionu (výstupy: odborné úvody na vernisážích výstav 
pořádaných jinými kulturními organizace: Aloha – výstava děl akad. sochaře P. Drdy a fotografa R. Goláně v Galerii 
Sýpka ve Valašském Meziříčí a výstav v alternativních galeriích (výstava sklářského výtvarníka MgA. Josefa Divína 
v galerii polívkárny Jako doma ve Valašském Meziříčí v rámci Glass Symposium Valašské Meziříčí 2014 a výstavy 
Mezi větrem a zemí – výstava kreseb a pastelů vsetínské výtvarnice Jany Baletkové v galerii Mléčného baru Naproti 
v Ostravě) 

- ohrožené biotopy přírodního charakteru z hlediska entomologie (přírodní lesy, lesní prameniště – monitoring a 
výzkum druhového bohatství biotopů kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – 
monitoring a výzkum druhového bohatství). 

- zpracovávání produkce skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně (výstup: přednáška a komentovaná prohlídka 
pro Střední průmyslovou školu sklářskou, pro Ateliér Design skla při UTB Zlín, na sympoziu GSVM, koncept kapitoly 
pro projekt Moravské galerie a UPM v Praze Světelný Design) a Reichových skláren v Karolince (výstup: výběr skla 
pro nově vybudované Sklářské muzeum v Karolince), technologie výroby skla (výstup: popularizační komiks pro 
expozici, vydán i tiskem) 

- současní sklářští výtvarníci, dílo Song Mi Kim (výstup: výstava Song Mi Kim, články, hodnocení studentských 
prací),  

- sledování, dokumentace a hodnocení tvorby studentů a pedagogů SUPŠ sklářské (výstup: články, výstava 
v expozici) 

- urbánní, historický a architektonický vývoj města Valašské Meziříčí, jeho reflexe ve výtvarném umění, 
sochařství ve Valašském Meziříčí (výstup: přednáška pro SUPŠ, popularizační články, architektonické procházky – 
akce pro veřejnost) a pro sérii článků do Valašskomeziříčského Zpravodaje a ECha – Valašských novin 
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- zpracování pozůstalosti ak. sochaře Leopolda Christa a jeho rukopisné kroniky. Výstup: přednáška, poster na 
konferenci, odborný článek v roce 2015 

- historie Valašskomeziříčska ve vzpomínkách pamětníků zpracovaná formou oral history. Výstupem byla v roce 2014 
výstava Vzpomínky zmizelé v čase a doprovodná publikace 

- historie odborného školství v monarchii, počátky odborného školství na Valašsku, vliv Odborné školy pro zpracování 
dřeva na rozvoj kultury a umění v regionu. Výstup: monografie Moderní škola napříč třemi staletími. 140 
odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Výstava Krása v dřevě ukrytá, popularizační články 

- ohrožené biotopy přírodního charakteru z hlediska bryologie a botaniky (přírodní lesy, lesní prameniště – monitoring 
a výzkum druhového bohatství biotopů kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – 
monitoring a výzkum druhového bohatství). 

- dílo Karla Jelínka a techniky reliéfního leptání dřeva (výstup: článek pro Valašsko - vlastivědná revue) 

- dokumentace současných výtvarníků (výstup: články o J. Ullrichové, J. Skočkové) 

- historie včelařství na Valašsku. Výstup: série odborně-popularizačních článků 

Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí s navazující činností zaměřenou na průzkum a 
dokumentaci periodických a neperiodických astronomických a meteorologických jevů. Aktivity Hvězdárny jsou sdruženy 
do těchto odborných programů: 

Vizuální pozorování meteorů 

V roce 2014 pozorovali členové astronomického kroužku o prázdninách ve 3 nocích meteory z roje Perseid. Zpracované 
výsledky byly zaslány do databáze vedené u International Meteor Organization (IMO). Od začátku pozorování meteorů na 
Hvězdárně Vsetín uplynulo v roce 2014 přesně 20 let, během nichž zde sledovalo meteory více jak 30 pozorovatelů a do 
databází byly odeslány záznamy o přeletu bezmála 9 000 meteorů. 

Videopozorování meteorů 

Na vsetínské hvězdárně funguje od roku 2013 širokoúhlá kamera určená pro videopozorování meteorů. V roce 2014 tato 
kamera zaznamenala během 207 pozorovacích nocí 1 033 meteorů. Zpracováváním těchto dat ve spolupráci se 
Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) získáváme údaje o četnostech meteorů, rychlosti, jasnosti, pozici na obloze 
a jejich rojové příslušnosti. Zpracovaná data jsou zasílána do evropské databáze EDMONT (European viDeo Meteor 
Observation Network). Párováním námi realizovaných pozorování s údaji v uvedené databázi jsou stanoveny dráhy 
meteorů jak v atmosféře, tak i původní trajektorie ve Sluneční soustavě. 
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Radarová pozorování meteorů 

Jedná se o společný projekt s SMPH s označením Small Meteor Radio Scatter equipmenT (SMRST). Pomocí pasivního 
radaru jsou v areálu hvězdárny sledovány meteory, resp. radiový odraz od ionizovaných stop při jejich průletu atmosférou, 
a to kontinuálně po celý rok. 
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Vizuální fotometrie komet 

Vizuálně byla vloni pozorována jedna kometa, a to kometa C/2014 E2 (Jacques). Zpracované pozorování bylo zasláno do 
International Comet Quarterly (ICQ) a rovněž do SMPH. 

 

Astrofotografie 

Stejně tak, jako v předešlých letech, i v roce 2014 jsme se na hvězdárně věnovali astrofotografii. Fotograficky 
dokumentujeme jak známé objekty noční a denní oblohy, tak i vzácnější úkazy (v roce 2014 zjasnění komet, exploze 
supernovy, velké sluneční skvrny). Snímky takto získané používáme zejména při propagaci hvězdárny (webové stránky, 
plakáty, tiskové zprávy aj.), k tvorbě publikací určených k prodeji, přípravě lektorských programů, vzdělávání členů 
astronomického kroužku, realizaci menších výstav a výzdoby interiéru hvězdárny. 

  

  

Registrace 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 1 233 blesků – nejvíc v tomto století. 
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Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících z jejich odborné kvalifikace 
(celkem čtyři placené zakázky – jedna entomologie, dvě ornitologie a jedna botanika).  

 

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. 2014 celkem 28 147 knihovních jednotek (více viz tabulka). Digitalizace knižního fondu probíhá 
v programu KPWin. Ve Vsetíně je počítačově zpracováno 14 379, ve valašskomeziříčské knihovně pak 3 822 knih.  
 

Knihovna 
Celkový počet Z toho digitalizováno Výpůjčky 

knihovních jednotek celkem v roce 2014 

Vsetín 14 379 14 379 167 

Valašské Meziříčí 13 768 3 822 281 

Celkem 28 147 18 201 448 

 
Na muzejních stránkách v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) je zveřejněn kompletní on-line 
katalog vsetínské i meziříčské knihovny. Tento katalog umožňuje on-line přístup k informacím. Snížený počet výpůjček 
vsetínského fondu bylo způsobeno stěhováním knihovny a tím pádem k jejímu dočasnému uzavření (květen – prosinec). 
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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 činnostem všech oddělení. 
Pracovníci MRV poskytli ve svých oborech v roce 2014 odborné služby a poradenství 149 badatelům a externím 
spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů). Např. v oboru historie: podklady (písemnosti a fotografie 
z pozůstalosti) Slezské univerzitě v Opavě pro vydání publikace „Z historie vystěhovaleckých družstev v Sovětském 
svazu“. V oboru historie umění např. PhDr. B. Čížek, CSc., Národním muzeu-ČMH (historické klavíry), OÚ Karolinka 
(výrobky ze skláren v Karolince), PhDr. K. Bogar (díla valašských mistrů 2. poloviny 20. století). Rozsáhlá badatelská 
aktivita se týkala oblasti etnografie: jednalo se nejčastěji o soukromé badatele, muzejní pracovníky a jiné odborníky či 
studenty, kteří se zajímali zejména o problematiku lidového kroje, zvykosloví či 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, např. se rozvinula 
spolupráce se Spolkem přátel hradu Lukov při realizaci výstavy Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta (Vsetín, Zlín – 
Alternativa), konal se třetí ročník hudebně-poetického Večera pod korkovníkem ve spolupráci se vsetínským 
muzikantem J. Žambochem.  

Jako každoročně se zámek Kinských ve Valašském Meziříčí i Lapidárium Trojice zapojily do Valašskomeziříčské muzejní 
noci, kdy se Lapidárium Trojice stalo nejnavštěvovanějším objektem ze šestnácti zapojených objektů. 

Průběžně je navazována spolupráce s novými subjekty, např. s městem Karolinka, při přípravě nově budovaného Muzea 
sklářství. S Informačním centrem města Valašského Meziříčí proběhla oblíbená série komentovaných procházek po 
Valašském Meziříčí včetně úspěšné závěrečné hrané kostýmované procházky (ve spolupráci s divadlem Schod). Ve 
spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební vznikla jak autorská výstava ke 140. výročí založení odborné školy pro 
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí „Krása v dřevě ukrytá“, tak reprezentativní monografie Moderní škola napříč 
třemi staletími.   

Ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí a Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko se realizoval projekt Vzpomínky 
zmizelé v čase, jehož výstupem byla výstava a stejnojmenná publikace. Ze spolupráce s Mikroregionem vzešla také řada 
úspěšných partnerských akcí (farmářské trhy, Svatojánský podvečer, podzimní Uspávání broučků, Adventní neděle, dále 
tvoření vánočních ozdob pro děti na náměstí ve Valašském Meziříčí.  

V rámci akce Kelečské slavnosti, Kelč – příprava a realizace výstavy Kelečský poklad a hravé stezky za 
pokladem jsme spolupracovali s Městem Kelč. 

Dlouholetou spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého a MŠ Krhová završila každoroční letní výstava. 

V roce 2014 nabyla na intenzitě i spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou: kromě pravidelných 
výstav byla uspořádána hojně navštívená akce pro veřejnost Sklářské kouzlení a v rámci výročí školy proběhlo Glass 
sympozium Valašské Meziříčí 2014 s mezinárodní účastí. 

Spolupráce odborných pracovníků v oblasti přírodních věd byla zaměřena na kooperaci v determinaci obtížnějších skupin 
rostlin a živočichů (Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích) a vědeckému vyhodnocování a publikaci získaných 
dat (Moravské zemské muzeum v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a 
Ostravská univerzita). Na poli botaniky úspěšně probíhá spolupráce v rámci Moravskoslezské pobočky České botanické 
společnosti, která sídlí v muzeu ve Valašském Meziříčí – přednášky, exkurze, semináře, projekt Síťové mapování 
cévnatých rostlin v okrese Vsetín, časopis Zprávy MS ČBS, webová stránka www.ms-cbs.cz. Pobočka sdružuje 
profesionální i amatérské botaniky z regionu a institucí SV Moravy.  
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Pracovníci zámku Lešná spolupracovali na koncepcích a postupech při podpoření rozvoje turistického ruchu s ROP Střední 
Morava (propagační materiály a účast v soutěžích (Den Evropy, noční prohlídky, soutěž „Natoč video a vyhraj cenu, 
fotosoutěž ROP puzzle). Dále při využití soukromé sbírky flakonů Eriky Bubeníkové a replik historických šatů Veroniky 
Pilné (zapůjčení flakonů a historických šatů pro hlavní výstavu sezony), sklářská škola Valašské Meziříčí (zapůjčení 
studentských prací – flakonů), MŠ a ZŠ Lešná (účast na oslavách dne školy), ZUŠ Rožnov – výtvarný obor p. uč. J. 
Chytková,  květinářstvím Alena Horáková (sezónní květinové dekorace a tvořivé dílny), IRISA výrobní družstvo (zapůjčení 
vánočních ozdob na výstavu a tvořivé dílny), farnosti Lešná, Valašské Meziříčí, Choryně, Branky, Loučka, Zašová 
(zapůjčení kostelních betlémů), Sepas (polystyrénové vajíčka na LP) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a OÚ 
Lešná, a SDH Lešná. 

Velmi úzká spolupráce byla na poli environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací Líska, o.s. 

V roce 2014 pokračovala spolupráce se Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) na projektu radarového 
pozorování meteorů SMRST (Small Meteor Radio Scatter equipmenT) – viz část Vlastní odborné aktivity – Odborná 
činnost. 

S Hvězdárnou Vsetín rovněž dlouhodobě spolupracuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V areálu hvězdárny 
pracují dvě stanice ČHMÚ. Data získaná na těchto stanicích bývají po domluvě s ČHMÚ využívána mj. při lektorských 
programech a přednáškách nebo při psaní článků do regionálního tisku apod. 

Automatizovaná klimatologická stanice ČHMÚ – na zahradě hvězdárny pracuje AKS ČHMÚ, na které se pro 
klimatologické účely měří a zaznamenává teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, délka slunečního svitu, 
množství atmosférických srážek a další tzv. meteorologické prvky. 

 

 
 

Stanice měřící znečistění ovzduší ČHMÚ – na stanici ČHMÚ, která se rovněž nachází na zahradě hvězdárny, se měří 
koncentrace suspendovaných částic PM10 (drobounké pevné částice s velikostí menší než 10 mikrometrů) v ovzduší. 
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2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

V roce 2014 proběhlo celkem šest odborných seminářů na půdě Muzea regionu Valašsko. Mezi nejvýznamnější patřil 
seminář v rámci Krajské sekce při AMG na téma Muzejní edukace. Dále proběhly workshopy ve spolupráci 
s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti, Gymnáziem Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí a Rosičkou, 
o.s., jeden odborný workshop zaměřený na determinaci mechorostů. 

V průběhu roku 2014 připravili pracovníci hvězdárny ve spolupráci s členy Fotoklubu Vsetín odborný workshop Příběh 
dalekohledu. 

V květnu a říjnu proběhly na hvězdárně dvě astronomická soustředění „Expedice Vsetín 2014“ a „Podzimní expedice 
ve Vsetíně“, kterých se mimo místních zájemců zúčastnili i mladí slovenští astronomové z Astronomického klubu Juraja 
Bardyho a studenti z Gymnázia Púchov. 

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

V roce 2014 se pracovníci zúčastnili: 

- Mikulovské sympozium – voda v dějinách Moravy, 23. – 24. 10. 2014, příspěvek Hospodářské využití a 
regulace vsetínské Bečvy (prezentace příspěvek, zveřejnění příspěvku ve sborníku) 

- Zoologické dny 2014, Ostrava, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie obratlovců AV ČR a Česká 
zoologická společnost) – účast v posterové sekci 

- Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, 2014, Jankovice, Pavelka 

- Seminář muzejních botaniků 2014, Brno 

- Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu 
k múzejným zbierkam) – mezinárodnÍ konference, 22.–24. 9. 2014, Hornonitrianske múzeu v Prievidzi 
(prezentace příspěvek, zveřejnění příspěvku ve sborníku 

- Ludvík Kunz – osobnost české a evropské etnologie, Muzeum Kroměřížska, 15.10.2014 (pasivní účast) 

- Glass sympozium Valašské Meziříčí 2014  

- Seminář historiků umění při AMG v Hradci Králové 

- Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG ve Zlíně 

- Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG v Muzeu Novojičínska 

- Konference Státního oblastního archivu Praha: Kroniky jako historický pramen 

- Setkání ředitelů škol Zlínského kraje, Vsetín – propagace nabídky edukačních programů muzea 

- Jednání Krajské sekce AMG pod patronací Muzea regionu Valašsko, p. o.  

- XIV. Krajská konference o EVVO, Zlín – propagace nabídky edukačních programů muzea 

- Mezinárodní pozorovací expedice na Vrchteplé (Slovensko) 

- Odborné semináře organizovaný Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí: Nové vzdělávací možnosti hvězdáren; 
Astronomie nezná hranice a Současná kosmonautika a kosmické technologie. 

- Odborný seminář organizovaný Hvězdárnou v Úpici: Radioastronomický seminář   
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Na počátku října se Hvězdárna Vsetín spolu s ostatními odděleními Muzea prezentovala na Krajském veletrhu EVVO 
v areálu ZOO Lešná u Zlína (Krajský veletrh na podporu ekologické výchovy ve Zlínském kraji. Lešná u Zlína, 
prezentace objektu a lektorských programů: využití roll-upů, letáků, interaktivních pomůcek a materiálů). 

 

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, 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. 
Pro návštěvníky všech věkových kategorií realizuje Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 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. 
Popularita výukových programů Muzea regionu Valašsko neustále stoupá – nyní tvoří již čtvrtinu veškeré návštěvnosti 
muzea. Nabídka lektorských programů je výsledkem spolupráce s pedagogy místních škol založené na oboustranné 
profesionalitě a vstřícnosti a na vytváření nové strategie vzájemné spolupráce. Nejen že 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. 

Tabulka: celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé pobočky. 

Pobočka Počet provedených LP Počet typů LP Počet návštěvníků 
Vsetín 69 34 1 353 
Valašské Meziříčí 
(včetně Trojice) 

229 25 4 233 

Lešná 321 27 6 551 
Hvězdárna VS 328 30 5 277 
Celkem 947 116 17 414 

 

Celkem v roce 2014 v Muzeu proběhlo 947 edukačních, lektorských a dalších programů pro školy (celkem bylo 
realizováno s různou četností opakování 116 různých programů). Zúčastnilo se jich 12 137 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled viz 
následující tabulka. V porovnání s rokem 2013 vzrostl počet opakování LP a stabilizovala se nabídka. Celkový 
počet dětí i navzdory uzavření zámku Vsetín vzrostl z 16 568 (2013) na 17 414 (2014).  
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Přehled vykonaných lektorských programů 

Místo Název Počet opakování 
Návštěvno
st 

Valašské Meziříčí Babiččiny vánoce 31 619 
Valašské Meziříčí Expedice středověk 26 387 

Valašské Meziříčí Od zrnka ke chlebu 24 462 
Valašské Meziříčí Velikonoce v muzeu 15 260 

Valašské Meziříčí Není houba jako houba 14 249 
Valašské Meziříčí Krása v dřevě ukrytá 12 300 

Valašské Meziříčí Zprávy z ptačí říše 12 214 
Valašské Meziříčí Jak se žilo na zámku 11 198 

Valašské Meziříčí Igráček 10 208 
Valašské Meziříčí Míša z Brodské 10 202 

Valašské Meziříčí Po stopách velkých šelem 9 155 
Valašské Meziříčí Nebojte se netopýrů 8 151 

Valašské Meziříčí Pojďte si hrát s kytkami 6 108 
Valašské Meziříčí Zámecký park 6 94 

Valašské Meziříčí Den s policií ČR a Besipem 5 99 
Valašské Meziříčí Křehká krása skla 5 66 

Valašské Meziříčí Dřevohrátky 4 85 
Valašské Meziříčí Chodníkem i cestičkou 4 67 

Valašské Meziříčí Ptáci na krmítku a v zimním parku 4 66 
Valašské Meziříčí Karpaty křížem krážem 3 58 

Valašské Meziříčí Živá zahrada 3 65 
Valašské Meziříčí Mokřady 2 34 

Valašské Meziříčí Proměny Valašského Meziříčí 2 31 
Valašské Meziříčí Za tajemstvím knih 2 32 

Valašské Meziříčí Sklo a gobelíny 1 23 
Lešná Pohádkový zámek 30 701 

Lešná Tradiční Vánoce 29 613 
Lešná Vánoční tvoření 25 535 

Lešná 
Den stromů – Zdraví roste na 
stromě 

25 516 

Lešná Zámecké Velikonoce 25 489 
Lešná Tradiční Velikonoce 21 419 

Lešná Ptáci na krmítku 21 398 
Lešná Den Země 20 415 

Lešná Vánoce v cizině 17 357 
Lešná Vizovické těsto a ovčí vlna 17 328 

Lešná Po stopách zámeckých zahradníků 14 188 
Lešná Voňavá dílna 13 283 

Lešná Voňavá stezka parkem 10 247 
Lešná Páni a kmáni v negližé 8 142 

Lešná Jak se baví páni 7 161 
Lešná Stromy v zimě 7 147 

Lešná Vítání jara 5 94 
Lešná Život u vody 5 85 
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Lešná Ze staré školy 4 87 
Lešná Zdobení polystyrénových vajíček 4 73 

Lešná Jarní zvířátka 3 75 
Lešná Sklářská dílna 3 67 

Lešná Ptáci v parku 2 35 
Lešná Křehký svět motýlů 2 34 

Lešná Přijďte si to zažít 2 14 
Lešná Tajemství starého sekretáře 1 32 

Lešná Vánoční ozdoby 1 16 
Vsetín Jaloveček 13 146 

Vsetín Tajemství včel a mravenců 8 144 
Vsetín Velikonoce na zámku 8 196 

Vsetín Egypt dar Nilu: Pod stínem pyramid 6 163 
Vsetín Z pískoviště do pouště 5 75 

Vsetín Příběhy valašských kamenů 4 69 
Vsetín Papírové jarní prázdniny 4 127 

Vsetín Holocaust 3 75 
Vsetín Pod jménem Valachů 3 54 

Vsetín Lesem s medvědem 3 59 
Vsetín Klasici ze Soláně 2 34 

Vsetín Ptačí svět 2 38 
Vsetín Zámecký park 2 39 

Vsetín Pásli ovce Valaši 2 44 
Vsetín Od kolébky po rakev 1 24 

Vsetín Protektorát 1 20 
Vsetín Stopy 1 28 

Vsetín Bečva 1 18 
Hvězdárna Vsetín Astronomický kroužek 1 41 155 

Hvězdárna Vsetín Sluneční soustava 3D 39 824 
Hvězdárna Vsetín Pozorování Slunce 38 688 

Hvězdárna Vsetín Astronomický kroužek 2 37 155 
Hvězdárna Vsetín Večerní pozorování 33 487 

Hvězdárna Vsetín Exkurze 31 392 
Hvězdárna Vsetín Ostatní lektorské programy 27 757 

Hvězdárna Vsetín Země – divoká planeta 18 327 
Hvězdárna Vsetín Země – živá planeta 14 289 

Hvězdárna Vsetín Jak se měří počasí 11 244 
Hvězdárna Vsetín Země – barevná planeta 9 211 

Hvězdárna Vsetín Letíme do vesmíru 9 207 
Hvězdárna Vsetín Pohyby Země 8 173 

Hvězdárna Vsetín Meteorologie a počasí 6 144 
Hvězdárna Vsetín Hlubinami vesmíru 2 40 

Hvězdárna Vsetín Vznik a vývoj vesmíru 1 89 
Hvězdárna Vsetín Gravitace 1 27 

Hvězdárna Vsetín Optika – dalekohledy 1 25 
Hvězdárna Vsetín Praktická meteorologie 1 22 

Hvězdárna Vsetín Vznik a vývoj Země 1 21 
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Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2014 tyto další doplňkové akce pro 
školy: 
- se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně Sousedíkovo zábavné odpoledne (8. 4.), které mělo připomenout osobnost 
vsetínského vynálezce, odbojáře a starosty a zároveň ukázat technické nadání studentů. Žáci v rámci akce prezentovali 
svou činnost v kroužcích na několika stanovištích v prostorách zámku. Během odpoledne se mohli žáci jednotlivých 
kroužků nejen poznat navzájem, ale seznámit se s obsahovou náplní kroužků, které navštěvují jejich spolužáci či kamarádi.  
- se ZŠ Sychrov ve Vsetíně spolupracovalo muzeum na vyhodnocení soutěže Kniha je kamarád (6. 2.) a přímo ve škole 
realizovalo úspěšnou přednášku k výročí sametové revoluce (žákům přiblížila dobu, politickou i dobovou situaci, která 
revoluci předcházela). 
- se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí: účast odborných pracovníků v hodnotící komisi při klauzurách (23. 1.) 

Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci astronomie, meteorologie a přírodních věd pro 
školská zařízení všech typů. Kromě žáků a studentů regionálních základních a středních škol hvězdárnu navštěvují i školy 
vzdálenější, kupříkladu z Bystřice pod Hostýnem, Hulína, Luhačovic, Zlína, Ostravy nebo Havířova. Tradičně úspěšné byly 
programy pro MŠ ze Vsetína a blízkého okolí (celkem 81 akcí). 
 
Příklady nejúspěšnějších LP 
Lektorský program s názvem Od zrnka ke chlebu byl připraven k výstavě Chléb za břichem nechodí aneb jak se břicho 
k chlebu dostane, která probíhala ve dnech 9. 3. – 29. 6. 2014 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Program byl 
sestaven jako doplnění přírodovědných a společenskovědních předmětů pro žáky mateřských, základních a středních škol. 
Navazoval na RVP, podporoval rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat. Tento názorně zaměřený 
lektorský program byl věnován poznání, jak složitá a dlouhá cesta vede od zrníčka na poli až k bochníku chleba na našem 
stole. Žáci měli jedinečnou příležitost poznat, co všechno museli naši předkové udělat pro to, aby se mohli zakousnout do 
voňavého krajíce. Seznámili se s jednotlivými zemědělskými postupy  
a nářadím, které se používalo v minulosti k pěstování a sklizni obilovin. Žáci se rovněž naučili rozeznat základní druhy 
obilnin, které na území republiky pěstujeme, a vyjmenovat potraviny, které se z nich připravují. Samotné zpracování zrna 
si potom mohli vyzkoušet na žentouru (kamenech sloužících k mletí zrní), na kterém si vlastnoručně umleli mouku.  

Neopomněli jsme však ani samotný procesem kvašení, pečení a výroby tradičního valašského chleba. Formou her, 
samostatných i skupinových činností, diskuze a opakování děti porovnávaly tradiční ruční a strojovou výrobu chleba. 
Seznámily se také s nejrůznějšími náhražkami obilné mouky, které se vyráběly v dobách nouze, a s dalšími obilnými 
produkty. Žáci se také zamysleli nad symbolikou chleba, která člověka doprovází už po staletí, hodnotu potravin, 
proměnami zemědělské krajiny a ekologickým zemědělstvím. Výstava byla obohacena o řadu interaktivních prvků, mezi 
které patřilo například kutí kosy, psaní v mouce, zájemci si mohli pomocí modelu traktoru vyzkoušet orbu, vláčení, 
válcování a řadu dalších aktivit. Lektorský program byl součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek. 
Programu se zúčastnilo 628 návštěvníků včetně doprovodných akcí. 
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Vánočně laděný lektorský program Babiččiny Vánoce má každoročně své místo v nabídce Muzea regionu Valašsko. V zámku 
Kinských jste ho mohli navštívit od 1. 12. 2014 až do 11. 1. 2015 pod názvem Babiččiny Vánoce. Připraven byl k tradiční 
vánoční výstavě s názvem Hej Vánoce, dlúhé noce a také vánočních ozdob a objektů ze skla zhotovených studenty a pedagogy 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Do vánočního programu byly zařazeny zvyky a tradice našich 
babiček a také období adventu a příprav na Vánoce. V rámci tvořivé dílny si žáci vyrobili vánoční ozdobu, ti menší pak krásně 
zasněženou krajinku. Cílem programu bylo seznámit děti s vánočními tradicemi regionu a motivovat k je tak k jejich udržování. 
Programu se zúčastnilo 757 lidí včetně doprovodných akcí. 
V rámci výstavy Egypt dar Nilu realizovalo muzeum dva lektorské programy od 25. 2. – 30. 4. 2014 přizpůsobené a zaměřené na 
jednotlivé skupiny školských zařízení. Jednalo se o program Z pískoviště do pouště určený pro MŠ a I. stupeň ZŠ a program 
Pod stínem pyramid pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ. 
Programy seznámily žáky se starověkou civilizací stavitelů pyramid. Mimo badatelskou prohlídku výstavy, byli žáci seznámeni 
s životem ve starověkém Egyptě, sami si mohli vyzkoušet psaní hieroglyfů, naučit se rozpoznávat egyptské božstva, či malováni 
na sádrový odlitek Tutanchamonovy pohřební masky. Programů se zúčastnilo 248 lidí. 
 

    
 
Přednáška Klasici ze Soláně – z cyklu Kapitolky z dějin výtvarného umění regionu je jedním z lektorských programů „na míru“, 
které reflektují požadavky pedagogů a zprostředkovávají témata z výuky na středních školách (maturitní otázka z dějin 
výtvarného umění regionu). 
 
Společenskovědní lektorský program Velikonoce na zámku byl zaměřen na edukaci a motivaci v udržování tradic Valašského 
regionu. Žáci se dozvěděli o zvycích od postního období, pašijového týdne až po velikonoční pondělí. Všechny velikonoční tradice 
probíhají v období jara, a proto jsme se dostali i do probouzející se vegetace prostřednictvím prvních jarních kytek. Poznáváním a 
přiřaďování jsme rozpoznávali jednotlivé druhy. K zhlédnutí byla také ukázka vítání jara vynášením Mařeny (symbol zimy). 
Z depozitáře Muzea regionu Valašsko jsme se podívali na velikonoční vejce zdobené různými výtvarnými technikami a na závěr si 
žáci sami jednu z nich zkusili vyrobit. Každý si svůj výtvor pak mohl vzít na památku s sebou domů. Programu se zúčastnilo 196 
lidí. 
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Lektorský program Pohádkový zámek probíhá na zámku Lešná u příležitosti Dne dětí vždy během dvou až tří týdnů (květen–
červen). Odehrává se formou kostýmované hrané prohlídky zámeckých pokojů. Přirozeným způsobem tak zprostředkovává 
vnímání historické památky jako kulturní hodnoty a pomáhá vytvářet vztah ke kulturnímu dědictví. Program rozvíjí učivo dějepisu, 
podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat Lidé kolem nás (soužití lidí, kultura), Lidé a čas (současnost 
a minulost v našem životě). Programu se v roce 2014 ve 30 opakováních účastnilo 701 návštěvníků.  

  

Tematicky bývá Pohádkový zámek propojen s každoroční sezónní výstavou. Tento rok bylo zpracováno téma historického 
spodního prádla pod názvem „Hraběnčiny nové šaty“.  Děti si kromě uvědomění rozdílu v oblékání dříve a dnes osvojovaly základy 
etikety (zdvořilost a chování při návštěvě paní hraběnky) a základní morální zásady (lhaní se nevyplácí). 
 
Lektorský program Den stromů probíhá každoročně v říjnu po dobu několika týdnů v souvislosti s celosvětovou osvětovou 
kampaní, která upozorňuje na význam stromů pro přírodu i člověka a na nutnost jejich ochrany. Odehrává se zčásti v interiérech 
zámku a zčásti v zámeckém parku. Upevňuje a rozvíjí učivo prvouky a přírodovědy, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a 
naplnění průřezových témat Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Místo, kde 
žijeme, Zdravý životní styl. 
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Program se každoročně tematicky obměňuje. V roce 2014 se zaměřil na staré a krajové odrůdy ovocných stromů, historii a 
význam jejich pěstování a tradiční využití ovoce v kuchyni. Děti se na výstavě všemi smysly seznámily s krajovými odrůdami 
jablek a vlastnoručně vyzkoušely lisování jablečného moštu. V ručních dílnách si procvičily motoriku a v zámeckém parku upevnily 
poznatky prostřednictvím pohybových her. Starší žáci jablka detailně zkoumali (měření, vážení, popis vlastností) a své poznatky 
slovně prezentovali před kolektivem. Program je koncipován jako dvojprogram o celkové délce 90 min (pro mladší děti jsou 
lektorky v kostýmech). V roce 2014 program navštívilo při 25 opakování celkem 516 návštěvníků. 
 
Lektorský program Sluneční soustava 3D je určen pro studenty druhého stupně základních škol a všech typů středních škol. 
Poutavou formou je pomocí 3D projekce realizován virtuální let Sluneční soustavou se zastávkami u všech základních objektů, 
které Sluneční soustavu tvoří. V průběhu těchto zastavení se žáci dozvědí základní údaje o objektech Sluneční soustavy a jejich 
výzkumu. V roce 2014 byl tento program aktualizován a doplněn o nejnovější údaje. V průběhu roku se uskutečnilo 39 opakování 
tohoto programu, kterého se zúčastnilo celkem 824 návštěvníků. 
 

  
 
Cyklus tří lektorských programů Naše planeta Země je určen dětem z mateřských škol a také 1. a 2. tříd základních škol. V 
prvním programu Země – barevná planeta se děti seznamují s barevností naší planety při pohledu z vesmíru. Co je na povrchu 
modré (řeky, moře), co bílé (sníh, led), zelené (lesy, louky), žluté (pouště), hnědé popř. šedé (hory, sopky). Druhá část Země - živá 
planeta je o tom, jací lidé a hlavně jaká zvířata (známá i exotická) žijí na jednotlivých kontinentech a také v mořích a oceánech. 
Třetí program Země - divoká planeta je věnován nebezpečným jevům, které ohrožují životy lidí na Zemi: hurikány, povodně, 
tornáda, tsunami, laviny aj. Tento program byl upraven i jako přednáška pro starší návštěvníky. V roce 2014 se z cyklu 
uskutečnilo celkem 41 programů, kterých se zúčastnilo 827 návštěvníků. 
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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 a dějepisné olympiády a pravidelné akce. V roce 2014 pracovníci Muzea pokračovali 
v realizacích úspěšných akcí z minulých let, mezi které patří např. přírodovědná soutěž Jaloveček, Žákovská Badatelská 
Konference (ŽA-BA-KO) a řada dalších. 
Soutěž Jaloveček je celoroční aktivita naplňující cíle průřezového tématu Environmentální výchova a procvičující učivo prvouky 
a přírodovědy žáků 1.–5. ročníků základních škol  
v souvislostech. Rozvíjí vybrané klíčové kompetence, zejména pak kompetence k řešení problémů. Zaměřuje se na témata 
vycházející z RVP. Organizátorem soutěže je Muzeum regionu Valašsko. V roce 2014 proběhla soutěž na téma Jarní květiny a 
motýli. Soutěže se v roce 2014 zúčastnilo celkem 146 soutěžících (včetně doprovodu). 
Tradiční podzimní přírodovědná soutěž v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je připravována vždy k některé z aktuálních 
výstav. V roce 2014 byla věnována výstavě Krása v dřevě ukrytá, připravené k 140. výročí dřevařské školy ve Valašském 
Meziříčí. Soutěž Od stromu k židli probíhala ve dnech 10. – 14. 11. 2014 a byla připravena pro žáky 1. a 2. stupně základních 
škol. Cílem soutěže bylo přiblížit žákům dřevo jako krásný přírodní a obnovitelný materiál. Žáci se hravou formou seznámili se 
základními druhy dřevin a jejich zpracováním, neopomněli jsme však ani povídání o lese jako významném biotopu naší krajiny. To 
vše přímo v interiérech výstavy. Soutěže se zúčastnilo celkem 292 návštěvníků. 
 

    
 
Výtvarná soutěž se pořádá každoročně na zámku Lešná v jarních měsících (1. – 22. 4. 2014). Z dětských kreseb, maleb, 
keramiky a prostorových prací je následně uspořádána výstava, která je součástí velikonoční prohlídky zámku. Téma se 
obměňuje, v roce 2014 znělo zadání „Zámek a park očima dětí“. Mělo odrážet zážitky dětí z lektorských programů, které v rámci 
školního výletu na zámku absolvovaly. Na výstavu dodaly práce školy a školky, které se zámeckých programů pravidelně účastní: 
MŠ Lešná, ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, MŠ Zubří – Sídliště, ZŠ a MŠ Klíček – Struhlovsko a MŠ 1. máje 1153 z Rožnova. 
Vítězem soutěže se stala 1. třída ze ZŠ Klíček, která získala jeden lektorský program podle vlastního výběru zdarma. 
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Mezi další úspěšné akce patřily: 
 
- příprava a zajišťování biologické olympiády kategorie C a D – se Střediskem volného času Domeček ve Valašském 

Meziříčí, zajištění živých rostlin na determinační část, dále zapůjčení preparátů ptáků a savců z pomocného materiálu 
muzea a zajištění živých rostlin pro determinační část soutěže 

- příprava a zajišťování ekologické olympiády (krajské kolo) 
- Botanické exkurze pro žáky Gymnázia Fr. Palackého Val. Meziříčí, Horní Bečva 
- Zelená stezka, zlatý list, Valašské Meziříčí – odborná porota v krajském kole přírodovědné soutěže 
- Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na Základní škole Vsetín -

Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i řešení úloh dalších kol (korespondenční, 
celostátní). 

- pro studenty Střední průmyslové školy stavební proběhly procházky po architektuře a dějinách Valašského Meziříčí, které 
tématicky vycházely z výstavy Krása v dřevě ukrytá 

- pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum také tradiční prázdninové akce, jako Pololetní prázdniny 
v muzeu a Jarní prázdniny v muzeu 

- nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea 
- tábor pro žáky základních škol 

 
Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na Základní škole Vsetín -
Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i řešení úloh dalších kol (korespondenční, 
celostátní). 
 
Muzejní pracovníci se v roce 2014 zapojilo do řady akcí konaných mimo půdu jednotlivých objektů. Jednalo se o akce 
připravované zejména pro žáky škol, ale i širokou veřejnost, mezi něž se řadily například: Den Země, Panská zahrada, Vsetín – 
hravé a vzdělávací aktivity připravené k oslavám Dne Země či výroba vánočních ozdob na náměstí ve Valašském Meziříčí – 
pro žáky MŠ a ZŠ. 

 

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, Praze, 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 poskytují konzultace studentům SŠ a VŠ při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, 
bakalářských atd.).  
Celkem byli vedeni 3 studenti VŠ (na úrovni bakalářských a magisterských programů, spolupráce na vedení jednoho doktorského 
studenta) z pozice oficiálního externího vedoucího. Dvě diplomové práce se věnují habitatovým preferencím odhadu velikosti 
vybrané populace střevlíka hrbolatého ve Veřovických a Hostýnských vrších. Jedna magisterská práce se věnuje vlivu izolace 
lesních luk na společenstva bezobratlých, jedna vlivu člověka na krajinu Valašska.  
 

Odborné oddělení celkem SŠ celkem pomoc VŠ celkem vedení VŠ 

Odborné oddělení VS  2  
Odborné oddělení VM 13 13 3 
Hvězdárna Vsetín 1   

Celkem 14 15 3 
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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 v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a v Muzeu JV Moravy ve 
Zlíně, v Radě starších při VMP v Rožnově pod Radhoštěm, redakční rady ZVUKu aj. Ředitel Muzea byl v roce 2014 předsedou 
krajské sekce Asociace muzeí a galerií, dále byl členem Kulturní komise Rady Zlínského kraje, členem Kulturní komise při Radě 
Města Vsetín a členem Komise pro cestovní ruch při Radě Města Vsetín. Projektový manager byl členem Komise životního 
prostředí při Radě Města Vsetína. 

V průběhu roku 2014 se rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín s dalšími regionálními hvězdárnami, zejména pak s Hvězdárnou 
Valašské Meziříčí (např. „Astrostáž – Společné hvězdné nebe II.“, expediční činnost) a Hvězdárnou DK Uherský Brod (výměna 
přednášek, účast na Dnech Evropského kulturního dědictví). 

 

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty  

Pracovníci Muzea a hvězdárny spolupracovali na výstavách a aktivitách především s organizacemi Galerie Sýpka (Valašské 
Meziříčí), organizací KZ (Valašské Meziříčí), Informační centrum Valašské Meziříčí, Mikroregion Valašskomeziříčsko-kelečsko, 
Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích, Muzeum sklářství v Karolince, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům kultury 
Vsetín, Alcedo Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín.  

Hvězdárna Vsetín rovněž úspěšně spolupracovala navíc s následujícími neziskovými organizacemi a dalšími kulturními subjekty: 
Centrum pro rodinu Spolu Vsetín, Stacionář Naděje Vsetín, Klub seniorů Vsetín – Rybníky, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 
ELIM Vsetín, DZR Pržno, Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín. 

Nejúžeji spolupracovalo Muzeum s organizací pro environmentální výchovu – Líska o.s. 

 

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 (bryologický inventarizační průzkum PR 
Kutaný a Halvovský potok formou zakázky). 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) a místním 
organizacím ČSOP. 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín poskytují data z klimatologické stanice pro odborné a další využití (7 příjemců). 

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 
- Pracovní skupina pro sbírkovou evidenci při AMG 
- Zlínská regionální archeologická komise 
- Komise regionální historie AMG 
- Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
- Komise dějin umění AMG 
- Ředitel Muzea byl v roce 2014 předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií 
- Rada Asociace hvězdáren a planetárií 
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3.3. Školení a kurzy 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 

V roce 2014 byly organizovány vlastními silami školení: 
- pravidelných školení referentů služebních vozidel, BZOP (1x ročně) 
- školení všech pracovníkům ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně) 
- školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (1x ročně) 

 

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

Pracovníci muzea se v roce 2014 zúčastnili Kurzu muzejní pedagogiky při Metodickém centru MP v Brně a školení muzejní 
propedeutiky (AMG ČR) Praha, navazujícího kurzu Školy muzejní propedeutiky při AMG. Grafik, výtvarník a marketingový 
pracovník se zúčastnili školení – Základy fotografických technik. Botanik poté několika školení – determinačních kurzů obtížných 
skupin cévnatých rostlin a mechorostů. 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

V roce 2014 (květen – červenec) byly ve vsetínském zámku deinstalovány stávající stálé expozice v souvislosti s rekonstrukcí 
interiérů zámeckého objektu. Odborní kurátoři vsetínského muzea vypracovali návrh koncepce nových více-oborových expozic se 
zacílením na co nejširší okruh veřejnosti napříč věkovými a zájmovými kategoriemi návštěvníků a se zdůrazněním edukační funkce 
regionálního muzea.  

Témata expozic byla volena v souladu s aktuální profilací Muzea regionu Valašsko (zaměření na významné historické události a 
osobnosti Valašska, na stěžejní průmyslovou a uměleckoprůmyslovou tradici, na environmentální výchovu). 

Pojetí nových expozic využívá kromě prezentace muzejních exponátů, zejména moderních technologií, scénických instalací a 
interaktivních prvků za účelem atraktivního, aktivizujícího a zážitkového zprostředkování prezentovaných témat.  

Záměrem projektu nových expozic bylo vytvořit atraktivní a smysluplný sled více-oborových muzejních expozic, které představí 
kvalitativní výběr ze sbírkových fondů regionálního muzea a zprostředkují veřejnosti prostřednictvím sbírkových předmětů 
poznání historie regionu i jeho živých tradic. Cílem bylo ve výběrových tematických sekcích podchytit specifičnost regionu 
Valašska, respektive Vsetínska. 

Architektonické a výtvarné zpracování nových expozic je dílem Ing. arch. J. Chlápka a P. Stodůlky.  

1. hlavní expoziční okruh – sled více-oborových expozic v 1. patře zámku (realizace 2015): Valašská kolonizace; Valašské rebelie; 
Podomácká výroba; Průmyslová revoluce ve Vsetíně; Josef Sousedík a průmysl 20. století; Protektorát a odboj na Vsetínsku; Od 
kolébky po rakev; Fenomén ohýbaného nábytku.  

2. další nové expozice v prostorách zámku (realizace 2015–2016): Proměny vsetínského zámku; Proměny Vsetína; Téma sklo; 
Templářský sklípek; Jurkovičovo Valašsko; Multimediální místnost; Valašské inspirace. 

V roce 2014 se Muzeum dále zaměřilo na zkvalitňování stávajících expozic jejich vybavováním interaktivními prvky a celkovým 
zlepšováním jejich provedení a designu. Ve Valašském Meziříčí byla v roce 2014 část expozice Sklo a gobelíny doplněna o 
interaktivní prvky (komiks, nekonečný koberec). Na zámku Lešná byl připraven a schválen záměr doplnit environmentální část 
expozic o novou menší expozici „Ptáci, žijí tady s námi“, která dle schváleného plánu bude nainstalována v dubnu roku 2014. 

V zámku Kinských stávající expozice EVVO Modrásek byla rozšířena o jednu místnost v přízemí. Tato místnost dosud nebyla 
návštěvníkům přístupná, protože sloužila jako uzavřený depozitář sbírky starých tisků. Nově zrekonstruovaný prostor umožní 
realizaci širšího spektra lektorských programů, přednášek, akcí a tvořivých dílen. Náplň rozšířeného EVVO centra je zaměřena na 
prezentaci karpatského kulturního a přírodního dědictví s důrazem na přírodu v okolí Valašského Meziříčí i ve městě samotném. 
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Z důvodů uzavření zámku Vsetín kvůli jeho celkové rekonstrukci, mohlo shlédnout expozici „Příroda hrou“, na které se pracovníci 
hvězdárny podíleli, do konce dubna 2014 jen 944 návštěvníků. Ve druhé polovině roku 2014 zahájili pracovníci přípravu nové 
astronomické expozice ve věži vsetínského zámku. Tato expozice bude veřejnosti zpřístupněna v průběhu 3. čtvrtletí 2015. 

 

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

V roce 2014 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 35 výstav různého rozsahu. Celkem 23 výstav bylo vlastních (z toho 
byly dvě putovní), 12 výstav převzatých od jiných institucí. Počet návštěvníků jednotlivých výstav koresponduje s Ročním 
výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2014 (Kult (MK) 14-01). Podrobněji o jednotlivých výstavách viz: 
http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. 

Z vlastních autorských výstav stojí za zmínku především výstava Krása v dřevě ukrytá (přihlášená do soutěže Gloria musealis), 
která byla realizována při příležitosti 140. výročí založení meziříčské odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. 
Výstava v zámku Kinských seznamuje návštěvníky nejen s historií této školy, ale i s tím, co tato instituce za 140 své existence 
přinesla kultuře a školství celého regionu. Od někdejších žáků a pedagogů školy se do dnešních dnů dochovala řada krásných 
řezeb, intarzií, nábytku, ale i různých studijních prací žáků a školních pomůcek. Součástí výstavy, která probíhá až do 15. února 
2014, je i řada doprovodných programů – křest knihy Moderní škola napříč třemi staletími, odborné přednášky, akce pro školní 
kolektivy, přírodovědná soutěž aj.  

 

 

Z převzatých výstav patřila k velmi úspěšným výstava Expedice středověk, zapůjčená od Moravského zemského muzea, 
pobočky Dětské muzeum. V interaktivním a hravém prostředí se návštěvníci přenesli do hlubin středověku a vyzkoušeli si na 
vlastní kůži život písaře, válečníka či člověka na okraji společnosti. Výstava byla doplněna o sbírkové předměty Muzea regionu 
Valašsko. 
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Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravili také výstavu Kelečský poklad pro Městský úřad Kelč, která byla k vidění 
v prostorách Penzionu v Kelči. 

Z vlastních výstav prezentujících sbírkové fondy muzea náleží k těm úspěšným výstava Husákovo aneb život za normalizace, 
která na přípravu a organizaci patřila k těm nejnáročnějším, neboť ji předcházela kampaň na sběr výstavního materiálu, který 
pocházel z domácností lidí, kteří zareagovali na muzejní výzvu a věnovali předměty z období normalizace (70.–80. léta 20. stol.). 
Koncept výstavy postihoval jak propagační a ideologický charakter tohoto období, tak i všední život prostřednictví rekonstrukce 
dobového bytu. Výstava se těšila zájmu lidí všech generací, od starších, kteří přišli zavzpomínat na své mládí, po lidi mladé, kteří 
se přišli podívat, jak žili jejich rodiče. Z vlastních výtvarných výstav se v celkové úspěšnosti dobře umístila jubilejní výstava akad. 
sochaře P. Drdy Veselá Pele, na níž byla poprvé v regionu představena současná tvorba (2007–13) umělce působícího 
v Bystřičce. Na základě dokumentace v terénu vznikla etnografická výstava Ze dřeva zrozené, na níž jsou v muzeu po 20 letech 
opět vystavena díla současných řezbářů z Valašska.  

Nový výstavní (a soutěžní) muzejní projekt představila výstava Valašsko – můj domov, která vzešla ze soutěže pro amatérské 
fotografy vyhlášené muzeem, na níž se přihlásilo celkem 102 dospělých i dětí s více než 400 snímky. První ročníkem byl tak 
zahájen projekt plánovaný jako bienále. 

V roce 2014 instalovali pracovníci Hvězdárny Vsetín na venkovní stojany v areálu hvězdárny výstavu „Od Gagarina po 
raketoplány“. Tato vznikla již v roce 2011 k 50. výročí prvního letu člověka do kosmického prostoru a proto již nebyla nabízena 
jako samostatný program, ale sloužila jen jako doplněk k exkurzím v areálu hvězdárny. Během nich ji zhlédlo 390 návštěvníků. 

V roce 2014 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 pro organizaci). Zpětně byla 
vyhodnocena úspěšnost všech větších a déletrvajících výstav až do roku 2009. Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově 
hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea: (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. Deset nejúspěšnějších výstav od roku 2009 přináší následující tabulka (celkem bylo vyhodnoceno 
72 výstav od roku 2009). Tabulka vyhodnocených výstav v příloze F. 

Pořadí Rok instalace Název 
Počet 

návštěvníků 
Délka 
trvání 

Bodové 
hodnocení 

1 2012 Arabela 5 907 51 401,08 
2 2014 Autíčka z krabiček 6 253 94 280,34 
3 2011 Krabička 3 863 35 257,78 
4 2012 Autíčka z krabiček 11 225 172 250,55 
5 2014 Ze dřeva zrozené 4 831 68 233,72 
6 2014 Karpatské dědictví 10 634 160 220,96 
7 2011 Betlémy z muzejních i soukromých sbírek 1 833 35 220,34 

~ 45 ~ 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2014 
 

8 2013 Úchvatný svět loutek 5 951 106 214,48 
9 2012 Pojďte s námi do pravěku 6 042 112 214,20 

10 2011 Vysílá československý rozhlas 4 033 64 211,79 

Pracovníci muzea se podíleli i na realizaci dvou výstav, které vzešly ze dvou příhraničních projektů se slovenským partnerem:  

Samostatne a pritom spoločne, výstava byla během letní sezóny vystavena v Lapidáriu Trojice a byla připravena ve spolupráci 
s Vlastivedným múzeem v Považské Bystrici jako jeden z výstupů projektu financovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika. Společná panelová výstava byla doplněna o prezentaci 
sbírkových předmětů z bohatých etnografických fondů MRV a věnovala se tématům, které oba regiony pomyslně spojují, a to 
zejména historickými hledisky vývoje krajiny a osídlení příhraničních hor a odrazem tohoto společného přírodního i kulturního 
dědictví v současnosti.  

Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta), výstava se po dobu čtyř měsíců konala v Hornonitranském muzeu v Prievidzi a byla 
jedním z několika výstupů projektu Múzejné križovatky 2 financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007–
13 Spoločne bez hraníc, který realizovali dva partneři: ze slovenské strany Hornonitrianské múzeum v Prievidzi a z české strany 
Muzeum regionu Valašsko. Obě vlastivědná muzea na výstavě představily reprezentativní výběr ze svých sbírek historického 
ohýbaného nábytku (pro slovenské muzeum to byla vůbec první prezentace vlastní sbírky). Více než 40 ks exponátů poskytovalo 
vhled jak do poměrně rozsáhlé, rozmanité a dlouhodobě utvářené kolekce Muzea regionu Valašsko, které svou sbírku buduje od 
50. let 20. století, tak i do rodící se sbírky slovenského muzea, která vzniká od roku 2007.  

A. vlastní – výběr výstav 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 
Délka 

trvání (dny) 
Místo instalace 

Návštěvníci 
za rok 2014 

Husákovo aneb život za normalizace 22.9.2013 – 9.2.2014 116 Vsetín 7 691 

Ze dřeva zrozené 1.12.2013 – 23.2. 2014 68 Vsetín 4 831 

Valašsko můj domov 4.12.2013 – 2.2.2014 - Vsetín - 

60 let výroby důlních rozbušek ve Vsetíně 10.12.2013 – 6.4. 2014 - Vsetín - 

Karpatské dědictví – příroda, lidé a kultura 3.4. – 5.10.2014 160 Valašské Meziříčí 10 634 

Výstava živých hub 23.9. – 28.9.2014 6 Valašské Meziříčí 634 

Song Mi Kim/ Legenda o líném mnichovi 9. 1. 2014 70 Valašské Meziříčí 1934 

Krása v dřevě ukrytá 7. 11. 2014 probíhá Valašské Meziříčí probíhá 

Tvoříme pro radost 1. 6. 2014 55 Valašské Meziříčí 3 397 

Autíčka z krabiček II 10.7.2014 94 Valašské Meziříčí 6 253 

Vzpomínky zmizelé v čase 7.8.2014 22 Valašské Meziříčí 1 947 

Výročí hraběte Kinského 16.9.2014 68 Lešná 3 716 

Zahrádkářský týden 27.10.2014 7 Lešná 303 

Vánoční ozdoby a betlémy 15.11.2014 26 Lešná 4 372 

Obrazy Š. Zuzaňákové 6.9.2014 48 Lešná 2 746 

Povídej, poslouchám 16.9.2014 38 Lešná 2 300 

Čárkovaný svět 1.7.2014 54 Lešná 4 543 

Samostatne a pritom spoločne (společná 
výstava) 

9.7. – 31.8.2014 47 Trojice Trojice 
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Další rozsahem menší výstavy: Kalendárium (Papírové kouzlo Vánoc, Holocaust na Vsetínsku, Osvobození Vsetína, Velikonoce na 
Valašsku), Učitelé po škole, Glass sympozium Valašské Meziříčí, Skleněné Vánoce a Učitelé po škole. AAGroup – Kouzlo dotyku, 
Václav Cigler – Pocta RNDr. B. Peroutkovi, Václav Popelka – Ve stínu věží dětství, Asociace Mapa Pepa, Miroslav Olšák – 
Krajinou ticha, Vědátoři v Kamerunu, Výstava živých hub… 

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

Název výstavy 
Termín 

zahájení 

Délka 
trvání 
(dny) 

Autorská instituce Místo instalace 
Návštěvníci 
za rok 2014 

Expedice středověk 16.11.2013 53 
Moravské zemské muzeum 
Dětské muzeum Brno 

Valašské Meziříčí 1 824 

Chléb za břichem 
nechodí 

9.3.2014 97 Muzeum Bruntál Valašské Meziříčí 4 220 

Kdo postavil Libušín 12.8.2014 15 
Město Trojanovice a 
Frenštát pod Radhoštěm 

Valašské Meziříčí 1 611 

Egypt – dar Nilu 23.2.–30.4.2014 57 
soukromý sběratel Ján 
Hertlík 

Vsetín 3 386 

Výstava táborových her 15.3.2014 12 SDH Lešná Lešná 2 037 
Voňavé sklo a skrytý 
krása 

1.5.2014 102 Lešná Lešná 4 788 

Další rozsahem menší výstavy: AAGroup – Kouzlo dotyku, Skrytá divočina naší přírody – výstava fotografií J. Machaly. 

C. vlastní v jiných institucích 

Název výstavy Termín Místo instalace 
Po stopách kelečského dýmkařství stálá expozice Kelč 
Kelečský poklad červen–listopad 2014 Kelč 
Samostatně a pritom spolkne (společná 
výstava) 

květen–červen 2014 Povážská Bystrica 

 

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

Přehled přednášek za bod A a B uvádí následují tabulka 

Odborné oddělení 

Přednášky pro veřejnost 
ve vlastní instituci 

Přednášky pro veřejnost 
mimo vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci Počet akcí Návštěvníci 

zámek Vsetín 3 88 0 0 
zámek Kinských ve Val. Meziříčí 14 379 2 56 

Hvězdárna Vsetín 22 310 3 92 

zámek Lešná 1 43 0 0 

 
Celkový počet přednášek, včetně maloformátových činí za celé Muzeum 148.  

 
A. ve vlastní instituci 

Pracovníci MRV (mimo hvězdárnu) zajistili v roce 2014 celkem 18 přednášek (z tohoto počtu přednášeli 8x pracovníci muzea: I. 
Ostřanská: Nad kronikou Leopolda Christa, Ke 140. výročí založení dřevařské školy; J. Husák: Svalbard, Albánie, Sicílie, Norsko; 
K. Pavelka: Ptáci na krmítku; K. Valoušková: Meziříčské výtvarné klenoty).  
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Jako každoročně i v roce 2014 připravili pracovníci Hvězdárny přednášky v rámci tradičních akcí: Týden otevřených dveří, 
Evropská noc vědců, Světový kosmický týden. Mimo pracovníků hvězdárny zde v roce 2014 přednášeli následující externí 
lektoři: Ing. Rostislav Rajchl, Hvězdárna DK v Uherském Brodě. 

 
B. mimo vlastní instituci 

Pracovníci MRV přednášeli na Sjezdu Komise regionální historie při AMG v Novém Jičíně (I. Ostřanská: digitalizace sbírky starých 
tisků, K. Valoušková: Unikátní sbírka osvětlovacího skla). 
Ve spolupráci s Domem kultury Vsetín proběhla v březnu na židovském hřbitově přednáška pro veřejnost a školy, představující 
dějiny židovské menšiny ve Vsetíně. Přednáška se setkala s velkým zájmem a v roce 2015 se bude opakovat. 
V Brumově proběhla 16. 4. přednáška Pavla Mašláně o historii skláren v Sidonii a Sv. Štěpáně, také se těšila zájmu veřejnosti a 
v letošním roce plánujeme s přednáškami pokračovat. 
Muzeum regionu Valašsko se zapojilo do programu mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec, a to přednáškou 
etnografky muzea Milady Fohlerové na téma tradiční výroby textilu, jejíž součástí byla i ukázka zpracování vlny a lnu a 
prezentace sbírkových předmětů. Protože byla přednáška součástí komponovaného programu Ovce, moje ovce, který byl 
prezentován v hlavním čase, zúčastnilo se jí kolem 5 000 osob.   
Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnily 3 přednášky a besedy (Klub seniorů Vsetín-Rybníky, 
Hvězdárna DK Uherský Brod, Diakonie ČCE Vsetín). 
Další akce byly exkurze a komentované výukové akce s využitím sbírkových předmětů. 

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.  
V roce 2014 byly realizovány v průběhu letní sezony uskutečněny tři komentované procházky po Valašském Meziříčí pro 
veřejnost, poslední z nich byla hojně navštívená večerní kostýmovaná procházka. Architektonické procházky po městě probíhají i 
v průběhu roku (formou lektorských programů pro školy apod.). Odborná komentovaná prohlídka expozice pak proběhla ve 
Valašském Meziříčí v rámci Glass Symposia.  

Kromě přednášek a prezentací tvoří exkurze, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování podstatnou část činnosti 
pracovníků Hvězdárny Vsetín. Během roku 2014 se konalo 75 exkurzí, 67 pozorování Slunce a 40 večerních 
astronomických pozorování, kterých se zúčastnilo celkem 3 699 návštěvníků. 

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Odborní pracovníci Muzea připravují každoročně řadu akcí hojně navštěvovaných širokou veřejností. 
V roce 2014 připravilo muzeum regionu Valašsko řadu akcí pro veřejnost. Jednalo se v prvé řadě o tematické akce většího 
rozsahu, do jejich realizace se zapojovalo více zaměstnanců muzea a na jejich provoz bylo nutno vyčlenit větší finanční náklady. 
Konkrétně můžeme jmenovat Velikonoce na zámku, Meziříčskou muzejní noc, Den dětí, Den Země, Templářské slavnosti a 
Adventní neděli na zámku, Jonáškovo zábavné odpoledne a další. Některé tyto akce byly připraveny ve spolupráci s organizacemi 
působícími mimo muzeum. Návštěvnost těchto programů se pohybovala v řádu stovek lidí (průměrná návštěvnost 88 osob). Dále 
muzeum pořádalo menší akce jako přednášky, Loučení s létem, Karpatské hry a další. Tyto trvaly kratší dobu a na jejich 
organizaci se podílel menší počet zaměstnanců, na druhou stranu probíhaly častěji. Ve srovnání s předcházejícími roky jsme se též 
snažili 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 
2015. 
Zaměření menších akcí byla hlavně na rodiny, kdy zámek připravil různá tematická odpoledne, s aktivitami pro rodiče a jejich 
 děti. Celkově se oba typy akcí setkaly s kladným ohlasem u veřejnosti, která kvitovala možnost netradičního a aktivního využití 
volného času pro celou rodinu.  
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Zámek Vsetín 
- Templářské slavnosti 2014 (1 128 návštěvníků) 
- Velikonoce na zámku (396) 
- Přednášky 3x (88): cestopisné přednášky o Etiopii (12), Sicílii (36) a Norsku (40). 
- Rodinné neděle 1x (51) 
- Papírové jarní prázdniny 4x (127) 
- Večer pod korkovníkem (78) 
 
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí: 
- Vítání jara v muzeu (188) 
- Pololetní prázdniny v muzeu (96) 
- Sklářské kouzlení (293) 
- Meziříčská muzejní noc v Trojici (482) 
- Svatojánský podvečer (97) 
- Prázdniny s autíčky (83) 
- Den Země (1 147) 
- Dětský den (849) 
- Meziříčská muzejní noc – zámek Kinských (376) 
- Jonáškovo zábavné odpoledne (284) 
- Umělecké památky Valašského Meziříčí (55) 
- Kudy kráčela šlechta (116 návštěvníků)  
- Uspávání broučků – Trojice (288) 
- Farmářský trh (469) 
- Den Zlínského kraje (147) 
- Den s Policií ČR a BESIPem (305) 
- křest knihy Moderní škola napříč třemi staletími (157) 
- Zámecká adventní neděle (289) 
- Oslavy výročí muzea (97) 
 
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí 
- Den Evropy (65 návštěvníků) 
- Svatební inspirace (193 návštěvníků) 
- oslavy 40. výročí školy (520 návštěvníků) 
- festival v parku (319 návštěvníků) 
- loučení s prázdninami (726 návštěvníků) 
- Den evropského kulturního dědictví (41 návštěvníků) 
- zámecké focení (248 návštěvníků) 
- Sraz veteránů (754 návštěvníků) 
- průvod světýlek (198 návštěvníků) 
- tvořivé dílny (392 návštěvníků) 
- živý betlém (454 návštěvníků) 
- koncert SONS (72 návštěvníků) 
 
Vedle hlavních programů na Hvězdárně Vsetín (přednášky, exkurze, pozorování) bylo připraveno 25 dalších akcí. Ve spolupráci 
s jinými odděleními MRV to byly programy „Karneval na zámku“ (v lednu) a „Templářské slavnosti“ (v srpnu).  
V roce 2014 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství s Rodinným a mateřským centrem Vsetín, Střediskem volného času 
ALCEDO Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných městem Vsetín. Byly to tyto akce: 
Den Země, Den rodin, Dětský den a Valašské záření. 
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Rovněž se zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území Zlínského kraje: Den Země v Uherském Hradišti a 
Den kraje ve Zlíně. 
 
Sumarizace úspěšnosti všech doplňkových kulturních a jiných akcí a programů: 

Oddělení Počet akcí Počet návštěvníků 

Zámek Lešná 11 2 342 
Zámek Vsetín 102 7 645 
Zámek Kinských a Trojice 81 7 218 
Hvězdárna Vsetín 39 3 298 
Celkem 233 20 503 

 
Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček: 
 

Pobočka Počet návštěvníků – název akce  

Vsetín 
1 128 – Templářské slavnosti 2014 
396 – Velikonoce na zámku  
127 – Papírové jarní prázdniny 

Valašské 
Meziříčí 

872 – Dětský den  
583 – Den Země  
524 – Česká mše vánoční (Trojice) 
482 – Muzejní noc (Trojice)  
376 – Muzejní noc zámek Kinských  
293 – Sklářské kouzlení  

Hvězdárna 

427 – Valašské záření 
410 – Den Země v Uherském Hradišti 
376 – Templářské slavnosti 
375 – Opravdový dětský den 
337 – Den dětí s Annou 

Lešná 

754 – Sraz historických vozidel 
726 – Loučení s prázdninami 
572 – Balada o Rusalce  
520 – Výročí školy v Lešné 
454 – Živý betlém 
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Představení vybraných akcí 
 
Meziříčská muzejní noc 2014 
Téměř 400 návštěvníků si našlo cestu do zámku Kinských, kde na ně čekalo barvami zářící rozšířené ekologické centrum 
Modrásek. Na koberci uprostřed místnosti plné zajímavostí z přírody čekal návštěvníky úkol – sestavit krystal křemene a kalcitu. 
Kromě výchovných vzdělávacích hříček, pro které je Modrásek tak oblíbený, je zde od muzejní noci v chodu atraktivní novinka – 
stroj na výrobu placek (buttonů). Vedle již připravených obrázků využili obzvlášť ti nejmenší návštěvníci možnosti vyrobit si button 
se svou vlastní kresbou. S přírodou (zejména faunou) přilehlých lesů se návštěvníci setkali i ve výstavě Karpatské dědictví. I zde 
si pro ně muzejníci připravili úkol – rozpoznávání zvířecího trusu. Poznat srnce či zajíce pasoucího se na kraji lesa, to není 
problém, ale zjistit, s kým zrovna sdílíte paseku podle toho, co po sobě zvíře zanechalo... To už je tvrdší oříšek. Naštěstí byl k 
dispozici zkušený zoolog.  
Muzejní nocí byl odstartován počin usilující o zápis do České knihy rekordů – výroba nekonečného koberce. Koberec vzniká na 
kolíkovém stavu v expozici Sklo a gobelíny a vlnu na jeho výrobu je zapotřebí nejprve připravit. Návštěvníci si tak mohli 
vyzkoušet, jak se z přadena motá klubíčko, kolik práce dá vyrobit provaz a zatkat jej do koberce – tak to už bylo to nejmenší. 
Všichni, kdo se na výrobě nekonečného koberce podílejí, se podepisují do přiloženého svitku, který se stejně jako koberec 
prodlužuje. 
Dokonce téměř 500 návštěvníků přivítalo Lapidárium Trojice. V jeho interiéru po nedávném úplňku obživly figurální náhrobky zde 
umístěné, a tak měli příchozí o zážitek postaráno. Hned za vstupem stála barokní postel a v ní dlela z věčného spánku probraná 
Barbora Wagnerová (†1691). Osoba tato, oděná jen v barokní negližé, se neprobrala zrovna do růžova a bylo proto zapotřebí ji 
uklidňovat odvarem ze hřbitovního kvítí. Naštěstí byla po ruce barokní kořenářka, která pomáhala návštěvníkům odvážit správné 
množství bylinek. Na druhém konci někdejšího hřbitovního kostela svištěly šípy – biskupský man Jan Žernovský z Žernoví 
(†1585) zde spolu se svou dcerkou Mandalenou (†1584) učil návštěvníky střílet z luku. A zábava to byla nejen pro děti – zapojily 
se i ročníky, od kterých tak sportovní výkon ani nebyl očekáván. 
 

   
 
Zámecká adventní neděle v zámku Kinských 
Jak je již příjemným každoročním zvykem, koná se na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí o první adventní neděli slavnostní 
vernisáž vánoční výstavy spojená s řemeslnými dílnami a jarmarkem. Nejinak tomu bylo i v roce 2014, kdy prostoupila zámek 
vůně perníčků, svařeného vína i vánočního punče a po chodbách poletovalo množství andílků. Akci navštívilo takřka 300 
návštěvníků. Právě do andílků se nám tento den totiž převlékli členové dětského pěveckého sboru Broučci, kteří svátečně 
naladěným návštěvníkům představili pod vedením paní učitelky Žanety Bezděkové svou vánoční hru Neobyčejná noc. Ve vánoční 
výstavě vyčkávali Valaši na zájemce o adventní věštění – vždyť kdy jindy, než právě na svátek sv. Ondřeje zkusit poodhalit závoj 
budoucnosti a pustit si lodičku z ořechové skořápky či odlít olovo? Zdobení vánočních perníčků se stalo již dávno samozřejmostí, 
letos si navíc mohli zájemci nově vyzkoušet i výrobu vytlačovaných perníčků. 
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Templářské slavnosti 2014 
Čtvrtý ročník středověkých dnů, které muzeum pořádá ve spolupráci s Městem Vsetín, Domem kultury Vsetín a Alcedem proběhl 
v areálu vsetínského zámku a dalších objektů na Horním náměstí 17. srpna 2014. Ročník byl atypický a provozně složitější oproti 
předchozím z důvodu uzavření zámku kvůli jeho rekonstrukci. Pro návštěvníky, kterých dorazilo 1 128 a 376 na hvězdárenskou 
část aktivit, byl zpřístupněn zámecký parku, jako tradičně Maštaliska a výjimečně i budova římskokatolické fary a přilehlý areál. 
Omezení prostoru ovšem neubralo nic z programu: na příchozí tradičně čekala spousta atrakcí a aktivit jako středověký jarmark, 
rytířské souboje, trenažéry, jízda na templářském koni, ražení mincí, středověké pochutiny, víno či střelba z kuše a luku. Kdo 
chtěl, mohl jen poslouchat středověkou hudbu nebo se dívat na kejklíře v zámeckém parku. Součástí slavností byla při příležitosti 
výročí sňatku i zádušní mše za Lukrécii Nekšovnu a Albrechta z Valdštejna, majitele vsetínského panství na počátku 17. století 
(výstava mapující život tohoto slavného šlechtického páru byla k vidění na Maštaliskách).  
 

   
 
Velikonoce na zámku 
Již tradičně se o smrtné neděli konala na zámku Vsetín akce určena široké veřejnosti nazvaná Velikonoce na zámku prezentující 
velikonoční zvyky na Valašsku. Skoro 400 spokojených návštěvníků si tak mohlo vyzkoušet pletení tatarů, zdobení vajíček, 
pečení jidášků či si prohlédnout velikonoční výstavu a na závěr se rozloučit s akcí i se zimou symbolickým vynášením Mařeny do 
Bečvy. 
 
Řezbařina, to je dřina 
Akce z cyklu Rodinné neděle na zámku Vsetín (doprovodný program k výstavě dřevořezeb Ze dřeva zrozené) umožnila malým i 
velkým návštěvníkům, aby si mimo jiné mohli za instruktáže dvou zkušených řezbářů vyzkoušet práci s řezbářským dlátkem. 
 
Výročí školy v Lešné 
Ve stylu dětského dne byly pojaty oslavy 40. výročí školy v Lešné, které se konaly v areálu zámku a zámeckého parku. Akci 
navštívilo přes 500 lidí. Byly uspořádány ve spolupráci se školou (kulturní program, dětská módní přehlídka) a obcí (ceny do 
soutěže) v Lešné, o sportovní zážitek se postarali horolezci z HK Rožnov (lanové aktivity, 40 m přelanění, nácvik rovnováhy na 
slack-line). V zámku prováděly kostýmované průvodkyně, probíhala anketa o školní éře na zámku a v zámecké dílně se vyráběly 
obrázky z barevných sypaných písků. V zámeckém parku probíhala ukázka z lektorského programu k právě probíhající výstavě 
kosmetických flakonů. Vedla návštěvníky za přírodními zdroji vůní. V průběhu dne se o hudební doprovod staraly postupně tři 
kapely. 
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Noční představení 
Letní večery na zámku Lešná jsou tradičně věnovány divadlu. Po detektivním příběhu a soutěži z minulých let přišla letos na řadu 
balada. Soubor amatérských herců nastudoval pověst o Rusalce ze zámecké studny. Představení navštívilo během 17 repríz 
celkem 572 návštěvníků. V závěru každého představení se mohli diváci zúčastnit tipovací soutěže. Ceny věnoval Úřad regionální 
rady Střední Morava. Atraktivní bylo také focení s rusalkou na zšeřelém nádvoří. 
 

    
 
Adventní dílny Irisa 
K vánoční výstavě skleněných ozdob a farních betlémů se pořádalo několik doprovodných akcí. S velkým ohlasem se setkaly 
tvořivé dílny, které byly každou adventní sobotu věnovány jinému tématu. Největší úspěch mělo ruční malování skleněných baněk 
pod vedením zkušené malířky z výrobního družstva Irisa. V sobotu 29. 11. tak zámeckou dílnu navštívilo průběžně 192 osob. 
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Vedle hlavních programů (přednášky, exkurze, pozorování) bylo připraveno 39 dalších akcí. Ve spolupráci s jinými odděleními MRV 
to byl zejména již 4. ročník „Templářských slavností“.  
 
4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, o.s., Rosička o.s., Česká 
botanická společnost, Moravskoslezská pobočka ČBS, ČSOP Orchidea Rožnov pod Radhoštěm, Česká společnost entomologická, 
Česká společnost ornitologická, Česká zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea 
v Praze, Evropská asociace archeologů, První československá partyzánská brigáda Jana Žižky, Archeologický klub studentů 
Slezské univerzity . 

V roce 2014 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 81 schůzek, kterých se průměrně 
účastnilo 4 až 5 členů (celková návštěvnost = 329). 

4.7. Spolupráce se zahraničím 

V roce 2014 spolupracovali odborní pracovníci na realizaci dvou mezinárodních (slovensko-český) projektů:   

1. Projekt Múzejné križovatky 2 financovaný z Fondu mikroprojektů Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007–13 
„Spoločne bez hraníc“. Partneři projektu: Hornonitrianského múzea v Prievidzi (žadatel) a Muzeum regionu Valašsko (přeshraniční 
partner). Záměrem projektu bylo prohloubit kolegiální partnerství českých a slovenských muzejníků a rozvinout vzájemnou 
odbornou spolupráci, která by vedla k účinnější informovanosti široké veřejnosti o obou muzejních institucích a jejich fondech a 
přispěla tak k zatraktivnění obou partnerských regionů – Trenčínského a Zlínského kraje. Projekt měl řadu výstupů: 1. výstava 
Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta) (15. 5. – 8. 9. 2014 v Hornonitranském muzeu v Prievidzi): představila reprezentativní 
výběr ze sbírek historického ohýbaného nábytku obou partnerských muzeí (pro slovenské muzeum to byla vůbec první prezentace 
vlastní sbírky). Více než 40 ks exponátů poskytlo vhled jak do poměrně rozsáhlé, rozmanité a dlouhodobě utvářené kolekce Muzea 
regionu Valašsko, které svou sbírku buduje od 50. let 20. století, tak i do rodící se sbírky slovenského muzea, která vzniká od 
roku 2007. Pro výstavu vytvořili vsetínští pracovníci i informační servis a interaktivní hru do PC kiosku: pexeso se vzory židlí 
z ohýbaného nábytku, časovou osu, mapa s továrnami aj.; 2. katalog výstavy Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta); 3. 
propagační publikace o partnerských muzeích se sadou pohlednic, prezentujících reprezentativní výběr ze sbírkových fondů. 

2. Samostatně a pritom spoločně. Pracovníci Muzea regionu Valašsko a Vlastivedného múzea v Považské Bystrici v roce 2014 
realizovali projekt financovaný z prostředků Fondu mikroprojektů Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká 
republika. Projekt byl zaměřený na posílení a provázaní odborné činnosti pracovníků obou muzeí, což vyústilo v realizaci společné 
panelové výstavy doplněné sbírkovými předměty a interaktivními prvky. Výstava byla poté zpřístupněna veřejnosti jak ve školách 
v Povážské Bystrici a okolí, ale i návštěvníkům Muzea regionu Valašsko v objektu Kostela Sv. Trojice ve Valašském Meziříčí v 
létě 2014. Výstava byla zaměřena na život, lidi a přírodu - společnou historii obou přeshraničních regionů. Oba dva regiony prošly 
velmi podobným vývojem, kdy si byly v historii někdy blíž a někdy zase dělené hraniční čarou. Výstava se zabývala historickými 
hledisky vývoje krajiny a osídlení příhraničních hor a odrazem tohoto společného dědictví do současnosti. Do současnosti, kdy se 
již oba dva vyvíjejí opět v různých státech.  

Další projekt vznikl a byl realizován ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí, Mikroregionem Valašskomeziříčsko a partnerským 
městem Čadca. Pojmenován byl Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých 
fotografiích, jehož záměrem bylo zachytit mizející podobu měst Valašské Meziříčí a Čadca a posílit vztah k místu, kde žijeme, 
prostřednictvím prožitku historické paměti, prostřednictvím zde žijících seniorů. 

V průběhu roku 2014 rozvinula Hvězdárna Vsetín spolupráci s partnerskou Hvezdárňou v Partizánskom, když dvojice pracovníků 
vsetínské hvězdárny navštívila s programem vodních raket jejich letní tábor mládeže „HST AstroCom“. V říjnu a listopadu pak 
kolegové z Partizánského navštívili vsetínské ZŠ Rokytnice a ZŠ Luh s ukázkou mobilního planetária. 
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Dále také pokračovala úspěšná spolupráce se členy Astronomického klubu Juraja Bardyho z Plevníku-Drienového a Púchovského 
eko-astro klubu, pro které byly připraveny jarní a podzimní expedice na vsetínskou hvězdárnu (viz část Vědecké konference, 
semináře – vlastní). 

  

V prosinci navštívila hvězdárnu skupina 30 studentů z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Individuální návštěvníci ze zahraničí, 
především ze Slovenska a také skupina krajanů z USA, se 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 Beskyd Frýdek Místek, Muzeum Těšínska, Masarykovo 
muzeum v Hodoníně, Moravská galerie v Brně, Galerie Hlavního města Prahy, Národní galerie Praha, Muzeum východních Čech 
v Pardubicích, Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Poodří, AOPK Praha, Moravská galerie v Brně, Městské muzeum a galerie 
Hořice, Muzeum umění Olomouc a další.  

Pracovníkům Hvězdárny Vsetín se v loňském roce podařilo připravit ve spolupráci s CK Solitera Příbor pět programů pro celkem 
137 dětí ze ZŠ PORG Ostrava, ZŠ Šlapanice a ZŠ Karviná, které navštívili náš region v rámci ozdravných pobytů (školy v přírodě). 

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

MRV spolupracovalo v roce 2014 s jinými PO Zlínského kraje především na realizaci výstav a plnění výzkumných úkolů. Jednalo 
se o tyto příspěvkové organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM), Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně a 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného přírodovědného časopisu Acta Carpathica 
Occidentalis. V roce 2013 bylo požádáno o zařazení tohoto periodika na Seznam recenzovaných periodik (pozn. požadavku bylo 
Radou pro vědu a výzkum vyhověno 31. 1. 2014 a časopis byl na seznam zařazen). 

Dále MRV spolupracovalo s Muzeem Kroměřížska a Domem kultury v Kroměříži na Krajských dožínkách v Kroměříži (etnograf 
MRV připravil výstavu valašských krojů a odbornou přednášku – z realizace však sešlo z důvodu odvolání ředitele DK Kroměříž). 
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4.10. Návštěvnost muzea 

V roce 2014 se v objektech Muzea realizovalo celkem 602 akcí (otevření nových stálých expozic, výstavy, vernisáže, doprovodné 
programy k výstavám, koncerty, přednášky a další), kterých se zúčastnilo 72 381 autentických návštěvníků. Celkem byla 
návštěvnost výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) ve výši 164 064 návštěvníků.  

Návštěvnost Muzea (72 381) se podařila stabilizovat, ba i navýšit, protože se očekával výpadek cca 24 000 návštěvníků na 
zámku Vsetín (kvůli jeho dlouhodobé rekonstrukci) a výše návštěvnosti je tak srovnatelná s dosud rekordním rokem 2012 (95 100 
návštěvníků a 90 000 v roce 2013). Srovnání mezi léty 2009–2014 přináší následující tabulka. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zámek Vsetín 17 307 21 574 28 056 33 649 33 623 11 493 

Hvězdárna 
Vsetín 

5 179 5 928 8 199 10 014 10 381 10 874 

Zámek 
Kinských ve VM 

9 058 16 072 22 093 24 579 20 241 24 230 

Kostel Sv. 
Trojice 

900 1 096 2 465 1 924 2 958 2 183 

Lešná 0 0 3 483 24 934 22 639 23 601 

Celkem 32 444 44 670 64 296 95 100 89 842 72 381 

 

Zámek Vsetín byl v plném provozu jen po 4 měsíce (a to jarní, kdy je celkově slabší poptávka po službách Muzea). V plné 
turistické sezóně byl kvůli rekonstrukci uzavřen a byl zpřístupněn jen kvůli konání dvou akcí – Templářské slavnosti a Večer pod 
korkovníkem. Plánovaná celková roční návštěvnost proto byla výrazně nižší, než jak tomu bylo v roce 2013 (a to jen 9 240 
návštěvníků vs. plánovaných 33 000 návštěvníků při plném provoze). Přesto na zámek Vsetín zavítalo celkem 11 493 
návštěvníků, plán byl proto překročen i v tomto provoze (plnění ve výši 124 %).  

Rovněž se podařilo stabilizovat návštěvnost zámku Lešná, kde zvýšeným úsilím při organizaci akcí a lektorských programů byla 
nejen splněna minimální návštěvnost 20 000 osob, ba překročena o takřka 4 000 osob. Návštěvnost zde tak byla jen o cca 1 000 
osob nižší než při prvním roce provozu zámku, který byl tehdy přirozeným lákadlem k návštěvě díky svému otevření. 

Návštěvnost v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí rovněž dosáhla takřka historicky rekordních hodnot (od překonání rekordu 
z roku 2012 chybělo na zámku pouhých 300 návštěvníků). Návštěvnost ve výši 24 230 návštěvníků přinesla také rekordní tržby, 
které zde dosáhly více než 430 000 Kč. Došlo též ke zmenšení podílu neplatících návštěvníků na celkové návštěvnosti (celkem 
bylo ve srovnání s rokem 2013 o více než 5 500 platících návštěvníků více a zároveň o 1 500 neplatících méně). 

 Autentický (skutečný) návštěvník 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín 

Zámek VM 
Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 9 043 6 503 18 783 1 420 18 620 54 369 
Počet neplatících návštěvníků 2 382 4 135 5 308 760 4 775 17 360 
Počet návštěvníků s průkazkou ZTP 68 236 139 3 206 652 
Celkem 11 493 10 874 24 230 2 183 23 601 72 381 
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 Počet navštívených výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín 

Zámek VM 
Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 21 653 8 486 46 397 2 578 46 266 125 380 
Počet neplatících návštěvníků 6 820 4 497 12 620 1 664 11 642 37 243 
Počet návštěvníků s průkazkou ZTP 182 243 484 11 503 1 423 
Celkem 28 655 13 226 59 501 4 253 58 429 164 064 

 

5) Ediční a publikační činnost 

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává pravidelně buď průvodce výstavou, či katalogy menšího rozsahu nebo 
informační letáky (skládačky). Jejich rozsah je velký a 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 2014 vydalo 
Muzeum celkem 12 neperiodických publikací a vydávalo dva časopisy (Valašsko – vlastivědná revue 2x ročně a Acta Carpathica 
Occidentalis 1x ročně). 

    

 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně časopis Valašsko – vlastivědná revue. V roce 2014 bylo vydáno 
číslo 32/2014 a 33/2014, každý v nákladu 400 ks výtisků. Obsah periodika tvoří jednak články externích přispěvovatelů, jednak 
příspěvky pracovníků MRV (ti zde v roce 2014 publikovali celkem 38 vlastních příspěvků). Personální obsazení v radě posílili noví 
členové: Mgr. Radek Bryol – etnolog a pracovník VMP Rožnov pod Radhoštěm, Mgr. Jaroslav Kneisl – etnolog a hudební pedagog 
a PhDr. Dalibor Malina – kulturní pracovník a dlouholetý nakladatel ve Vsetíně.  

Byl vypracován návrh „vize“ časopisu do roku 2016: cílem je udržet kvalitu obsahu časopisu, uchovat a rozvíjet populárně-naučný 
revuální a tematicky pestrý ráz časopisu, uchovat a rozvíjet zdravě patriotistický vztah k místní kultuře, tradicím, regionu, 
„valašství“, rozvíjet mezigenerační dialog, aktualizovat obsah periodika ve vazbě na současný život regionu (komentované 
události, minirecenze), nabídnout veřejnosti atraktivní a vizuálně poutavé periodikum (zvýšit kvalitu tisku – výhledově tisk 
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v externí profesionální tiskárně v případě zajištění finančních prostředků od sponzorů). Během roku se podařilo částečně 
zatraktivnit a aktualizovat stránku časopisu na muzejním webu, obnovit komisní prodej (zatím jen ojediněle), získat nové 
odběratele z řad obecních a městských úřadů a základních i středních škol v regionu, oslovit sponzory ohledně financování 
realizace časopisu s nabídkou: 1. uvedení sponzoringu na webových stránkách muzea a v konkrétním čísle časopisu, 2. 
zpracování historie firmy formou příspěvku a jeho publikování v časopise, 3. placené reklamy na vložené příloze. 

       

Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo páté, zatím nejobsažnější, číslo společného odborného přírodovědného časopisu 
Acta Carpathica Occidentalis (ISSN: 1804-2732), kde uveřejnilo 1 odborný příspěvek svého pracovníka a čtyři příspěvky v sekci 
Aktuality a personálie.  

Sidonie – historie a příroda sklářské osady je publikace vydaná Muzeem věnovaná místopisu a přírodnímu dědictví další, 
dosud historicky nezpracované osady na Valašsku. Jejími autory jsou pracovník Muzea Pavel Mašláň a externím spolupracovnice, 
Lenka Plevová. 

V roce 2014 byla také vydána monografie vycházející z několikaletého vědeckovýzkumného badatelského úsilí muzejních 
pracovníků, která doprovází výstavu Krása v dřevě ukrytá. (Kamila Valoušková, Ivana Ostřanská a Pavla Knápková: Moderní 
škola napříč třemi staletími. 140 let odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko p.o. 
2014, 240 stran). 

Dále Muzeum ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti vydalo třetí Zprávy MS ČBS včetně dvou 
samostatných příloh. 

 

       

~ 58 ~ 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2014 
 

Pravěk Valašska je dlouho očekávaná publikace věnující se tomuto edukačně důležitému časovému období. Publikace byla 
autorsky připravena nyní již bývalou pracovnicí Muzea Evou Čermákovou a je velmi žádaná místními školami a laickou veřejností. 

Pracovníci MRV v roce 2014 sepsali a vydali publikace v edici Malé muzejní tisky, a to Zámecký park ve Valašském Meziříčí, Při 
betlémě na salašu, Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, Když mě brali za vojáčka a Tajemství skla (sklářský komiks). Publikace 
v rámci této edice jsou levné a návštěvníkovi dostupné. Vycházejí z odborné činnosti zaměstnanců MRV a doplňují výstavy a 
expozice v našich objektech.   

 
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty  

Pracovníci Muzea v roce 2014 uveřejnili dvě odborné publikace v anglickém jazyce v mezinárodních impaktovaných časopisech 
(Journal of Applied Entomology) a sedm v češtině v odborných periodikách (Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Acta 
musei Beskidensis, Bryonora, Zprávy České botanické společnosti, Štúdijné zvesti AÚ AV SR). Ve sbornících z navštívených 
konferencí bylo publikováno celkem 12 příspěvků. V roce 2014 vyšel sborník z konference Valašsko – historie a kultura, ve které 
byly publikovány čtyři delší odborné statě muzejních pracovníků.  

Publikační výstupy z mezinárodních (slovensko-českých) projektů: Samostatne a pritom spoločně (Považská Bystrica 2014), 
Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta) (Prievidza 2014) a Partneri v projekte Múzejné križovatky 2 (Prievidza 2014). 

V roce 2014 bylo publikováno šest příspěvků ve ZVUKu. Celkem 52 článků bylo publikováno v tématicky sdruženém  cyklu článků 
o muzejní činnosti – Muzejní kukátko – v místním periodiku Valašský deník. V roce 2014 pokračovala spolupráce s Valašským 
deníkem – Příroda Valašska (13 příspěvků), Hrajeme si s muzeem (52 příspěvků) další rubriky: Majitelé zámku a panství 
Vsetín (7 příspěvků), Fotografové Valašska (7 příspěvků) a Osobnosti Valašska (11 příspěvků). Od roku 2013 muzejní 
pracovníci pravidelně přispívají do Echa-valašských novin – v roce 2014 celkem 11 článků a VM Zpravodaje – v roce 2014 
celkem 9 článků. Články k výstavám vyšly v odborných časopisech Ateliér (Song Mi Kim) a Sklář a keramik (Ohlédnutí za GSVM 
2014, zpráva o výstavě Krása v dřevě ukrytá v časopise Silva Bohemica a Architekt. V týdeníku Jalovec vycházejí pravidelně 
aktuality a reportáže z proběhlých akcí. 

V roce 2014 ve Vsetínských novinách byly publikovány 3 články pracovníků Hvězdárny Vsetín, které rekapitulují informace o 
místním počasí za předchozí období. Také v roce 2014 pracovníci hvězdárny pravidelně publikovali krátké články z astronomie, 
meteorologie a kosmonautiky v rubrice „Nebe nad Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 12 těchto článků. 

V rámci projektu Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích vyšla 
v nákladu 800 ks stejnojmenná publikace vydané autorsky pracovníky Muzea (vydatel Město Valašské Meziříčí), která byla 
v rámci projektu distribuována zdarma. 
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Samostatne a pritom spoločne – tento název nesla publikace vydaná slovenským partnerem v rámci stejnojmenného projektu. 
Publikace shrnuje výsledky bádání a spolupráce partnerských muzeí a je distribuována zdarma. 

Na webu Muzea bylo on-line včetně fotodokumentace publikováno 43 zpráv vycházejících z odborné činnosti pracovníků Muzea. 

 

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 jak ve vlastních informačních skříňkách, tak i na webu, plakátovacích 
plochách Města Vsetín a firmy SIRIUS (sloupy) 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, 5+2 aj.; v rozhlase – Český Rozhlas (rozhovor ke Sklářskému kouzlení; ČRo 2 Vltava; ČRo2 – Vltava: 
rozhovor k výstavě Song Mi Kim), ČR Brno, pořad Apetýt – vstupy v průběhu hodinového pořadu pozvánky v Studiu 6, reportáž na 
ČT Déčko – Tamtam, Rádio Čas, Hit rádio Orion, Rádio Valašsko, plakátech a pozvánkách, propagačních vitrínách, IC Vsetín, IC 
Valašské Meziříčí, IC Velké Karlovice, IC Zlínského kraje, webových stránkách muzea, webových stránkách KZ Valašské Meziříčí, 
webové stránky Zlínského kraje, webové stránky Východní Moravy, webu města Vsetín i vedení osobních profilů na webu muzea. 
K akci Sklářské kouzlení byl pro ČT 24 natočen živý vstup.  

Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v místní televizi TV Beskyd a Regionální televizi, satelitní 
televizi s celostátní působností – celkem 43 reportáží (Vsetín: 11, Valašské Meziříčí: 22 a Lešná u Valašského 
Meziříčí: 10). Vybrané reportáže byly ve spolupráci s ČT odvysílány v celostátní televizi – ČT 1, ČT 24, ČT 5. 

V porovnání s minulými roky se stabilizovala aktivita na poli zveřejňování tiskových zpráv o akcích či o výsledcích vlastní odborné 
činnosti. Drobný pokles je dán personální změnou na pozici marketingového pracovníka. Muzeum vydalo v roce 2014 celkem 83 
tiskových zpráv a vyšlo 338 článků v místních periodicích i médiích s širší působností (z toho Vsetín 122 článků, Valašské 
Meziříčí 139 článků, Lešná 54 článků a Hvězdárna 23 článků). V souladu se Strategií rozvoje marketingu a propagace 
zpracované Zlínským krajem došlo k navýšení aktivity na webu a utlumení aktivity při dříve nejčastěji používaných způsobů 
propagace (např. postupné utlumení papírových pozvánek a posílení aktivity na sociálních sítích na webu).  

V rámci propagace a marketingu došlo k užší spolupráci s oběma hlavními deníky v regionu – s Valašským deníkem a Týdeníkem 
Jalovec.  

Webové stránky Muzea regionu Valašsko navštívilo v roce 2014 celkem 66 582 návštěvníků (42 675 unikátních 
návštěvníků). Zobrazeno bylo celkem 211 173 webových stránek. V porovnání s rokem 2013 došlo k navýšení návštěvnosti 
stránek o cca 2 000 návštěvníků. Předpokládáme, že v případě, že by nebyl dočasně uzavřen veřejnosti zámek Vsetín, tak by 
došlo k podstatnějšímu navýšení návštěvnosti stránek. Nejoblíbenějším cílem návštěv bylo zobrazení informací o jednotlivých 
objektech, kdy bylo v této sekci zobrazeno celkem 76 628 stránek. V závěsu bylo pak zobrazení dění na objektech Muzea v počtu 
53 052 stránek. Zájem byl též o nabídku muzejních publikací, kdy bylo v této části webu zobrazeno 8 667 stránek (z toho 2 949 
zobrazení webových stránek časopisu Acta Carpathica Occidentalis). 
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Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své příspěvky (15 článků, 57 novinek a 18 fotogalerií) na internetových stránkách 
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2014 zaznamenala tato doména celkem 13 888 unikátních přístupů. 

 

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

Pracovníci muzea poskytli jednu recenzi na rukopis do časopisu Východní Morava. Zástupce MRV působí v redakční radě časopisu 
ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně). 

 

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) 

Muzeum získalo v roce 2014 finanční prostředky od města Vsetín a Města Valašské Meziříčí v celkové výši 178 000,00 Kč. 

Město Vsetín přispělo 58 000,00 Kč na akce, lektorské programy a úpravu expozic, Město Valašské Meziříčí poskytlo 120 
000,00 Kč na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí 

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

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2014 bylo do muzea darováno celkem 157 předmětů od celkem 19 dárců. Dary byly přijaty po posouzení Poradním sborem 
a na základě rozhodnutí ředitele Muzea regionu Valašsko náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem 
evidovány v I. stupni evidence a do konce roku 2014 pak převedeny do II. stupně evidence. 
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6.4. Finanční pomoc sponzorů 

Muzeum získalo v roce 2014 celkem 121 976,00 Kč od 9 dárců 

Dárce částka účel 
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           5 000,00 Kč na hudební festival 30. 8. 2014 v zámku Lešná 
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           25 000,00 Kč na úpravu a rozšíření EVVO II. „Modrásek“ Val. Meziříčí  
CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí           5 000,00 Kč na lektorské programy „Dny země v Lešenském parku“ 
Ing.Pavlacká Lenka, Dobřínsko 
č.p. 36,Mor. Krumlov 

10 000,00 Kč Tisk 8 000 letáků k akcím v zámku Lešná u Val. Meziříčí 

Relaxy, a.s., Val. Klobouky              2 976,00 Kč na úhradu grafických prací publikace muzea „Sidonie“ 
DEZA, a.s. Val. Meziříčí 7 000,00 Kč  „Dny země v Lešenském parku“ – interaktivní prvky 

ROBE LIGHTING s.r.o. Rožnov 30 000,00 Kč 
na úpravy interiéru a mobiliáře ve společenském sálu zámku 
Kinských ve Val. Meziříčí 

PWO Czech Republic a.s. VM 5 000,00 Kč na realizaci výstavy „Autíčka z krabiček“ 

Smolka Zdeněk, Lešná č.p. 71 2 000,00 Kč na kulturní činnost a vybavení zámku Lešná 
ZOD Lešná,  Lešná č.p.35 15 000,00 Kč na kultkulturní činnost a vybavení zámku Lešná  

Nadace SYNOT, Uh. Hradiště 15 000,00 Kč 
nákup krojů (dar z r. 2013, dle smlouvy realizován 
 v roce 2014 – převod v PS účtu 414)) 

Celkem 121 976,00 Kč  

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

Muzeum naplňuje prací svou stanovenou vizi a postupuje dle schválených cílů. V roce 2014 jsme pracovali na doplnění zbývajících 
částí Střednědobé koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2010–2015. 
Muzeum regionu Valašsko v závěru roku 2014 pracovalo ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko a Kelečsko na podání 
dvou projektů na zlepšení podmínek pro provádění lektorských programů a programů pro školy. Tyto projekty budou podány až 
v roce 2015 kvůli absenci vhodné dotační výzvy. Materiál a vybavení, které by v případě úspěšného podání projektů vznikl, bude 
využitelný i pro akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Rovněž bude v roce 2015 znovu podán projekt na zlepšení 
regionálního vzdělávání, jehož hlavním řešitelem by měli být pracovníci Muzea (rozvoj vzdělávacích aktivit ve spolupráci s obcemi 
a školami).  
Muzeum v průběhu roku připravovalo podklady zdůvodňující nutnost zapojit rekonstrukci zámku Kinských (se zacílením na 
vybavení depozitářů, novou expozici a vybavení objektu EZS a EPS) do Střednědobého plánu investic Zlínského kraje. 
Kvůli probíhající rekonstrukci zámku Vsetín a reinstalací starých expozic bylo přistoupeno k vytvoření koncepce nových expozic a 
využití rekonstruovaných výstavních prostor. Vlastními silami tak vznikl koncepční dokument, který zhodnotil myšlenku a přínos 
nové expozice a vizualizoval budoucí instalace. V souladu s cíli Muzea byla také v roce 2014 vypracována koncepce úpravy 
stávajícího výstavního prostoru Expozice kávy a Komorního sálu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, jeho modernizaci a 
přebudování na odpočinkovou zónu s edukačně-informační přidanou hodnotou. 
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7) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2013 (tento výkaz je součástí 
programu statistického zjišťování MK ČR). 

 

Viz příloha D Výroční zprávy. 
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III. Účetní závěrka k 31. 12. 2014 

1. Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2014 (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 CÚIS 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 31.12.2014. Domníváme 
se, že účetní závěrka tak poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu majetku organizace. 
ÚJ používá účetní metody, které jsou uvedeny v příloze ÚZ za rok 2014. V průběhu roku organizace dodržovala platné účetní 
předpisy a metody, pravidelně účtovala o dohadných položkách v oblasti energií, prováděla pravidelný odpis dlouhodobého 
majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem včetně odpisu investičních transferů, ÚJ časově rozlišuje náklady na 
předplatné časopisů, periodické školení zaměstnanců a servisní poplatky SW. 
V roce 2014 ÚJ neúčtovala o investičních transferech prostřednictvím účtu 403 mimo účtování na straně DAL v souvislosti 
s rozpuštěním odpisů investičních transferů. Bylo účtováno pouze o poskytnutých neinvestičních transferech poskytnutých městy 
Vsetín a Valašské Meziříčí. 
Pohledávky jsou měsíčně vyhodnocovány a vzhledem k minimálnímu objemu dodávek na fakturu se pohledávky po splatnosti 
prakticky nevyskytují. ÚJ nedobytné pohledávky neeviduje.  
Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla. 
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2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení 
V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, ve kterém je zapracován i systém vnitřní kontroly systému organizace. 
 

Nastavení vnitřního kontrolního systému PO 
 

Přehled platných vnitřních směrnic 
Směrnice 

číslo 
Název směrnice 

Platnost 
od 

Poslední 
úprava 

001 Směrnice o vedení účetnictví            1.12.2010 1.1.2014 

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    1.9.2011 1.11.2013 

005 Směrnice o řídící kontrole                      1.12.2010 
 

006 Směrnice o používání FKSP                     1.12.2010 1.2.2011 

007 Pracovní řád                                  1.12.2010 1.9.2012 

008 Vnitřní platový předpis                         1.6.2012 1.11.2014 

009 Organizační řád                                1.3.2013 1.11.2013 

010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad    1.2.2010 1.2.2013 

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 
 

015 Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 1.4.2011 
 

016 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  1.12.2010 
 

017 Depozitární řád  1.11.2012 
 

018 Správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy 1.4.2013 
 

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno oddělení projektů a ekonomiky. V roce 2014 byly aktualizovány směrnice 001, 002, 008. 
 
Oddělení vnitřního auditu není v účetní jednotce zřízeno 
 
 
Evidence a inventarizace majetku PO 
 
Majetková evidence je vedena pomocí programu Gordic - WinEMA. Za její vedení odpovídá ekonom organizace. Inventarizace 
majetku organizace je prováděna dle Směrnice č. 04 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. 
Inventarizace majetku k 31.12.2014 proběhla bez zásadních připomínek a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
Doložení průběhu inventarizace a jejího vyhodnocení (inventarizační zpráva) viz. Příloha G. 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ 65 ~ 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2014 

 
Stanovisko ředitele příspěvkové organizace 

 ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2014 
 

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2014  

ředitel příspěvkové organizace 
 

doporučuje / nedoporučuje * 
 

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 
na zasedání Rady Zlínského kraje dne ………….2015 

 
 
 
Ve Vsetíně dne 13. února 2015 
 
 
                                           ------------------------------------------------- 
                                                    Ing. Tomáš Vitásek 
                                                            ředitel 
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B. Část tabulková 
 
Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2014 
Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) k 31.12.2014 
Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2014 
Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2014 
Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2014 
Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2014 
Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2014  
Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2014 
Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2014 
Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepšeného VH (413) k 31. 12. 2014 
Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ostatních titulů (414) k 31. 12. 2014 
Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2014 
Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2014 
Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31. 12. 2014 
Tab. č.15 a)  Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2014 + Přehled vyřazených 

nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2014 
b)  Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 

Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2014 
Tab. č.17 Přehled projektů PO 
Tab. č.18 Přehled akcí roku 2014 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH) 
Tab. č.19 Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy PO za rok 2014 
Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2014 
Tab. č.21 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2014 

 

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 2014 

E. Rekapitulace mezd 

F. Tabulka hodnocení výstav 

G. Evidence a inventarizace majetku PO- vyhodnocení 
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