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A) ČÁST TEXTOVÁ 

Úvod 

 

Vznik muzea 

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

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

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

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

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

Činnost a pobočky muzea 

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

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

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

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

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

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

mládeží ale i širokou veřejností. 

Muzeum má ke konci roku 2017 celkem 41,66 přepočtených pracovníků působících v pěti 

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

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

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

spravuje 538733 sbírkových předmětů vedených pod 87 758 evidenčními čísly. Výnosy 

muzea v roce 2017 činily celkem 27,36 mil. Kč (v roce 2016: 24,8 mil. Kč, v roce 2015: 23,9 

mil. Kč, v roce 2014: 22,1 mil. Kč), z toho 23,1 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.  

Návštěvnost 

Celková návštěvnost muzea v roce 2017 byla 91 622 návštěvníků a dle počtu navštívených 

výstav a expozic (evidence NIPOS) byla 127 518. Udržení vysoké návštěvnosti na všech 

pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků a je jedním z hlavních cílů muzea na 

období 2017–2019.  

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

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

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

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

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

Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku. 

Vhodné doplnění z hlediska edukačního poslání muzea je pobočka vsetínská Hvězdárna, jejíž 

pracovníci rozvíjí děti a mládež nejen pomocí programů ve svém areálu, ale vyjíždí za nimi i 
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do škol a pobytových táborů. Odbornost muzea stojí na jeho pracovnících a její vysoká 

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

Významné události muzea v roce 2017 

1) Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace připravilo dvě putovní výstavy, jednu – 

Barevný svět – na základě výsledků oceněných v rámci XIV. ročníku Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis Zvláštní ocenění v kategorii: Muzejní počin roku 2015 za projekt „Inovace 

učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“. Druhá výstava stojí na 

komplexní prezentaci nedávno pořízeného souboru historických kočárků. Jedná se o 110 

historických dětských a loutkových kočárků z let 1880–1980, které byly zakoupeny od paní 

Miloslavy Šormové a tvoří takřka ucelený průřez historií tovární výroby dětského kočárku na 

našem území. Výstava je doplněna i tištěným katalogem, jehož vydání podpořilo 

Ministerstvo kultury České republiky. Obě dvě výstavy jsou již na roky 2018 a 2019 

rezervovány k zapůjčení do několika českých muzeí. 

2) Muzeum vydalo v rámci své publikační aktivity v roce 2017 tři významné publikace. První – 

Katalog historických kočárků ze sbírek Muzea regionu Valašsko – je zmiňována již 

v souvislosti s putovní výstavou. Další publikace – Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky 

Leopolda Christa – vychází publikačně z našich sbírek, a to ze sbírkového předmětu kroniky 

krásenského rodáka, akad. sochaře Leopolda Christa (1906–1985). Rukopisné dílo L. Christa 

bylo roku 1997 zakoupeno od jeho dcery, paní Blanky Švidrnochové, a zapsáno do sbírek 

Muzea regionu Valašsko. V Christově soukromém vyznání a rodinných vzpomínkách ožívá 

příběh každodenního života obyvatel Krásna, Valašského Meziříčí a okolí na počátku 20. 

století. Publikace byla vydána za finanční podpory Města Valašské Meziříčí. Poslední 

publikací je dílo nedávno zesnulého Oldřicha Šuléře – Chýrný valašský muzikant Jan Pelár – 

jedná se o beletristicky zpracovanou biografii valašského muzikanta Jana Pelára (1844 

Hošťálková – 1907 Bystřička), zakladatele tradice valašských lidových muzik, sběratele 

lidových písní a propagátora Valašska. Autor se zaměřuje na klíčové události jeho života, 

oživuje je, poutavě přibližuje Pelárovy zvyky, povahové rysy a okolnosti, které podstatným 

způsobem zpopularizovaly valašskou lidovou kulturu a začlenily ji do širokého národního 

kontextu (např. podíl na úspěchu první národopisné výstavy na Vsetíně v roce 1892, účast na 

Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v r. 1895 aj.). 

3)Muzeum regionu Valašsko zorganizovalo ve vsetínském zámku na podzim 2017 dvě 

jednání odborných sekcí AMG. Ve dnech 4. – 5. října 2017 to byl podzimní seminář 

Etnografické komise AMG, kterého se zúčastnilo 42 odborníků z celé ČR. První den byl 

koncipován jako konferenční a zaznělo na něm 18 podnětných i zásadních příspěvků 

z různých oblastí oboru, druhý jako exkurzní. Druhým byl ve dnech 13. a 15. září 2017 

seminář Zoologické komise AMG. Seminář dlouhodobě propojuje muzejní zoology, 

edukátory přírodních věd, pracovníky státní ochrany přírody a jakékoli další milovníky 

přírody. Semináře se účastnilo 21 pracovníků muzeí, nechyběli ani čtyři zaměstnanci místní 

Správy CHKO Beskydy, jeden pracovník AOPK v Praze a jeden individuální člen, celkem 27 

účastníků. První den byl věnován dění v oboru, odborným příspěvkům a cestovatelských 
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přednáškám. Druhý a třetí den byl exkurzní po přírodovědně hodnotných lokalitách okresu 

Vsetín. 

4) Jedním z důležitých úkolů muzea je starostlivost o svěřený majetek Zlínského kraje, jak mu 

to ukládá zřizovací listina. V roce 2017 byly v muzeu započaty 2 velké investiční záměry: 

 Muzeum regionu Valašsko - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice 

ve Valašském Meziříčí – IZ 1309/090/03/17 – 01/10/17, investiční záměr spočívá 

v komplexní revitalizaci objektu (oprava dřevěných konstrukcí, výstavba drenážního 

systému, oprava elektroinstalace, instalace EZS a EPS, restaurátorské zásahy), kde 

jsou celkové výdaje investičního záměru plánovány až na 12,3 mil. Kč, 

 Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic - IZ 1329/090/04/17 – 03/11/17, investiční záměr spočívá 

v kompletní rekonstrukci zámku Kinských (změna dispozičního řešení: výstavba 

nových depozitářů, odvodňovací zásahy (drenážní systém, elektroosmóza), obnova 

expozic a výstavních prostor, obnova provozních a návštěvnických prostor, oprava 

elektroinstalace, výměna EZS a kamerového systému, nová instalace 

vzduchotechniky, instalace EPS a další stavební zásahy), kde jsou celkové výdaje 

investičního záměru plánovány na 99,5 mil. Kč. Součástí investičního záměru bylo 

podání projektové žádosti do IROP výzvy č. 76 – Zefektivnění prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Projektová byla podána 26. 1. 2018. 

Základní charakteristika 

Název 

organizace: 
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Právní forma:  příspěvková organizace Zlínského kraje 

IČ: 00098574 

Sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 

Kontakty 

 

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

http://www.muzeumvalassko.cz/ 

 

Statutární 

orgán: 

 

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel 

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

 

Předmět 

činnosti: 

 

Hlavní činnost: 

- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd 
ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko 

- Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) 
- Činnost hvězdárny 
- Popularizační a vzdělávací aktivity 
- Výzkum a další odborné činnosti 
Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží 

Pracoviště:  
 

Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. Celoroční provoz.  
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Expozice: Fenomén ohýbaného nábytku, Od kolébky po rakev, Pásli ovce Valaši, 

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

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

sklípek, Proměny vsetínského zámku. 

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

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

svatebních obřadů. 

 

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

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

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

cti, bližnímu ku pomoci, Environmentální středisko Modrásek.  

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

svatebních obřadů, provoz muzejní kavárny. 

 

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

Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice; Expozice historické školní 

třídy.  

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

včetně svatebních obřadů. 

 

Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 

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

 

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

Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy 

školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní 

astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí 

 

Skutečnost 

(výnosy) 

 

2015: 23 936 434,00 Kč (z toho 20 437 000,00 Kč příspěvek zřizovatele) 

2016: 24 840 014,54 Kč (z toho 20 899 559,04 Kč příspěvek zřizovatele) 

2017: 27 357 384,07 Kč (z toho 23 073 386,01 Kč příspěvek zřizovatele) 

 

Zaměstnanci 

(přepočtený 

počet) 

 

2015: schválený rozpočet 41,32, skutečný 42,19 

2016: schválený rozpočet 41,56, skutečný 41,59 

2017: schválený rozpočet 40,09, skutečný 41,66 

 

Návštěvnost 

 

2015: 76 961 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 145 356 návštěvníků) 

2016: 91 371 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 129 648 návštěvníků) 

2017: 91 622 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 127 518 návštěvníků) 
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 

1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2017 činila: 

(Schváleno Zastupitelstvem ZK usnesením č. 0013/Z02/16 dne 19. 12. 2016) 

příspěvek na provoz  21 150 000,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  10 730 000,00 Kč 

závazný objem OON  445 000,00 Kč 

odvod z FI 800 000,00 Kč 

 

Během roku 2017 došlo k těmto změnám: 

1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 

řešila navýšení příspěvku zřizovatele o 64 880,00 Kč jako prostředky na mzdy a 

související odvody, viz usnesení RZK č. 0150/R07/17 ze dne 27. 2. 2017. 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 1. změna plánu tvorby a použití FI 

na rok 2017 

řešila navýšení provozního příspěvku na IZ 1309/090/03/1 - odstranění havarijního stavu 

kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí /ÚZ 00092/ ve výši 637 000,00 Kč, viz 

usnesení R ZK č. 0264/R12/17 ze dne 10. 4. 2017 a současně RZK schválila změnu č. 1 

plánu tvorby a použití FI v roce 2017v souvislosti s IZ 1309/090/03/17 -odstranění 

havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 

řešila navýšení příspěvku na provoz o 404 000,00 Kč, viz usnesení R ZK č. 326/R13/17 ze 

dne 2. 5. 2017, v souvislosti s poskytnutím účelového příspěvku na IZ č. 1329/090/04/17- 

zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic /ORJ 200/ 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 

řešila účelovou dotaci ze státního rozpočtu na projekt „Od člověka k archeologovi“ /ÚZ 

34019/, ve výši 50 000 Kč viz usnesení R ZK č. 397/R14/17 ze dne 16. 5. 2017. 

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 řešila účelovou dotaci  

ze státního rozpočtu na publikaci „Dětské a loutkové kočárky od roku 1880 k dnešku /ÚZ 

34017/ve výši 150 000 Kč, viz usnesení R ZK č. 0680/R21/17 ze dne 21. 08. 2017. 

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 2. změna závazného objemu 

prostředků na platy na rok 2017 navýšila provozní příspěvek o 834 000 Kč, zvýšení 

mezd o 404 000 Kč usnesením RZK č. 775/R24/17. 

7. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 snížila účelový příspěvek o Kč 

260000 Kč IZ zámek Kinských a o 68000 Kč snížila účelový příspěvek na IZ kostela 

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Naopak navýšila účelový prostředek na 
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provoz o 276.000 Kč/výsadba dřevin v parku zámku Lešná u Valašského Meziříčí a 

v parku před zámkem Vsetín/. 

Vše na základě usnesení RZK č. 0876/R26/17 a č. 902/R26/17 ze dne 30. 10. 2017. 

8. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 3. změna závazného objemu 

prostředků na platy na rok 2017 navýšila příspěvek na provoz o 227 000 Kč a prostředků 

na platy o 167 000 Kč usnesením RZK č. 983/R29/17 ze dne 27. 11. 2017. 

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu k 31. 12. 2017, po promítnutí změn 1–8 
činila: 

příspěvek na provoz  23 264 880,00 Kč 

závazný objem prostředků na platy  11421960,00 Kč 

závazný objem OON  445 000,00 Kč 

odvod z FI 800 000,00 Kč 

 

Účelová dotace ze státního rozpočtu – Úřadu práce ČR – 90 000,00 Kč  

Transfery od obcí 110 000,00 Kč 

Město Vsetín:  5 000,00 Kč na Zámecký masopust 2017 

  5 000,00 Kč na akci Vánoce na zámku 2017 

Město Valašské Meziříčí:  100 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města 

Valašské Meziříčí na zpracování a tisk publikace „Městečko 

mých vzpomínek“ 

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

 

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

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

 

Celkové náklady organizace za rok 2017 činily 27 040 640,-Kč, což je 100,38% 

rozpočtovaných nákladů, které činily po změnách 26 935 880,-Kč. 

 

Účet – 501 – Spotřeba materiálu 1 353 791,35 Kč 103,67% 

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

expozic, výstav, lektorských programů a kulturně-vzdělávacích akcí v roce 2017 ve všech 

objektech muzea, dále pak spotřeba materiálu související s údržbou objektů muzea, PHM, 

papírenským a drogistickým materiálem, nákupem drobného majetku. 
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Účet – 502, 503 Spotřeba energií a jiných neskl. dodávek 1 551 370,39 Kč 91% 

K nižšímu čerpání nákladů na spotřebu energií došlo především díky instalaci nové plynové 

kotelny na zámku Vsetín. Vedoucí pracovníci všech objektů muzea dbají na praktické činnosti 

vedoucí k úsporám na energiích. Nemalý podíl na úspoře má i cena komodit soutěžena 

Zlínským krajem. 

 

Účet – 507 – Aktivace oběžného majetku 596 538,80 Kč 259% 

Na tomto účtu jsou zachyceny částky vynaloženy na tisk vlastních časopisů (Valašsko, Acta 

Musealia). 

 

Účet – 511 – Opravy a udržování 253 389,20 Kč 49,49% 

Během roku 2017 byl plán oprav 2x upravován, a to na základě objektivně zjištěných 

skutečností a vždy se souhlasem zřizovatele. Nejvyšší položkou za opravy byla např. oprava 

elektroinstalace na hvězdárně Vsetín a oprava ovladače ke kopuli hvězdárny Vsetín, či 

oprava plynového kotle na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Podrobněji k opravám v 

příloze – Tabulka č. 7, podrobněji kapitola 5. K naplnění rozpočtovaných nákladů nedošlo 

z toho důvodu, že ZK až na jaře 2017 schválil realizaci dvou IZ v rozpočtovaných nákladech 

více jako 100 mil. Kč a delegovalo muzeu funkci investora, tudíž nebylo z kapacitních důvodů 

a časových důvodů možné plánované opravy přes veškerou snahu provést. I tak se část 

těchto plánovaných nákladů podařilo realizovat. 

 

Účet - 512 - Cestovné 60 051,50Kč 75,00% 

Tato položka nebyla přečerpána.  

Účet – 518 – Ostatní služby  4 073 964,73Kč 101,73% 

Nejvýznamnější položky čerpání tvoří: 

- přípravné dokumentace pro IZ 1309/090/03/17 – 01/10/17 -odstranění havarijního 

stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí a IZ 1329/090/04/17 – 03/11/17 - 

Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů 

a expozic jedná se především o studie, projektové dokumentace a administrace veřejných 

zakázek v celkovém objemu 647588 Kč 

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

údržbu dřevin, keřů a travnatých ploch, 

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

-  propagace a reklama výstav, akcí muzea, 

- pronájem kopírovací a reprodukční techniky, 

-  povinné revize EZS, EPS, kamerových systémů, datových sítí, apod. 

-  služby spojené s realizací výstav a kulturních akcí, 

- publikační činnost, 

- ostatní služby. 
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Účet – 527 – Zákonné sociální náklady  653 627,18Kč 95,35% 

Největší částku zde tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců (328 738,00 Kč), dalšími 

položkami jsou náklady na školení, preventivní prohlídky a ochranné pracovní pomůcky. 

Účet – 542 – Jiné pokuty a penále 47 299,00Kč 47 299% 

Převážnou část (45 299 Kč) tvoří povinný odvod za nezaměstnávání osob se ZPS. Tento 

odvod by byl vyšší, kdyby muzeum nevyužívalo nákupy služeb a zboží v rámci náhradního 

plnění. 

Účet – 549 – Ostatní náklady 29 447,54Kč 98,15% 

Náklady na pojištění osob, výstav a vozidel organizace. 

Účet – 551 – Odpisy 2 600 749,48Kč 99,69% 

Výše plánovaných odpisů na rok 2017 činila 2 609 000,00 Kč, ovšem skutečná výše odpisů 

činila pouze 2 600 749,48 Kč. Rozdíl byl zapříčiněn skutečností, že v průběhu měsíce 

listopadu byl ukončen odpis jedné položky majetku, přičemž tato změna nebyla promítnuta 

do úpravy plánované tvorby a použití fondu investic. 

Účet – 558 – Náklady z DDHM 1 100 845,46Kč 293,55% 

Byla provedena obměna muzejního fundusu – výstavní vitríny, lístkovnice, výstavní boxy. 

Dále se jednalo o obnovu výpočetní a audiovizuální techniky – počítače, notebooky, tablety 

pro kiosky v expozicích a výstavních prostorech, mikrofony, projektor a další technika. Byla 

pořízena edukační technika, laserová optická lavice, sada pro pokusy s vákuem a další. Dílny 

byly vybaveny novým elektrickým nářadím – aku šroubovák, příklepová vrtačka, vapka a jiné. 

Všechny předměty byly pořízeny z důvodu zajištění trvale vysoké návštěvnosti muzea. 

 

 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Celkové výnosy z hlavní činnosti za rok 2017 činily 26 953 622,07 Kč, což je 100,28% 

rozpočtovaných výnosů, které činily po změnách 26 877 880,- Kč. 

Účet – 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 93 667,00Kč 76,77% 

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

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

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

funkci v marketingu. Podrobnější přehled o struktuře a objemech vyprodukovaných vlastních 

výrobků v roce 2017 je uveden v tabulce č. 21. 

Účet – 602 – Výnosy z prodeje služeb  2 208 696,50Kč 121,96% 

Výnosy ze služeb jsou tvořeny výnosy ze vstupného za expozice, výstavy, edukační programy 

a další kulturní akce, za realizaci záchranných archeologických výzkumů. Podrobnější 

informace o struktuře a rozsahu návštěvnosti dle objektů muzea jsou uvedeny v odborné 
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části, v bodě. 4.10. a v tabulce č. 20. Zvýšené výnosy jsou způsobeny jednak pozitivní změnou 

struktury návštěvnosti ve prospěch návštěvníků se základním vstupným (viz vyšší ukazatel 

tržeb na 1 návštěvníka) na úkor návštěvníků se sníženým vstupným, což nelze každoročně 

plánovat a zaručit. Dále zvýšeným podílem za archeologické výzkumy. 

Účet – 603 – Výnosy z pronájmu  247 993,00Kč 116,42% 

Do výnosů z pronájmů se promítla zvýšená atraktivita rekonstruovaných prostor zámku 

Vsetín. Výsledkem byl zvýšený zájem, a to nejen firem o pronájem prostor pro semináře, 

školení, slavnostní události. Podrobnější členění dle plátců je uvedeno v tabulce č. 18. 

Účet – 648 – Čerpání fondů 102 167,28 Kč 100,40% 

Jedná se o použití přijatých darů v roce 2016 a 2017 na projekty, které jsou uvedeny 

z rozboru syntetického účtu 414 rezervní fond z ostatních zdrojů. Čerpání tohoto účtu bylo 

časově rozlišeno ve výši nevyskladněných publikací financovaných dotací. 

Účet – 649 – Ostatní výnosy z činnosti  60 600,00Kč 606% 

Jedná se o předepsanou náhradu škody z pojistné události – oprava kotle (40 058 Kč), výnos 

z bonifikace pojištění a předpis náhrady pokuty uložené zaměstnanci organizace za rychlou 

jízdu.  

Účet – 672 – Výnosy z transferů 24 208 870,54Kč 97,92% 

Na syntetickém účtu 672 bylo účtování o těchto transferech: 

a) Transfery z ÚPve výši 90 000,00 Kč 

b) Transfery z MKČRve výši 200 000,00 Kč (časové rozlišení ve výši 142 272,27 Kč snížilo 

výnosy) 

c) Transfery od zřizovateleve výši 23 073 386,01 Kč 

d) Transfery od obcíve výši 110 000,00 Kč (časové rozlišení ve výši 99 517,00 Kč snížilo 

výnosy) 

e) ČRITve výši 851 485,80 Kč 

f) Transfer od SFŽP ve výši 125 788,00 Kč 

 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

Účet – 381 – Náklady příštích období  58 446,07 Kč 

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

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

dochází ihned při příjmu faktur. 

 

Účet – 384 – Časové rozlišení příspěvku 460 471,00 Kč 

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

2017, které nebyly v roce 2017 prodány nebo jinak realizovány a zůstávají jako skladová 

zásoba. Více v tabulce č. 21. 
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Účet – 389 – Dohadný účet pasivní  350550,00 Kč 

Dohadná položka na spotřebu energií: 

 elektrická energie - 

 plyn 306 336 Kč 

 voda 44 214 Kč 

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2018. 

 

2. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady u doplňkové činnosti činily 255 428,32Kč, výnosy dosáhly částky 404 262,00Kč. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 148 833,68Kč. 

Jedná se o: 

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

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

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

- pronájem nebytových prostor (Lešná, č.p. 94) a služby spojené s vydáním a tvorbou 

informačních materiálů. Podrobnější členění jednotlivých činností je uvedeno v tabulce č. 3. 

- provoz kavárny v areálu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí  

 

3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2017 za hlavní a doplňkovou 

činnost 

Hlavní činnost -87 017,30Kč  

Doplňková činnost 148833,68Kč  

Celkem zisk 61 816,38Kč 

Ztráta v hlavní činnosti byla pokryta zlepšeným výsledkem hospodaření 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 61 816,38 Kč. 
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4. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

Struktura čerpání OON: 

SÚ/AÚ Název Účel použití OON 

521/0420 
Dohody o pracovní 

činnosti 
Průvodcovská činnost 

521/0410 
Dohody o provedení 

práce 

Kontrola objektů a zabezpečení, práce v redakční radě, 

přednášky pro veřejnost, úklid, překlady propagačních 

materiálů, účinkování na akcích muzea 

Účet –521 04xx Ostatní osobní náklady 444 562,00Kč 99,90% 

Závazný objem OON byl schválen ve výši 445 000,00 Kč.  

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

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

činnost, přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu Valašsko, kulturní 

vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, obsluhy plynové kotelny a EZS, apod.  

Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 438,- Kč. 

Účet – 521 0xxx Prostředky na platy 11 421 960,-Kč 100,00% 

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2017 v hodnotě 10 

730 000,- Kč. Během roku došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně závazných 

ukazatelů č. 1, 5, 6 a 8 na konečnou hodnotu 11 421 386,- Kč. Od 1. 7. 2017a 1. 11. 2017 platí 

novela 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. 

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

čerpání. 

Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 2017 celkem 48 pracovníků. 

Průměrná mzda na jednoho pracovníka ke konci roku 2017 činila 22 846,- Kč, přičemž v roce 

2016 byla 21 071,00 Kč, v roce 2015 byla19 857,00 Kč, v roce 2014 činila 18 888,00 Kč, 

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

Procento nemocnosti za rok 2017 činilo 6,63%. 

Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 10,48 %. Z organizace odešlo 9 

zaměstnanců (2x dohoda o rozvázání pracovního poměru, 3x ukončení pracovního poměru 

na dobu určitou, 4x výpověď bez udání důvodu). Jednalo se o šest zaměstnanců na plný 

úvazek, tři na zkrácený úvazek. 
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Přepočtený stav pracovníků byl k 1. 1. 2017 v rámci rozpočtu 40,90, během roku byl upraven 

na41,62. Skutečný přepočtený stav pracovníků byl za rok 2017 celkem 41,66. 

Kategorie zaměstnanců za rok 2017 (skutečný přepočtený stav) 

Odborní pracovníci 21,29 

THP pracovníci 14,16 

Dělníci 6,21 

Celkem 41,66 

Organizace konstatuje, že nezaznamenala výrazné rozdíly v rámci hodnocení počtu 

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

tabulka č. 5 a 6. 

 

5. Vyhodnocení provedených oprav 

Plán oprav byl během roku 2017, na základě žádostí muzea 2x změněn se souhlasem 

zřizovatele na konečnou celkovou hodnotu 512 000,- Kč. Veškeré opravy byly řešeny na 

základě objektivně zjištěných skutečností. 

V plánu oprav pro rok 2017 byly plánovány tyto opravy: 

ORG 10 Zámek Vsetín – úpravy vstupu do zámku a opravy sloupů 

U vstupu do zámku a sloupoví dochází k degradaci omítky zavlháváním, tento proces je dán 

nedostatečným odvodněním budovy, omítka byla ze sloupů odstraněna a tím byl započat 

proces vysoušení, bohužel v roce 2017 nebyly sloupy ještě dostatečně vysušené pro obnovu 

jejich stavu, tato částka tedy nebyla oproti původně plánovaným 110 000 Kčcelkově 

vyčerpána,reálně byla čerpána částka 9074,60 Kč.Nevyčerpané prostředky byly převedeny na 

ORG 18 (EZS), ORG 19 (oprava el.) a ORG 20 (oprava kotelna). 

ORG 11 Zámek Kinských – oprava kanalizace (údržba průchodnosti potrubí) 

Jedná se o zajištění průchodnosti kanalizace (díky nízkému spádu) mimo objekt zámku 

formou proplachů, které provádí odborná firma VaK Vsetín popř. jiný vhodný dodavatel. 

Původní rozpočet ve výši 15 000 Kč byl čerpán ve výši 4489,10 Kč. Generální oprava popř. 

vybudování nové kanalizace s odpovídajícím spádem je naplánovaná v rámci IZ 

1329/090/04/17 – 03/11/17. 

ORG 12 Valašské Meziříčí – kostel Nejsvětější Trojice – oprava střechy 

Na kostele Nejsvětější Trojice byly plánovány opravy střešní konstrukce (výměna šindelové 

krytiny) v rozsahu 40 000,- Kč, vzhledem k průběhu a realizaci IZ1309/090/03/17 – 01/10/17 

by opravy v takovém rozsahu nebyly hospodárné, proto se opravy provedli v nejnižší možné 

míře, což si vyžádalo čerpání celkem 15 329,50 Kč. 

Částka 24 670,50 Kč, která zbyla z původně rozpočtované částky na tuto opravu. 
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ORG 13 Zámek a park Lešná – restaurování vstupní brány 

Byly vytvořeny a provedeny přípravné dokumentace v podobě restaurátorského průzkumu a 

návrhu restaurátorského zásahu. Tyto dokumentace byly dále zaslány k vyjádření státní 

památkové péče. Rozpočet byl původně stanoven na 80 000 Kč, čerpáno bylo pouze 37 944 

Kč. 

ORG 15 Zámek a park Lešná – oprava rýn 

Plánované opravy nebyly v původně zamýšleném rozsahu provedeny, v rámci služby čištění 

obsahu rýn na zámku Lešné byly provedeny drobné opravy rýn. 

ORG 16 Zámek a park Lešná – oprava cest, oplocení a laviček v parku  

Plánované opravy nebyly realizovány. 

ORG 17 Hvězdárna Vsetín – oprava oplocení  

Plánované opravy nebyly realizovány. 

ORG 18 Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – oprava EZS 

EZS v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí má stáří cca 20 let, některá čidla už jsou za 

horizontem životnosti. Byla provedena nutná výměna čidel, aby bylo možno zajistit funkční 

standard EZS v tomto zámku. Původně bylo plánováno změnou č. 2 5 000 Kč, čerpáno bylo 

pouze 4 205 Kč. 

ORG 19 Zámek Vsetín – oprava elektroinstalace  

Byla provedena základní oprava elektroinstalace věže Vsetínského zámku, další opravy jsou 

plánovány na rok 2018. Základní oprava byla provedena v kabelovém rozvodu a osvětlení. 

Změnou č. 2 byl stanoven rozpočet opravy na 55 000 Kč, čerpáno bylo 54 268 Kč. 

ORG 20 Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – oprava kotelny  

Po úderu blesku v blízkosti zámku Kinských ve Valašském Meziříčí došlo k napěťové úrovni 

v rozvodné elektrické síti zámku a vlivem této skutečnosti došlo k poškození čerpadla a řídící 

jednotky plynové kotelny. Změnou č. 2 byl stanoven rozpočet opravy na 46 000 Kč, čerpáno 

bylo 45 058 Kč. Událost byla hlášena na pojišťovnu a ta v rámci likvidace pojistné události 

uvolnila částku 40 058 Kč. 

ORG 21 Zámek Vsetín – oprava WC  

Změnou č. 2 byl stanoven rozpočet opravy splachovací fotobuňky na 1 000 Kč, čerpáno bylo 

780 Kč. 

ORG 34–36 Opravy vozového parku, zemědělské techniky, počítačů, inventáře a DDHM 

Původně plánované náklady pro rok 2017 činily 165 000 Kč. Skutečné náklady na opravy byly 

82 241 Kč. 
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Celkový přehled oprav a udržování za rok 2017, včetně nákladů na jednotlivé akce je uveden 

v příloze v tabulce č. 7. 

 

6. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace 

Účet – 411 Fond odměn  

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017 43 001,31 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 43 001,31 Kč 

Viz tabulka č. 13 

Účet – 412 FKSP  

Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2017 75 155,11 Kč  

Přídělem 2 % z mezd činí  229 874,68 Kč 

Čerpání 95 310 Kč 

Z toho: dary k životním a pracovním výročím  8 800 Kč 

stravenky 86 510 Kč 
 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činí 209 719,79 Kč, viz tabulka č. 12 

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

Účet – 413 Rezervní fond  

Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2017 127 480,73 Kč  

Příděl do fondu ze zlepšeného HV za rok 2016 31 982,48 Kč 

Čerpání 0,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činí 159 463,21Kč, viz tabulka č. 10.  

Příděl do fondu byl proveden na základě schváleného rozdělení hospodářského výsledku 

hospodaření za rok 2016. 

Účet – 414 Rezervní fond 

Počáteční stav fondu byl 25 000,00 Kč.  

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

výši 118 400,00 Kč: 

- Nadace ČEZ 36 400,00 Kč 

- GALVAMET s.r.o. 38 000,00 Kč 

- Nadace SYNOT 35 000,00 Kč 

- Austin Detonator s.r.o. 9 000,00 Kč 
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Finanční dary ve výši 143 400,00 Kč byly v roce 2017 použity takto: 
- Nadace ČEZ – oprava plošiny ve výši 36 400,00 Kč 

- Nadace SYNOT – tisk knihy „Chýrný Valašský muzikant Jan Pelár“ 35 000,00 Kč 

- Galvamet s.r.o. – časopis „Valašsko“ č. 38, 39 30 000,00 Kč 

- Galvamet s.r.o. – výstava p. Kocůrková 8 000,00 Kč 

- Austin Detonators s.r.o. – výstava „Zbrojovka“ 9 000,00 Kč 

- CS CABOT spol. s r.o. – nákup plstěných figurín 15 000,00 Kč 

- CS CABOT spol. s r.o. - akce „Velikonoční neděle“ 10 000,00 Kč 

 Stav fondu k 31. 12. 2017 činí 0 Kč. 

Účet – 416 Fond investic 

Počáteční stav fondu + 566 530,02 Kč   

Zdroje celkem (tvorba) + 4 666 294,18 Kč 

Z toho:  

- odpisy ze stávajícího majetku za rok 2017 + 2 600 749,50 Kč 

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele + 2 065 544,68 Kč 

 

Použití celkem (čerpání): -  3 906 034,98 Kč 

Z toho: 

- technické zhodnocení zámku Kinských ve Valašském Meziříčí  

a kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - 3 091 474,98 Kč 

- rozšíření sbírek – nákup uměleckých předmětů - 14 560 Kč 

- odvod do rozpočtu zřizovatele - 800 000 Kč 

Konečný stav fondu: + 3 906 034,98 Kč 

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2017 - 851 485,82 Kč 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 

po zohlednění ČRIT, viz tabulka č. 8 + 475 303,40 Kč 

 

7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost 

Bankovní účty celkem  2 937 989,84 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 převody prostředků za 

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

2018. Rozpis položek tvořících rozdíl ve výši 21 938,10 Kč je uveden v tabulce č. 14. 

Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou.  

Pokladní hotovost činila k 31. 12. 2017 celkovou sumu 133 476,96 Kč a je na účtu 261 

analyticky rozdělena podle jednotlivých středisek. 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2017 
 

 21 

8. Stav pohledávek 

Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2017 činí  531 771,34Kč 

Účet – 311 – Odběratelé – stav účtu:  33 005,27 Kč 

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

(distribuce ve 12/2017) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury po 

splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2017 se splatností v 01/2018. 

Účet – 314 – Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav: 440 320 Kč 

Jedná se o zálohy na: elektrickou energii  0 Kč  

 plyn 403 560 Kč  

 vodu 36 760 Kč 

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

dokladů dodavatelů. Vyúčtování záloh proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých 

dodavatelů v roce 2018. 

Účet – 335 – Pohledávky za zaměstnanci: 0 Kč 

Pohledávka za zaměstnancem z titulu náhrady škody vzniklé organizaci. 

Účet – 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními org.: 0 Kč 

Pohledávka za Úřadem práce – příspěvek na SÚPM 

Účet – 381  Náklady příštích období – stav účtu:  58 446,07 Kč 

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

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

dochází ihned při příjmu faktur. 

 

9. Stav závazků a jejich finanční krytí 

Celkový stav závazků činí  3628 885,25Kč 

Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti. 

Účet – 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 7 057,00 Kč 

Jedná se o přijatou kauci k pronájmu bytových prostor. Původně byly tyto kauce zaúčtovány 

na účet 324 – Přijaté zálohy, ale poněvadž se jedná o nájemní vztah delší než jeden rok, byly 

tyto kauce z nájmu bytů (pan Kadleček 2 797,00 Kč a pan Gabko 4 260,0) přeúčtovány na 

dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455). 

Účet – 321 Dodavatelé – stav účtu:  931 356,25 Kč 

Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem, viz tabulka č. 16 

Účet – 324 Přijaté zálohy – stav účtu: 0 Kč 

Účet – 331 Zaměstnanci – stav účtu:  1 047 942,00 Kč 
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Jedná se o mzdu zaměstnanců za 12/2017 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2018. 

Účet – 336 Zúčtování s institucemi – soc. zabezpečení  427 850,00 Kč 

Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2017, který je splatný v 

01/2018. 

Účet – 337 Zúčtování s institucemi – zdravotní pojištění 183 379,00 Kč 

Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2017, který je splatný v 

01/2018. 

Účet – 342 Jiné přímé daně – stav účtu:  169 237,00 Kč 

Jedná se o srážkovou a zálohovou daň – splatné v lednu 2018. 

Účet – 347 Závazky k vybraným ústředním vládním org.: 45 299,00 Kč 

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

Účet – 384 Výnosy příštích období 460 471,00 Kč 

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

nebyly prodány ani jinak realizovány. Prodej, či jiná distribuce bude provedena 

v následujících letech. 

Účet – 389 Dohadný účet pasivní  350 550,00 Kč 

Dohadná položka na spotřebu energií: 

 elektrická energie 0 Kč 

 plyn 306 336 Kč 

 voda 44 214 Kč 

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2018. 

Účet – 378 Ostatní krátkodobé závazky – exekuce  5 744,00 Kč 

Srážka z mezd – exekuce splatná v lednu 2018. 

 

10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

Účet – 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 091 474,98 Kč 

Na tomto účtu v průběhu roku 2017 bylo účtováno o pořízení DHM v celkovém objemu 

3 091 474,98 Kč v souvislosti s realizovanými IZ. 

 

11. Stavy zásob, cenin 

Zásoby celkem 751 858,51 Kč 

Celkově se stav zásob zvýšil v průběhu roku 2017 o cca 470 tis. Kč. Podstatnou část nárůstu 

zásob tvoří publikace vydané v průběhu roku 2017. Tyto publikace jsou volně prodejné na 

jednotlivých objektech MRV a slouží zejména k dlouhodobému prodeji a propagaci činnosti 

muzea, hraji důležitou funkci v marketingu. 
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Účet – 123 Výrobky 590 166,36 Kč 

Na tomto účtu je veden stav vlastních výrobků. Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2017 

činil 112 798,79,- Kč, konečný stav činí 590 166,36 Kč. Meziročně došlo k nárůstu stavu zboží 

o 477 367,57 Kč. Jedná se o pořízené vlastní publikace, členění je uvedeno v tabulce č. 21.  

Účet – 132 Zboží na skladě 161 692,15 Kč 

Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2017 činil 169 388,24 Kč, konečný stav činí 169 388,24 

Kč. Meziročně došlo k poklesu stavu zboží o 7 696,09 Kč. Jedná se o nakoupené zboží určené 

k dalšímu prodeji v roce 2018. 

Účet – 263 Ceniny 35 311,00 Kč 

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

kupóny. 

stav poštovních známek k 31. 12. 2017 2 341 Kč 

stav stravenek k 31. 12. 2017 32 970 Kč 

šeky a dárkové kupony k 31. 12. 2017 0 Kč 

 

12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech 

Účty 

541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení 

547 – manka a škody 

557 – náklady z odepsaných pohledávek  

Na těchto účtech nebylo v roce 2017 účtováno. 

 

 

13. Vyhodnocení projektů 

V roce 2017 byly realizovány tyto projekty: 

1) Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tématický okruh 1:Edukační 

aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES. 

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci 50 000 Kč z MK ČR na realizaci projektu: 

Od pračlověka k archeologovi. Projekt byl v roce 2017 řádně ukončen a vyúčtován. 

2) Inovace v muzejní environmentální výchově. 

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci 125 788 Kč ze SFŽP, projekt byl v roce 

2017 řádně ukončen a vyúčtován. 
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3) Zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci z Města Valašské Meziříčí ve výši 100 000 

Kč na náklady spojené s vydáním publikace muzea Městečko mých vzpomínek. Kniha byla 

v roce 2017 vydána a dotace vyúčtována. 

4) Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb 

muzeí a galerií. 

Muzeum obdrželo neinvestiční dotaci 150 000 Kč z MK ČR na náklady spojené s vydáním 

publikace Kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko. Kniha byla v roce 2017 vydána a dotace 

vyúčtovaná. 

5) Grant školství a zájmové činnosti a grant kultury nadace Synot. 

Muzeum obdrželo neinvestiční nadační příspěvek ve výši 35 000 Kč od Nadačního fondu 

Synot na náklady s pojené s vydáním publikace Chýrný valašský muzikant Jan Pelár. Kniha 

byla v roce 2017 vydaná a bude vyúčtována v roce 2018 za rok 2017 dle pravidel nadace. 

 

14. Přehled investičních záměrů 

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

Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic 

IZ 1329/090/04/17 - 03/11/17 

Tato investiční akce řeší současnou havarijní situaci v uložení a ochraně sbírkových 
předmětů, umístěných v nevyhovujících prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, 
který spravuje Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Vestavbou nových 
depozitářů s posuvnými regály ve 2.NP a podkroví, vč. souvisejících statických opatření, 
klimatizace, vzduchotechniky, zabezpečovací a monitorovací techniky bude zajištěna 
ochrana sbírkových předmětů. Dále jsou v rámci akce navržena zejména tato opatření: 

 odstranění vlhkosti zdiva a oprava dešťové i splaškové kanalizace; 

 pořízení nových expozic, výstavních a edukačních prostor; 

 rekonstrukce zázemí pro návštěvníky, společenského sálu a vybudování bezbariérového 
přístupu v objektu zámku; 

 komplexní oprava přístavby a nové vybavení dílny konzervátora, kanceláří a provozních 
prostor, včetně mobiliáře; 

 rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, EZS, datových rozvodů, provedení nové EPS 
(doposud není provedena); 

 ostatní související stavební práce, náklady na přípravu akce a uskladnění sbírek a 
výstavního fundu mimo objekt zámku. 

Celkové náklady investiční akce jsou stanoveny na 99 529 tis. Kč, kde financování IROP 

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

a neuznatelné náklady) které činí 26 756 tis. Kč. 
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Tento investiční záměr je rozvržen na roky 2017 – 2021. 

V průběhu roku 2017 byly realizovány nebo smluvně zajištěny tyto přípravné akce: 

 Zhotovitel studie stavebních úprav II, studii zpracovala firma BP Projekt, s.r.o., 

v ceně206 910,00 Kč, 

 Zhotovitel architektonické a objemové studie expozic a výstavních prostor, 

zakázku realizoval Ing. arch. Michal Kutálek, zakázka byla v ceně 198 000,00 Kč, 

 Veřejná zakázka na administrátora veřejných zakázek, vysoutěžena byla RTS a.s., ta 

zastupuje investora při všech veřejných zakázkách realizovaných v průběhu celé 

investiční akce, ceny za jednotlivé veřejné zakázky jsou stanoveny, celkově se 

jedná o částku 396 880,00 Kč, 

 Zhotovitel projektových dokumentací a inženýrské činnosti, veřejnou zakázku 

vyhrála firma Masák & Partner s.r.o., součástí díla jsou projektová dokumentace 

pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a 

projektová dokumentace pro provedení stavby, dále je součástí zakázky inženýrská 

činnost spojená s těmito projektovými dokumentacemi a tzv. autorský dozor. Celá 

zakázka je v ceně 4 033 000,00 Kč, část zakázky je realizována až v letech 2018-

2021. 

 Zhotovitel studie proveditelnosti a zpracovatel projektové žádosti, tuto zakázku 

získala firma EUNICE CONSULTING a.s., zakázky jsou celkem za 84 000,00 Kč. 

 Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která řeší věcná břemena staveb 

na cizích pozemcích, smlouva je uzavřena mezi Zlínským Krajem a Městským 

úřadem města Valašské Meziříčí a smlouva o pronájmu náhradních kancelářských 

a  skladových prostor mezi Muzeem regionu Valašsko, p.o. a obcí Zašová. 

 Další akce popisované investičním záměrem budou podle harmonogramu 

realizovány v dalších letech. 

Náklady tohoto investičního záměru byly pro tento rok plánovány na 3 609 tis. Kč, reálně 

činily náklady celkem 3 402 520,00 Kč, jelikož byly inženýrská činnost na územní rozhodnutí a 

studii proveditelnosti plánovány na konec roku, vzhledem ke správním lhůtám a zpoždění 

v předání rozpočtu pro stavební povolení, došlo ke zpoždění v převzetí a obě akce se tedy 

nákladově přenesly z původně plánovaného roku 2017 do roku 2018. 

Na konci ledna podalo muzeum projektovou žádost do výzvy č. 76 do IROP, čímž splnilo 

uloženou povinnost R ZK. 

 

14.2. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – odstranění havarijního stavu kostela 

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí 

IZ 1309/090/03/17 – 01/10/17s 

IZ řeší opravu stávajícího střešního pláště, dřevěných konstrukcí, statického zajištění zděných 

stěn a elektroinstalace nemovité kulturní památky - kostela Nejsvětější Trojice ve Valašské 
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Meziříčí, která je ve vlastnictví Zlínského kraje. Kostel je zapsán v seznamu kulturních 

památek ČR pod číslem 126535 (rejstříkové číslo 16011/8-326). 

Střešní krytina z dřevěných šindelů kostela Nejsvětější Trojice je na konci své životnosti. 

Netěsnostmi ve střešním plášti zatéká, dochází k poškozování dřevěných nosných konstrukcí 

a ke statickým poruchám stěn. Rovněž stávající hliníkové silnoproudé rozvody ze 70-tých let 

minulého století nevyhovují platným předpisům a ČSN. 

V souladu s usnesením RZK č. 0797/R19/16 ze dne 26. 09. 2016 zajistila příspěvková 

organizace Muzeum regionu Valašsko prověřovací studii, která specifikovala rozsah 

poškození a stanovila nezbytný rozsah oprav.  

Investiční záměr byl schválen RZK dne 10. 04. 2017 usnesením číslo 0264/R12/17. 

Akce bude spolufinancována z Programu záchrana architektonického dědictví Ministerstva 

kultury zaměřeného na nemovité kulturní památky. Výzva byla vyhlášena v dubnu tohoto 

roku a projektová žádost byla podána na konci září v souladu s IZ. V rámci IZ je uvažováno s 

dotací ve výši 1000 tis. Kč (vč. DPH). V případě nepřidělení dotace bude akce realizována z 

prostředků ZK. 

V rámci stavebních úprav je navrženo realizovat zejména tyto práce: 

- výměnu střešní krytiny střechy, vč. oprav poškozených částí krovu; 

- opravu poškozených dřevěných konstrukcí stropu a stěn;  

- opravu trhlin ve zdivu v místě okenních otvorů;  

- opravu omítek degradovaných zemní vlhkostí a srážkovými vodami; 

- výměnu hromosvodové soustavy, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace; 

- zbudování drenážního systému, odvodnění stavby; 

- provedení restaurátorských zásahů. 

Celkové náklady akce jsou stanoveny na 12 283 tis. Kč, kde se předpokládá finanční podpora 

MK až 1 000 tis. Kč. 

Tento investiční záměr je rozvržen na roky 2017 – 2018. 

V průběhu roku 2017 byly realizovány nebo smluvně zajištěny tyto přípravnéakce: 

 Zpracování prověřovací studie, kterou zpracovala firma PROFIX s.r.o., studie popsala 

aktuální stav kostela a navrhla postupy opravy, studie se skládala ze stavební části a 

části popisující rozvoj elektroinstalace kostela, obě části byly nákladem celkem 

77 500,00 Kč, 

 Veřejná zakázka na administrátora veřejných zakázek, vysoutěžena byla RTS a.s., ta 

zastupuje investora při všech veřejných zakázkách realizovaných v průběhu celé 

investiční akce, ceny za jednotlivé veřejné zakázky jsou stanoveny, celkově se jedná o 

částku 78 650,00 Kč, 

 Zhotovitel projektových dokumentací a inženýrské činnosti, veřejnou zakázku vyhrálo 

sdružení fyzických osob Ing. arch. TatiánaTzoumasová, Ing. Karel Grygera, součástí 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2017 
 

 27 

díla jsou projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace 

pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby, dále je 

součástí zakázky inženýrská činnost spojená s těmito projektovými dokumentacemi a 

tzv. autorský dozor. Celá zakázka je v ceně 594 110,00 Kč, autorský dozor je 

realizován až v průběhu roku 2018. 

 Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která řeší věcná břemena staveb na 

cizích pozemcích, smlouva je uzavřena mezi Zlínským Krajem a Městským úřadem 

města Valašské Meziříčí a týká se drenážního systému okolo kostela. V září 2017 byla 

na MK doručena žádost do projektu záchrany kulturních památek s žádostí o dotaci 

1 000 tis. Kč. 

 

Aktuálně je vysoutěžen zhotovitel stavby a to firma Juráň s.r.o., zhotovitel ve veřejné zakázce 

nabídl realizovat stavbu za 7 365 905,76 Kč, dále je vysoutěžen dodavatel TDS a BOZP a to 

Ing. Viktor Dynka s cenou služby 239 000,00 Kč. 
 

 

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

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace 

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

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

společenských akcí nebo jiných aktivit.  

Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český 

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

V zámku Vsetín, 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  

nebytové prostory.  

V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí pro propagaci 

aktivit muzea. Muzeum dále hradilo nájemné za zapůjčené výstavy a předmětů k plnění své 

hlavní činnosti. Viz tabulka č. 18. 

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2017 proběhly v organizaci tyto kontroly státních kontrolních orgánů: 

1) 6. 9. 2017 a 27. 9. 2017  provedla Okresní správa sociálního zabezpečení 

Vsetínkontrolu plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění ve 

smyslu zákona 582/91 Sb a zákona 187/2006 Sb.Byla provedena kompletní kontrola 

evidence a plateb sociálního pojištění za období od 1. 9. 2014 – 31. 7. 2017, včetně 

kontroly ELDP.  
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Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

2) Dne 7. 6. 2017 proběhla v režimu zákona o finanční kontrole kontrola z Úřadu práce 

České republiky, Krajské pobočky ve Zlíně. Kontrola byla zaměřena na „Hospodaření 

s veřejnými prostředky“ a dále kontrola „Dohody o vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu č. VSA-JZ-12/2016 v rámci projektu Záruky pro mladé ve 

Zlínském kraji.  

Kontrola neshledala pochybení, nápravná opatření nebyla uložena. 

3) Kontrola České obchodní inspekceproběhla dne 30. 5. 2017 v zámku Lešná u 

Valašského Meziříčí – kontroloři se zaměřili na kontrolu nekalých obchodních praktik. 

Kontrola proběhla bez závad, opatření nebylo uloženo. 

4) Kontrola České obchodní inspekce proběhla dne 22. 8. 2017 na Zámku Vsetín – 

kontroloři se zaměřili na kontrolu nekalých obchodních praktik.  

Kontrola proběhla bez závad, opatření nebylo uloženo. 

5) Daňová kontrola provedena Finančním úřadem Vsetín  dne 19. 7. 2017 se zaměřila 

na kontrolu dotačního titulu z MK ČR Edukační aktivity v oblasti muzejnictví 

podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, projekt Barevný svět. Jednalo se 

o kontrolu za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné 

stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků, které byly 

poskytnuty na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury  ze dne 6.5.2015.  

Námatkovou kontrolou skutečností nebylo shledáno porušení zákona č. 218/200 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném 

znění. 

6) Dne 12. 9. 2017 proběhla veřejnoprávní kontrola k zajištění udržitelnosti projektu 

z ROP Střední Morava a plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP 

Střední Morava na individuální projektStavební obnova a modernizace zámku Lešná 

u Valašského Meziříčí. Kontrolu provedl Úřad RR regionu soudržnosti Střední 

Morava. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

7) SFŽP ČR vykonal dne 22. 6. 2017 kontrolu projektu Pořízení vybavení a výukových 

pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny  na Valašsku.Předmětem 

kontroly bylo, zda finanční prostředky poskytnuté poskytnuté z dotace jsou nadále 

účelně používány. Na základě kontrolního zjištění č. 1 až kontrolního zjištění č. 4 bylo 

konstantováno, že podmínky dotační smlouvy jsou plněny. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a podmínky pro provádění řídící kontroly. 

Prověřování jejich přiměřenosti a účinnosti je zároveň jedním z předmětů kontroly, kterou 

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

svěřeným majetkem a s příspěvky, které zřizovatel organizaci poskytl. 

Viz tabulka č. 19. 

17. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Výnosy z tržeb ze vstupného činily 1 855 497,00 Kč za rok 2017, což představuje plnění plánu 

na 124,74%. (výnosy z tržeb 1 703 747,00 Kč za rok 2016, 1 280 617,00 Kč za rok 2015, 1 236 

022,00 Kč za rok 2014, 1 340 365,00 Kč za rok 2013, 1 464 480,00 Kč v roce 2012). 

Zvýšené výnosy jsou způsobeny především pozitivní změnou struktury návštěvnosti ve 

prospěch návštěvníků se základním vstupným (viz vyšší ukazatel tržeb na 1 návštěvníka) na 

úkor návštěvníků se sníženým vstupným, což nelze každoročně plánovat a zaručit.  

Tržby spojené s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem bytových a nebytových 

prostor činily 330 119,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo meziročně k růstu díky nové 

vybavenosti a atraktivnosti zámku Vsetín. Nárůst zájmu o pronájem prostor muzea nelze 

každoročně zajistit, vše souvisí především s neustálou modernizací nabízených prostor a 

jejich vybavenosti. 

Udržení vysoké návštěvnosti a tím pádem i zachování úrovně plánovaných tržeb je 

způsobeno:  

1) otevřením nových expozic na zámku Vsetín, 

2) doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka zajímavější a 

atraktivnější,  

3) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého 

návštěvníka“ a byla pro cílovou skupinu atraktivní,  

4) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy,  

5) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, nejen odborných,  

6) intenzivní spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace a podnikatelské 

subjekty),  

7) mimořádnou aktivitou pracovníků muzea. 

18. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci 

Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí je uveden v příloze v tabulce E, podrobněji 

v odborné části, kapitola 4.10. 

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

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

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

výnosových účtů (syntetický účet 602). 
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19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

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

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

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

akcí v celostátním měřítku. 
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II. ODBORNÁ ČÁST 

1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

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

knižních přírůstků 

Muzeum regionu Valašsko (dále Muzeum) spravovalo k datu 31. 12. 2017 celkem 538 733 

sbírkových předmětů vedených pod 87 758 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a 

galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2017 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových přírůstkových 

čísel byl odeslán na schválení do systému CES on-line v roce 2017, přičemž dokončení zápisu 

nových inventárních evidenčních čísel za rok 2017 bude až k 15. 5. 2018. Zvýšení počtu 

sbírkových předmětů jde na vrub katalogizace starých, dosud nerozepsaných přírůstkových 

čísel, revize katalogizace dříve evidovaných velkých souborů sbírkových předmětů a 

narovnání stavu evidence pozůstalostí zapsaných do sbírek Muzea tak, aby byla v souladu se 

zákonnými požadavky. Nejvíce nových evidenčních čísel bylo zapsáno v podsbírce 

Entomologické – motýli, kdy došlo ke zvýšení počtu e. č.na 16 960 (což představuje nárůst o 

cca 2 000 preparovaných motýlů). 

Celkem bylo zapsáno 766 e. č. chronologické evidence získané koupí, darem či vlastním 

sběrem. Všechna čísla byla v souladu se závěry Metodické dohlídky zřizovatele 

katalogizována do konce roku 2017, přičemž budou v souladu s vnitřními procesy systému 

CES nahlášena ke květnu 2018. Z toho bylo získáno koupí 99 e. č., darem 583 e. č. a vlastním 

sběrem 84 e. č. 

Vzácný profilový fond ohýbaného nábytku (podsbírka uměleckého řemesla a průmyslu) byl 

významně rozšířen o aktuální produkci a. s. TON z Bystřice pod Hostýnem, a to o kolekci židlí 

od pěti předních návrhářů, které jsou ověnčeny prestižními cenami. Židle byly pořízeny 

přímo od výrobce za zvýhodněnou cenu (sleva až 79 % z prodejní ceny)a jejich zakoupením 

bylo v rámci tvorby daného fondu po více než 25 letech navázáno na dokumentování 

současné výroby (poslední přírůstky v roce 1991). Do sbírky uměleckoprůmyslových prací 

byly zakoupeny dva funkční víceplamennélustry vyrobené ve sklárnách ve Valašském Meziříčí 

– Krásně ve 30. a 40. letech 20. století. 

 

Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele 

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2017 – koupě 

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka 

Počet 

e. č. Popis 

A1 Olga Mehešová Vsetín 

č. 25 – jiná-
uměleckořemeslných a 
uměleckoprůmyslových 

výrobků 

5 
Kolekce židlí a křesel 

firmy TON 
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A2 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – uměleckoprůmyslové 
práce 

2 
Osmiplamenný kompletní 

lustr a šestiramenný 
kompletní lustr 

 

Celkem 

  

7 

  

Mezi nejcennější přírůstky vsetínského pracoviště patří dar Elektromotoru T22 (historická 

podsbírka) od firmy významné vsetínské osobnostiJ. Sousedíka, díky čemuž bylo doplněno 

zastoupení výrobního sortimentu v muzejním fondu. Fond historického nábytku byl 

obohacen o mimořádně cennou kolekci mobiliáře (18 ks) od architekta D. S. Jurkoviče 

z Občanské záložny ve Vsetíně (1896), který byl dlouhodobě uložen ve vsetínském zámku a 

který byl zásluhou nálezu archivního materiálu dokládajícího jeho darování muzeu v roce 

1948 dodatečně zaevidován do podsbírkyuměleckého řemesla a průmyslu. Zapsán byl i velmi 

rozsáhlý materiál dokumentující vybavení domácností v 70. a 80. letech 20. století. 

 

 

V souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti byl rozšiřován i fond Pomocného materiálu, do 

něhož na vsetínském pracovišti jako dary a zejména nálezy neevidovaných předmětů 

z provedených inventarizací přibylo 11 e. č., což je 121 ks předmětů. Význačnou 

dokumentační a studijní hodnotu mají především soubory předloh pro malířskou výzdobu 

Libušína (dle M. Alše) a Staré Pustevny (dle lidových ornamentů D. S. Jurkoviče) z roku 1960, 

kdy probíhala renovace objektů, a kopie Alšových návrhů na sgrafita pro Občanskou záložnu 

ve Vsetíně. V knize pomocného materiálu ve Valašském Meziříčí přibylo 43 ev. č., což je 56 ks 

předmětů. Jedná se především skleněná stínidla k osvětlovacím tělesům (duplikáty ke 
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sbírkovým předmětům) a historické užitkové předměty, využívané pro interaktivity při 

programech pro školy a veřejnost. 

Sbírky muzea ve Valašském Meziříčí mimořádně obohatila rozsáhlá kolekce výtvarných děl 

malíře Josefa Hapky, pocházející z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi. 

Soubor obsahuje práce od 30. let 20. století až po závěr malířovy tvorby. Jeho obsahem jsou 

především skicáky, zachycující celou šíři malířovy tvorby, tak malby z plenéru, žánrové scény, 

i práce figurální. Hapkovy výtvarné práce byly v roce 2017 prezentovány na komorní výstavě 

v zámku Kinských, na rok 2018 se připravuje rozsáhlejší prezentace daru formou výstavy na 

vsetínském zámku. Rovněž byla přijata do sbírek rozsáhlá kolekce motýlů pocházející ze 70. 

let 20. století z obce Pozděchov ve sběrné oblasti muzea. 

 

Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele 

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2017 – dary 

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka 

Počet 

ks Popis 

B1 Bohdana Šimčíková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 5 – botanická 1 

Herbář – soubor 
herbářových položek 
sušených cévnatých 

rostlin obsahující 482 
kusů herbářových položek 

B2 Milada Fohlerová Vsetín č. 11 – etnografická 1 

Kompletní mužský 
valašský (vsacký) kroj z 
přelomu 40./ 50. let 20. 

století  

B3 Milada Fohlerová Vsetín č. 11 – etnografická 12 
Kraslice – soubor 12 kusů 

tradičních valašských 
batikovaných vajíček  

B4 Olga Mehešová Vsetín 
č. 25 – um. řemesl. a um. 

prům. výrobků 
2 

 Porcelánové talíře (2 ks) 
ze vsetínské dílny Emila 

Katze s pseudorokokovým 
dekorem 

B5 Olga Mehešová Vsetín č. 24 – další-sklo 1 
 SKLENĚNÁ TROFEJ - Cena 
z Krajského kola soutěže, 

4. 4. 2013, Vsetín 

B6 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 1 
Obraz  AugustTerš: 

Kopání brambor, olej na 
plátně, 90x125 cm 

B7 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 1 

Vladimír Březovský: 
„Vyřazený jeřáb“ (2016), 

tištěná digitální fotografie 
(2017), 66x101 cm 

B8 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 1 

 Jiří Jaška: Bronzová 
medaile Mezinárodní 
přehlídky fotoklubů / 

Vsetín ČSSR 

B9 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 23 

 Soubor kreseb, grafik a 
maleb a drobných tisků 
týkajících se malířů F. 
Hlavici a Emila Hlavici 
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B10 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 1 

Dřevěný talíř ozdobný s 
německým nápisem 

Unser tägliches Brot gib 
uns heute 

B11 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 27 
Soubor stříbrných příborů 

z pozůstalosti vsetínské 
židovské rodiny 

B12 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 2 

 Šicí stroj Singer 
Ringschiffchen mascone a 

Psací stroj L.C. Smith a 
Bros 

B13 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 1 
Elektromotor J. Sousedík 

T 22 

B14 Pavel Mašláň Vsetín  č. 19 – písemnosti a tisky 43 
Písemnosti a fotografie z 

pozůstalosti po Karlu 
Puszkailerovi 

B15 Lukáš Spitzer 
Valašské 
Meziříčí 

č. 7 – entomologická 3000 
sbírka motýlů z 

Pozděchova, sběratel P. 
Chmela 

B16 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 20 
Soubor uniforem 

vojenských a celních 

B17 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 23 
Soubor elektrotechniky a 
kancelářské techniky z II. 

poloviny 20. století 

B18 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 2 
hudební nástroje (Citera, 

Trubka) 

B19 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 1 
vybavení lékaře poloviny 

20. století  

B20 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 8 
kuchyňské nástroje druhé 

poloviny 20. století 

B21 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 17 
věci z domácnosti druhé 

poloviny 20. století 

B22 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 4 
hygienické pomůcky z 

domácnosti druhé 
poloviny 20. století 

B23 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 5 
předměty používané a 
pocházející ze slévárny 

MEZ Vsetín 

B24 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 20 
věci každodenní potřeby z 

období socialismu – 
oblečení 

B25 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 16 
věci každodenní potřeby z 

období socialismu – 
hračky 

B26 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 2 
věci každodenní potřeby z 

období socialismu – 
výrobky značky ETA  

B27 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 30 
věci každodenní potřeby z 

období socialismu – 
vybavení kuchyně 

B28 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 6 
věci každodenní potřeby z 

období socialismu – 
rozličná zavazadla 

B29 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 18 
věci z domácnosti z 2. 

poloviny 20. století 
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B30 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – uměleckoprůmyslové 
práce 

13 

soubor lisovaného skla 
firmy S. Reich & Co, a 

firmy J. Schreiber 
undNeffen z Valašského 

Meziříčí 

B31 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – uměleckoprůmyslové 
práce 

293 

Část pozůstalosti po ak. 
mal. Josefu Hapkovi – 

obrazy, grafiky, skicáky, 
kresby, malby 

B32 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – uměleckoprůmyslové 
práce 

1 

Josef Divín, Nádoba, 
foukané sklo s natavenou 
stříbrnou folií, broušeno, 

2015, v. 44 cm 

B33 Kamila Valoušková 
Valašské 
Meziříčí 

č. 17 – uměleckoprůmyslové 
práce 

7 
Soubor výrobků 

vyrobených ve sklárnách 
ve Valašském Meziříčí 

B34 Lukáš Spitzer 
Valašské 
Meziříčí 

č. 7 – entomologická 1 500 
sbírka motýlů ze sběrné 
oblasti Muzea, majitel L. 

Fiala 

 

Celkem 

  

3 610 věcí movitých 

 

V roce 2017 nebyly Poradnímu sboru ředitele Muzea pro sbírkotvornou činnost navrženy 

žádné předměty k vyřazení z důvodu ztráty či neupotřebitelnosti.  

V roce 2017 bylo také pokračováno v 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 2017. 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 – vázáno na obsazení pozice 

geolog/mineralog). 

V roce 2017 byldořešen převod a reorganizace sbírky fondu Kelč, kompletním převedením e. 

č. v rámci systému CES do stávajících sbírek (dle schválené úpravy struktury sbírek MRV) a 

bylo požádáno o schválení zřizovatele se zrušením vyprázdněných podsbírek a tím i celé 

sbírky Muzea v Kelči: Sbírka Muzea regionu Valašsko, fond Kelč (MVK/002-05-22/284002). 

Žádost byla projednána na Radě Zlínského kraje a schválena na podzim 2017. Po dokončení 

formalit byla žádost o zrušení uvedené sbírky v rámci pravidelné aktualizace záznamů 

v systému CES odeslána na Ministerstvo kultury ČR ke schválení. 

 

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). 
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Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2017. 

Odborné oddělení 
Evidence II. stupně 

Počet e. č. Počet kusů 

Provoz VS 121 1 720 

Provoz VM 2 140 9 407 

Celkem 2 261 11 127 

 

V roce 2017 bylo intenzivně v rámci přípravy na krajský projekt správy sbírek (ESSP) 

pracováno na sladění záznamů v lokálních evidenčních systémech (Bach a DEMUS) se 

záznamy v CESu. Výsledkem je přes 10 000 oprava doplnění zadaných do systému Ces 

v rámci poslední žádosti o aktualizaci (šlo hlavně o rozepsání hromadné evidence, zrušení 

starých přírůstkových čísel, zapsání nových čísel dle existujících karet a opravy překlepů a 

omylů). 

 

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 po aktualizaci na stav 

platný k 31. 12. 2017 v roce 2017 postupováno. 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 2017 byla provedena inventarizace sbírek dle schváleného plánu inventarizace 

v souladu s Příkazem ředitele umístěných na vnitřních stránkách muzea. Dle výsledku 

provedených inventur, které byla rozložena do 16 dílčích inventarizací a jejichž průběh byl 

protokolován, oznámen zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR, bylo inventarizováno celkem 

11 152 čísel zapsaných v systému CES, což představuje 24 076 věcí movitých. Z tohoto 

počtu byl odhalen nesoulad s evidencí u 117 kusů předmětů, převážně nedohledáno či se 

změnil počet dohledaných součástí souboru zapsaným pod jedním evidenčním číslem. Počet 

nesouladů s evidencí představuje 1 % z celkového počtu inventarizovaných evidenčních 

čísel a 0,1 % z celkového počtu evidenčních čísel ve sbírkách Muzea regionu Valašsko. 

Pokud nebudou tyto předměty nalezeny při dalších inventarizacích a pokud bude zjištěný 

stav náležitě zdokumentován a posouzen Poradním sborem ředitele Muzea regionu 

Valašsko, budou v souladu s Metodickými pokyny Ministerstva kultury, zákonem 122/200 Sb. 

a Vyhláškou 275/2000 Sb., a vnitřní směrnicí č. 18 – Režim zacházení se sbírkou – správa, 
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tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy, vyřazeny při dalším hlášení do systému 

CES (rok 2018 či po proběhnutí druhé inventarizace).  

Ve vsetínské sbírce bylo provedeno 8 inventarizací a celkem bylo inventarizováno 5791 e. č. / 

7164 ks s nesouladem u 70 e. č. V historické podsbírce písemnosti a tisky bylo 

inventarizováno 26 % z dané podsbírky, v etnografické podsbírce prošel inventarizací 

nejobsáhlejší fond dřevěné a kovové nářadí a celkem bylo inventarizováno 100 %fondu a 

v rámci uměleckohistorických sbírek byly inventarizovány v podsbírce uměleckořemeslných a 

uměleckoprůmyslových výrobků fondy kovu, ohýbaného nábytku, vánočních ozdob a varií, tj. 

81,5 % z dané podsbírky, v podsbírce výtvarné umění fond plastik, tj. 8,6 % z podsbírky, a 

podsbírka sklo 97,8% z podsbírky. 

V roce 2017 byla v rámci sbírek ve Valašském Meziříčí provedena inventarizace celé 

podsbírky č. 6 – mykologická, jinak se jednalo o dílčí inventarizace fondů jednotlivých 

podsbírek, probíhající podle schváleného plánu. 

 

Celkem bylo v roce 2017 inventarizováno 11 152  evidenčních čísel (12,7 % ev. č. sbírky 

MRV) a 24 076 sbírkových předmětů, což činí věcí movitých 4,5 % počtu věcí movitých 

sbírky MRV). 

Sbírka 

CES 
Podsbírka Autor 

Kód 

zpráv

y 

Inventarizace 

EČ 

Inventarizace 

věci movité 

Zjištěné 

nesoulady 

MVŠ/002-
05-

22/283002 8 – Zoologická 
RNDr. Karel 
Pavelka KP26 588 628 8 

MVŠ/002-
05-

22/283002 

17 – 
Uměleckoprůmyslo
vé práce 

Mgr. Kamila 
Valoušková KV10 1160 1261 5 

MVŠ/002-
05-

22/283002 
19 – Písemnosti a 
tisky 

Mgr. Pavel 
Mašláň Ma08 758 1969 2 

MVŠ/002-
05-

22/283002 11 – Etnografická 
Mgr. Milada 
Fohlerová MF18 475 475 4 

MVV/002-
05-

22/282002 11 – Etnografická 
Mgr. Milada 
Fohlerová MF19 2117 2117 32 

MVV/002-
05-

22/282002 24 – Další – Sklo 
Mgr. O. 
Mehešová OM36 1870 1962 16 

MVV/002-
05-

22/282002 

25 – Jiná – 
Uměleckořemeslný
ch a 
uměleckoprůmyslo
vých výrobků 

Mgr. Olga 
Mehešová OM37 138 140 1 

MVV/002-
05-

25 – Jiná – 
Uměleckořemeslný

Mgr. Olga 
Mehešová OM38 170 170 0 
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22/282002 ch a 
uměleckoprůmyslo
vých výrobků 

MVV/002-
05-

22/282002 

25 – Jiná – 
Uměleckořemeslný
ch a 
uměleckoprůmyslo
vých výrobků 

Mgr. Olga 
Mehešová OM39 490 553 7 

MVV/002-
05-

22/282002 

25 – Jiná – 
Uměleckořemeslný
ch a 
uměleckoprůmyslo
vých výrobků 

Mgr. Olga 
Mehešová OM40 95 100 12 

MVV/002-
05-

22/282002 
15 – Výtvarného 
umění 

Mgr. Olga 
Mehešová OM41 153 153 0 

MVV/002-
05-

22/282002 6 – Mykologická 
Bc. Barbora 
Sasáková SA01 274 436 3 

MVV/002-
05-

22/282002 5 – Botanická 
Bc. Barbora 
Sasáková SA02 1539 11594 26 

MVŠ/002-
05-

22/283002 10 – Historická 
Mgr. Ivana 
Ostřanská SŠ05 777 1970 1 

MVŠ/002-
05-

22/283002 
19 – Písemnosti a 
tisky 

Mgr. Ivana 
Ostřanská IO07 242 242 0 

MVŠ/002-
05-

22/283002 10 – Historická 
Mgr. Ivana 
Ostřanská IO08 306 306 0 

Celkem 
   

11152 24076 117 

 

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, 

pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu 

klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli 

Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku 

Vsetín, v zámku Kinských) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy v pronajatých 

prostorách (objekt v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). V nových depozitářích 

v zámku Vsetín došlo k opravě klimatizace a k nahlášené události – zahoření dýmovnice při 

pravidelném plynování. Zahoření dýmovnice bylo zdokumentováno a obešlo se naštěstí bez 

následků – poškození sbírkových předmětů nebylo shledáno. Nové depozitáře splňují 

všechny parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu sbírkových předmětů. 

Zbývající prostory jsou na hranici své kapacity. S rekonstrukcí vnitřních prostor zámku 

Kinských se počítá ve střednědobém plánu investic Zlínského kraje, inventiční záměr již byl 

zpracován a schválen. Dočasné uložení sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách 
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je nevyhovující a citlivější předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné místo 

v standardních depozitářích. 

V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, záznamy o 

kontrolách a vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny v knihách 

depozitárního režimu, záznamy o klimatických podmínkách pak v knihách depozitářů. 

Depozitáře ve Valašském Meziříčí a v kasárnách byly v roce 2017 plynovány. Pravidelně byl 

doplňován líh do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu. Záznamy z roku 2017 byly 

předány a archivovány na příslušných místech. 

V pravidelných čtrnáctidenních intervalech byly kontrolovány vystavené předměty ve 

výstavách, expozicích či jiných prostorech. Zodpovědní kurátoři průběhy kontrol zapisují do 

knih k tomu vedených a uložených v návštěvnických centrech. Na konci kalendářního roku 

byly vyplněné knihy kontrol uloženy na sekretariátu Muzea. 

 

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (formulář o pohybu 

sbírek), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). Tyto dokumenty, včetně datací, 

zodpovědností a průběhu plnění jsou evidovány a aktualizovány k tomu určenými pracovníky 

on-line na webu Muzea. Odpovědný pracovník kontroluje termíny uvedené v tabulce každý 

měsíc a je povinen na blížící se ukončení smluv s externími vypůjčiteli i v rámci interních 

přesunů daného kurátora upozornit e-mailem. Smlouvy o výpůjčkách mimo muzeum jsou 

ukládány v elektronické podobě na sekretariátu a jsou dle pokynů vkládány do registru smluv 

provozovaným Ministerstvem vnitra České republiky. 

V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo celkem k 43 interním zápůjčkám sbírkových předmětů 

vedených v databázi Formulářů o přemístění sbírek. Celkem se jednalo o 851 sbírkových 

předmětů.  

Největší pohyb sbírkových předmětů byl v podsbírce výtvarného umění a 

uměleckoprůmyslové podsbírce, odkud byly předměty půjčovány na výstavy do všech tří 

zámků  - celkem se jednalo o 116 ev. č.  

Na vsetínském pracovišti byly v průběhu roku zapůjčeny sbírkové předměty na základě 10 

výpůjčních smluv a od jiných organizací či fyzických osob na 12 výpůjčních smluv zapůjčeno 

celkem 847 ks, z nichž se nejvíce uplatnilo na výstavě o Zbrojovce (442), na výtvarných 

výstavách (314) a na výstavě kraslic (67).   

V rámci zápůjček jiným organizacím byly ze sbírek muzea ve Valašském Meziříčí zapůjčeny 

sbírkové předměty pro krátkodobé výstavy jak v regionu (např. 3x pro MaGC ve Valašském 

Meziříčí, pro Městys Nový Hrozenkov, MJVM ve Zlíně) tak mimo region. Dlouhodobě jsou 

sbírkové předměty součástí expozic v KGVU ve Zlíně, v Muzeu skla v Karolince či na zámku 

v Lysicích a Kuníně. 
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Následující tabulka popisuje stav zápůjček a výpůjček jiným organizacím. 

Odborné oddělení 
Zápůjčky Výpůjčky 

Počet e. č. Počet kusů Počet e. č. Počet kusů 

Provoz VS 148 175 825 847 

Provoz VM 203 256 87 157 

Celkem 351 431 912 1 004 

 

 

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení 

Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovanými 

zaměstnanci MRV, tak i jednotlivými odbornými pracovníky. 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.  

Preparováno bylo vlastními silami 495 exemplářů motýlů, kteří byli po preventivní desinsekci 

zařazeni do sbírek. V rámci muzea bylo muzejním konzervátorem konzervováno či 

restaurováno v roce 2017 celkem 2 136 kusů sbírkových předmětů. Byly konzervovány a 

restaurovány předměty z fondů etnografického, umělecké historie, zbraní, skla a porcelánu, 

přírodních materiálů. Byla také konzervována část archeologického materiálu, která je 

početně nejvíce zastoupena, a předměty ze sbírek muzea v Kelči. Pro město Valašské 

Meziříčí bylo konzervováno 32 kusů kovových předmětů nalezených při pozemním 

průzkumu. Tyto předměty byly konzervovány v rámci objednávky za úplatu. 

Část konzervovaných předmětů byla použita pro účely výstav a výpůjček a část konzervace 

proběhla v rámci preventivní konzervace po domluvě s kurátory sbírek. 

V současné době jsou ve všech depozitářích v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

instalovány odvlhčovače. Výjimkou je pouze depozitář D4 (archeologie), D8 (staré tisky), D9 a 

D10 (sklo a keramika) kde zatím odvlhčovače ještě nejsou (panují však podmínky v souladu 

s depozitárním řádem). Instalací odvlhčovačů se podstatně snížilo nebezpečí napadení 

předmětů plísněmi. Ve Vsetíně jsou instalovány nové depozitáře splňující nejnáročnější 

požadavky na uložení sbírek. 

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. 
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Plán na rok 2018 byl částečně vypracován pro konzervaci a restaurování sbírkových 

předmětů umístěných v depozitářích zámku Vsetín a Valašské Meziříčí a v expozicích zámku 

Lešná. 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). 

 

 

1.7.  Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální 

evidence sbírek muzejní povahy MK 

Od roku 2016, kdy Muzeum regionu Valašsko získalo plný přístup do webové aplikace 

evidence sbírkových předmětů CES on-line, jsou hlášení o aktualizacích sbírek v muzeu 

zasílána na Ministerstvo kultury výhradně přes tento systém a s využitím Datové schránky. 

Do CES on-line byly převedeny ze systému CESik na MK veškeré podsbírky, spravované 

Muzeem regionu Valašsko. Změny již probíhají výlučně v novém elektronickém systému CES 

on-line.  

Na počátku procesu bylo nutné zřídit přístupové účty pro kurátory-správce jednotlivých 

podsbírek a provést jejich zaškolení do elektronického systému CES on-line. Souběžně 

probíhalo ladění systému CES on-line, kterého se Muzeum regionu Valašsko po dohodě 

s pracovištěm MK aktivně účastnilo. Muzeum se podílelo na testování systému CES on-line 

ještě ve fázi pilotního projektu MK. Tím byly získány cenné zkušenosti o systému v předstihu 

před „ostrým“ nasazením v naší organizaci. 

Muzeum regionu Valašsko spravuje celkem 30 podsbírek ve třech sbírkách. V rámci 

dlouhodobé koncepce úpravy sbírek se počet sbírek sníží na dvě a počet podsbírek na 27. O 

zrušení sbírky: SBÍRKA – MVK/002-05-22/284002 Sbírka Muzea regionu Valašsko, fond Kelč  

bylo na základě souhlasu z Usnesení Rady Zlínského kraje č. 1034/R29/17 ze dne 27. 11. 

2017 jako zřizovatele muzea požádáno na MK.  

Pro zajištění konstantních výsledků při evidenci byl v muzeu zpracován interní Metodický 

materiál, který správcům podsbírek určuje přesný postup a terminologii při aktualizacích 

sbírek/podsbírek zasílaných na MK. 

Záznamy ve sbírkách vedených na lokální úrovni v databázích Bach a DEMUS jsou 

analyzovány a porovnávány s evidencí v CES on-line. Průběžně se záznamy párují a upravují 

do shody mezi oběma systémy. Vzhledem k tomu, že Muzeum regionu Valašsko eviduje 

v CES on-line celkem 87 758 evidenčních čísel, bude párování a opravování probíhat i nadále. 

Cílem je sjednocení záznamů ve všech evidencích. 
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2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

a) Odborná činnost 

Muzeum regionu Valašsko je od roku 2015 zařazeno na seznamu výzkumných organizací. 

V roce 2017 došlo vzhledem ke změně systému vedení seznamu k nutnosti požádat o 

znovuzařazení, výsledek nového posouzení není v době finalizace této výroční zprávy znám. 

Pozitivním posouzením Muzea regionu Valašsko a jeho zařazením na seznam výzkumných 

organizací je umožněno ve spolupráci se stabilními partnery (univerzity, vysoké školy a 

ústavy AV ČR) adekvátně zhodnotit potenciál pracovníků Muzea a přispět tak k šíři vědecké 

aktivity a dosahovaných výsledků v ČR. V roce 2017 bylo dokončeno jednání s potenciálními 

partnery – např. Národním zemědělským muzeem o možné spolupráci na poli Vědy a 

Výzkumu. K 31. 5. 2017 byly taktéž předány první výsledky hodnocení na Úřad Vlády ČR, kde 

se výsledky výzkumných organizací shromažďují a vyhodnocují.  

Hlavní odbornou činností byla práce na přípravě nové expozice v zámku Kinských ve 

Valašském Meziříčí. Tato činnost je komplexní a vyžádá si další práci – hlavně na zpraccovní 

vlastního projektu expozic. Hlavní zaměření tak bylo směrem ke studiu pozitivních i 

negativních dopadů lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické dědictví a byla 

zpracována v kooperaci s dodavatelem studie Expozice – Krajina v lidech – člověk v krajině. 

V roce 2017 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly: 

- sušárny ovoce na Valašsku – v roce 2016 započala dlouhodobá výzkumná aktivita 

vedená pracovníky Muzea mapující fenomén historických dřevěných sušáren ovoce. 

Předpokládaným výstupem jsou vystoupení na konferenci (Valašské muzeum v přírodě 

v r. 2018), články v odborných periodicích (Acta musealia v r. 2017), recenzovaná 

monografie (ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v r. 2018) 

- zpracování pozůstalosti akademického sochaře Leopolda Christa a jeho rukopisné 

kroniky. Výstup: recenzovaná monografie Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky 

Leopolda Christa. 

- muzeum získalo v roce 2016 do svých sbírek sbírku historických dětských i loutkových 

kočárků. Výstup: recenzovaná monografie, resp. katalog sbírky kočárků Až přiletí čáp, 

dále putovní výstava historických kočárků z let 1890–1980. 

- lesní sklárny na Valašsku – interdisciplinární výzkum zaniklých lesních skláren v regionu. 

Výstup: odborný článek – Lesní sklárny na Valašsku – I. Etapa, Sklář a keramik 7-8/2017.  

- archeologie a veřejnost. Zachycení co největšího množství detektoráři a sběrači 

objevených archeologických artefaktů. Kontrola a vzdělávání dané komunity. 

Popularizace archeologie u laické veřejnosti. 

- ohrožené biotopy přírodního charakteru z hlediska entomologie (přírodní lesy, lesní 

prameniště – monitoring a výzkum druhového bohatství biotopů kulturně-přírodního 
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charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – monitoring a výzkum druhového 

bohatství) – výsledkem dva recenzované články v muzejních sbornících a jeden 

impaktovaný článek v angličtině. 

- výzkum lesního hospodářství firmy Baťa (výstup: prezentace výsledku na semináři  K 

historii průmyslu,techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném 

období III, pořádaným technickým muzeem v Brně) 

- zpracovávání produkce skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně. Výstup: přednáška o 

designu osvětlovacích těles pro SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí. 

- výzkum produkce lisovaného skla v regionálních sklárnách. Výstup: příspěvek na 

mezinárodní interdisciplinární konferenci Ostrakon v polské Wrocławi. 

- výzkum produkce Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, vztah mezi 

návrhem a realizací. Výstup: recenzovaná monografie Dílo a předobraz. 120 let 

Moravské gobelínové manufaktury (vydavatel MGM).  

- výzkum a první odborné zpracování tématu historie a současnost mezinárodního 

fotosalonuInterfotoklub Vsetín (výstup: příspěvek v Prostoru Zlín) 

- výzkum a odborné zpracování tématu kobercové výroby v gobelínové manufaktuře 

v Zašové a ve Valašském Meziříčí (výstup: 4 kapitoly a 4 katalogy (956 položek) 

v recenzované publikaci Dílo a jeho předobraz). 

- krajinářská malířská tvorba v regionu Valašskomeziříčska, Rožnovska a Vsetínska. 

Výstup: výstava Krajináři Valašska (26.10.2017–14.1.2018) 

- terénní výzkum výročního zvykoslovného cyklu v obci Lužná – masopustní vodění 

medvěda, dudlačka, Mikuláši (výstupy: prezentace výsledků na jarním i podzimním 

semináři Etnografické komise AMG, článek v časopise Valašsko, vlastivědná revue, 

zprávy s fotodokumentací na webu muzea, v regionálním tisku aj.) 

- výzkum k tradičním velikonočním vejcím na Valašsku – téma: milostné nápisy na 

velikonočních vejcích z Valašska (výstup: recenzovaný příspěvek do sborníku Erotika 

v lidové kultuře, přednášky o kraslicích, výstava Krása kraslic) 

- odborné zpracování tématu Památky na D. S. Jurkoviče v Muzeu regionu Valašsko 

(výstup: příspěvek na konferenci ve Staré Ľubovni, přednáška v Muzejním a galerijním 

centru ve Valašském Meziříčí) 

- odborné zpracování kolekce kraslic Muzea regionu Valašsko, zvláště dosud chybějící 

určení kraslic ze souboru přírůstků z let 1998 (výstupy: výstava, články ve VVR, 

přednáška na EK AMG); milostné nápisy na velikonočních vejcích z Valašska (výstup: 

přednáška na zasedání Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech). 

- videopozorování meteorů širokoúhlou kamerou. V roce 2017 bylo během 147 

pozorovacích nocí zaznamenáno 787 meteorů. Zpracovaná data jsou zasílána do 

evropské databáze EDMONT (EuropeanviDeo Meteor Observation Network). Párováním 
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realizovaných pozorování s údaji v uvedené databázi jsou stanoveny dráhy meteorů jak v 

atmosféře, tak i původní trajektorie ve Sluneční soustavě. 

 

- radarová pozorování meteorů. Společný projekt se Společností pro Meziplanetární 

Hmotu (SMPH) s označením Small Meteor RadioScatterequipmenT (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. 

- vizuální fotometrie komet. V roce 2017 byly pozorovány komety 41P/Tuttle-Giacobini-

Kresák a C/2015 V2 (Johnson). Zpracovaná pozorování byla zaslána do mezinárodní 

databáze CometObservation Database (COBS) a rovněž do SMPH. 

- 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 403 blesků. 

Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících 

z jejich odborné kvalifikace. V roce 2017 bylo pracováno na velké zakázce – Inventarizační 

průzkum biologicky zajímavých lokalit v Zašové a Malé Lhotě. Archeolog MRV vykonal 47 

záchranných archeologických výzkumů. 
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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. 2017 celkem 27 

621 knihovních jednotek (více viz tabulka). Roční přírůstek v knihovních jednotkách byl 146 

položek. Pokračuje digitalizace knižního fondu v programu Koha Ve Vsetíně je počítačově 

zpracován celý fond, čili 13 615 záznamů, ve valašskomeziříčské knihovně pak 6 871 knih. 

V roce 2017 bylo z knihovního fondu Vsetín v souladu se zákonnými opatřeními vyřazeno 353 

publikací (převážná část byla tvořena publikacemi mimo profilaci odborné muzejní knihovny, 

tj. neodpovídaly zaměření knihovního fondu). 

Knihovna 
Celkový počet 

knihovních jednotek 

Z toho digitalizováno 

celkem 

Výpůjčky 

v roce 2017 

Vsetín 13 615 13 615 134 

Valašské Meziříčí 14 006 6 871 0 

Celkem 27 621 20 486 134 

Knihovna ve Valašském Meziříčí prošla v roce 2017 inventurou a bylo pracováno na její 

digitalizaci. Nebyla proto veřejnosti běžně přístupná. 

 

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 2017 odborné služby a poradenství 129 

badatelům a externím spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů a 

evidence badatelů v on-line tabulce). Např. v oboru historie: historie řemeslné výroby, dějiny 

každodennosti, pozůstalosti osobností (např. J. N. Polášek). V oboru historie umění např. 

odborné zhodnocení týkající se designu osvětlovacího i běžného užitkového skla, gobelínů 

z Moravské gobelínové manufaktury, díla regionálních výtvarníků a architektů i problematika 

městských památek. V oboru archeologie bylo v roce 2017 hlavním tématem pro 

badatelskou spolupráci metalografický výzkum měděné sekerky ze Zašové a novověká 

keramika (konzultace k bakalářské práci, Slezská univerzita v Opavě), zkoumání fosilií ryb 

z Kelče (Geologický ústav AV Praha). 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 
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(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. 

V roce 2017 spolupracovalo muzeum např. s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském 

Meziříčí na výstavě o povodních v roce 1997. V rámci tradiční spolupráce s Městem Kelč se 

MRV podílelo na kulturním programu Kelečských slavností a připravilo zábavnou putovní 

stezku Poznej a chraň! Dále pak s Památníkem A. Strnadla v Novém Hrozenkově (Jurkovičovo 

Valašsko I., Toč se kolovrátku), s IC Kohútka (Jurkovičovo Valašsko II.), s Ateliérem a galerií 

výtvarného umění Hartinger a Městysem Hustopeče nad Bečvou (výstava ze sbírky obrazů 

v majetku městyse).  

Jako každoročně se zámek Kinských ve Valašském Meziříčí i bývalý kostel sv. Trojice zapojily 

do Valašskomeziříčské muzejní noci. Ze spolupráce s Mikroregionem valašskomeziříčsko-

Kelečsko vzešla také řada úspěšných tradičních partnerských akcí (Velikonoce v muzeu, 

Svatojánský podvečer, Adventní čas, či zdobení perníčků v rámci Ježíškovy vánoční dílny na 

náměstí ve Valašském Meziříčí. Ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček Valašské 

Meziříčí uspořádalo muzeum akci Den Země a ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí Den 

dětí. 

Pokračuje spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou: v únoru proběhlo 

teď již tradiční Sklářské kouzlení. Dlouhodobá spolupráce s Moravskou gobelínovou 

manufakturou vyústila v publikaci mapující 120 let tvorby tapiserií a koberců. 

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, Ostravská univerzita a Lesnická fakulta Technická univerzity ve Zvoleně).  

Muzejní noc ve Vsetíně byla pod názvem Vsetínská noc koncipována jako komunitní akce, do 

níž se zapojilo Město Vsetín, Dům kultury Vsetín, Masarykova knihovna Vsetín, Základní 

umělecká škola Vsetín a Masarykovo gymnázium Vsetín.  

Pracovníci zámku Lešná spolupracovali na koncepcích a postupech při podpoření rozvoje 

turistického ruchu s ROP Střední Morava. Ve spolupráci se vsetínskou firmou Irisa se již 

počtvrté pořádala vánoční výstava, na řadě kulturních akcí se zde podílí valašský soubor písní 

a tanců Bača. Partnery akcí jsou i JSDH Lešná, obec Lešná a Ovocentrum. 

Velmi úzká spolupráce byla na poli environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací 

Líska, z.s., Např. zámek Lešná se zapojil do kampaně „Přírodní zahrada – příroda pod našimi 

okny“ prostřednictvím programu Toulky zámeckým parkem a komentovaných prohlídek 

parku. Dále se zámek Lešná zapojil do celorepublikové kampaně „Víkend otevřených 

zahrad,“ jejímž hlavním úkolem je oživit zájem lidí o zahrady, parky a veřejná prostranství.  
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V roce 2017 pokračovala spolupráce se Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) na 

projektu radarového pozorování meteorů SMRST (Small Meteor RadioScatterequipmenT) a 

na videopozorování meteorů – 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.Stanice měřící znečištění ovzduší ČHMÚ, která se 

rovněž nachází na zahradě hvězdárny, zaznamenává koncentrace suspendovaných částic 

PM10 (drobounké pevné částice s velikostí menší než 10 mikrometrů) v ovzduší. 

 

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

Muzeum regionu Valašsko zorganizovalo na vsetínském zámku ve dnech 4. – 5. října 2017 

podzimní seminář Etnografické komise AMG, kterého se zúčastnilo 42 odborníků z celé ČR. 

První den byl koncipován jako konferenční a zaznělo na něm 18 podnětných i zásadních 

příspěvků z různých oblastí oboru, druhý jako exkurzní. 

 

 

Ve dnech 13. a 15. září 2017 uspořádalo Muzeum regionu Valašsko spolu s Asociací muzeí a 

galerií (AMG) ČR, SCHKO Beskydy a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR seminář 

Zoologické komise (ZK) AMG. Seminář, který se letos konal na Valašsku, propojuje muzejní 

zoology, edukátory přírodních věd, pracovníky státní ochrany přírody a jakékoli další 

milovníky přírody. Semináře se účastnilo 21 pracovníků muzeí, nechyběli ani čtyři 
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zaměstnanci místní Správy CHKO Beskydy,jeden pracovník Agentury ochrany přírody a 

krajiny v Praze a jeden individuální člen komise zoologů, celkem 27 účastníků. První den byl 

věnován dění v oboru, odborným příspěvkům a cestovatelských přednáškám. Druhý a třetí 

den byl exkurzní po přírodovědně hodnotných lokalitách okresu Vsetín. 

 

V roce 2017 proběhlo v zámku Kinských determinační setkání MS ČBS zaměřené na rod 

hvězdoš (Callitriche) a lakušník (Batrachium). Setkání se zúčastnilo 9 zájemců z řad odborné 

veřejnosti. Akce proběhla ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd české 

republiky. 

 

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

V roce 2017 se pracovníci Muzea regionu Valašsko zúčastnili (a samostatně vystoupili s 

odborným příspěvkem na 13 konferencích z nich): 

- The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON "Ceramics and glass 

in interdisciplinaryresearch”, Wrocław (příspěvky: Archeometry of post-medieval 

ceramics from north-western Slovakia; Pressed glass from East Moravian Glassworks in 

the late 19th and the first half of the 20th Centuries. 

- Zoologické dny 2017, Brno, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie 

obratlovců AV ČR a Česká zoologická společnost) – účast v posterové sekci, 1 poster 
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- XVI. Krajská konference o EVVO, Zlín – propagace nabídky edukačních programů 

muzea; 

- konference Veletrh muzeí a galerií ČR s příspěvkem 5 let EVVO v Muzeu regionu 

Valašsko; 

- Odborný seminář organizovaný Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí: Kosmonautika, 

raketová technika a kosmické technologie; 

- Seminář K historii průmyslu,techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v 

meziválečném období III (příspěvek: Zemědělství firmy Baťa); 

- Konference při příležitosti derniéry výstavy Zrodeniebásnikadreva – architek D. 

Jurkovič ve Staré Ľubovni (příspěvek: Památky na architekta D. Jurkoviče v Muzeu 

regionu Valašsko); 

- Jarní seminář EK AMG v Litomyšli (příspěvek: Dudlačka v Lužné – znovuobjevený 

velikonoční zvyk); 

- Podzimní seminář EK AMG ve Vsetíně (příspěvek: Specifika mikulášských obchůzek na 

Hornolidečsku); 

- Setkání mapovatelů AOPK Praha ve Vílanci na Vysočině – příspěvek k poznání výsledků 

mapování denních a nočních motýlů ČR; 

- Seminář Zoologické sekce AMG ve Vsetíně – tři pracovníci s příspěvky; 

- Sjezd českých historiků Asociace muzeí a galerií v Olomouci. 

 

3) Metodická a edukační činnost 

3.1. Spolupráce se školami 

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

Pracovníci Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí 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 
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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 

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. 

Následující tabulka uvádí celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé 

pobočky. 

Pobočka Počet provedených LP Počet typů LP Počet návštěvníků 

zámek Vsetín 263 30 5180 

zámek Kinských 373 38 6474 

zámek Lešná 290 23 6078 

Hvězdárna Vsetín 178 45 3419 

Celkem 1 104 136 21 151 

 

Celkem v roce 2017 v Muzeu proběhlo  1 104 edukačních, lektorských a dalších programů 

pro školy (celkem bylo realizováno s různou četností opakování 134 různých programů). 

Zúčastnilo se jich 21 151 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled viz následující tabulka. V porovnání 

s předchozími roky vzrostl počet opakování LP a stabilizovala se nabídka. Celkový počet 

dětí poslední je tři roky stabilizován na hladině kolem 21 000 dětí. 

Přehled vykonaných lektorských programů: 

Pobočka Název 
Počet 
opakování 

Návštěvnost 

zámek Vsetín Barevné zázraky přírody 30 538 

zámek Vsetín Cesta do minulosti Valašska 6 113 

zámek Vsetín Jak se jedlo na Valašsku 11 234 

zámek Vsetín Kapitolky z dějin regionál.v.u. 1 15 

zámek Vsetín Karpatské roubenky 1 16 

zámek Vsetín Lesem s medvědem 17 322 

zámek Vsetín Masopust na Valašsku 4 74 

zámek Vsetín Mezinárodní den archeologie 6 161 

zámek Vsetín Na vsetínském zámku 3 59 

zámek Vsetín Není houba jako houba 16 378 

zámek Vsetín O čem si šeptá Bečva 5 90 

zámek Vsetín Obrazy Mix media 2 25 

zámek Vsetín Partyzánskou stezkou 3 84 
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zámek Vsetín Po nás potopa 2 34 

zámek Vsetín Po stopách divočiny 4 78 

zámek Vsetín Pod jménem Valachů 4 67 

zámek Vsetín Příroda ve věži 8 143 

zámek Vsetín Ptačí příběhy 6 116 

zámek Vsetín Svatojánské zvyky 2 37 

zámek Vsetín Šikovné ruce 22 425 

zámek Vsetín Tajemství a krása mandal 2 26 

zámek Vsetín Tajemství valašských kamenů 3 49 

zámek Vsetín V templářském sklepení 1 19 

zámek Vsetín Valašské poklady 3 100 

zámek Vsetín Vánoce na Valašsku 31 527 

zámek Vsetín Velikonoce na Valašsku 26 561 

zámek Vsetín Zámecký park 6 117 

zámek Vsetín Zapomenutá řemesla 2 32 

zámek Vsetín Ze života hmyzu 11 252 

zámek Vsetín Zpívánky 25 488 

zámek Kinských Adventní čas 20 348 

zámek Kinských Babiččiny Vánoce 16 315 

zámek Kinských Barevný svět přírody 1 29 

zámek Kinských Bylinky trochu jinak 11 180 

zámek Kinských Čusvydrus 9 147 

zámek Kinských Dobrý sluha, zlý pán 2 29 

zámek Kinských Dortová slavnost 11 178 

zámek Kinských Herbář aneb pojďte si hrát s květinami 7 102 

zámek Kinských Historie a architektura VM 5 104 

zámek Kinských Jak se žilo na zámku 12 256 

zámek Kinských Kdo má domy mezi stromy? 4 48 

zámek Kinských Krajem pověstí a pohádek 13 225 

zámek Kinských Mezinárodní den archeologie 23 401 

zámek Kinských Muzejní škola archeologie 17 377 

zámek Kinských Nebojte se netopýrů 3 81 

zámek Kinských Není houba jako houba 14 257 

zámek Kinských Novoročenková dílna 3 64 

zámek Kinských O větru 1 24 

zámek Kinských Po stopách velkých šelem 3 77 

zámek Kinských Pověsti a pohádky z Valašska 21 346 

zámek Kinských Ptáci na krmítku 27 497 

zámek Kinských Ptáci na krmítku – exkurze 1 5 

zámek Kinských Ptačí svět 6 122 

zámek Kinských Rozpustilý masopust 19 266 

zámek Kinských Řemeslné dopoledne - Velikonoce 14 217 

zámek Kinských Sklářství na Valašsku 2 40 

zámek Kinských Spletitost gobelínů 3 47 

zámek Kinských Staň se krajinářem 2 41 

zámek Kinských Stromy jako domy 21 358 
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zámek Kinských Svatojánské čarování 7 95 

zámek Kinských Tajemství Bečvy 14 231 

zámek Kinských Valašskomeziříčské výtvarné klenoty 1 24 

zámek Kinských Velikonoce v muzeu 14 194 

zámek Kinských Víš, s kým bydlíš? 7 145 

zámek Kinských Vyznáte se v dopravě? 22 308 

zámek Kinských Zámecký park - exkurze 7 119 

zámek Kinských Ztracený svět našich předků 1 14 

zámek Kinských Žijí s námi 9 163 

zámek Lešná Cesta k hvězdě betlémské 44 937 

zámek Lešná Co to tiká 6 151 

zámek Lešná Čertovské Vánoce 38 815 

zámek Lešná Den stromů – javor 17 356 

zámek Lešná Den stromů – lípa, jasan 17 356 

zámek Lešná Dřevo všemi smysly 1 19 

zámek Lešná Hvězdy stříbrného plátna 6 135 

zámek Lešná komentovaná prohlídka výstavy Peklo 2 53 

zámek Lešná Paní hraběnka vzpomíná 3 52 

zámek Lešná Po stezkách zámeckých zahradníků 12 270 

zámek Lešná Pohádkový zámek 23 516 

zámek Lešná Ptáci v zimě 4 72 

zámek Lešná S princeznou v komnatách 31 603 

zámek Lešná Stromy v zimě 2 31 

zámek Lešná Tradiční velikonoce 12 242 

zámek Lešná Vánoční dílny 13 269 

zámek Lešná Velikonoční dílny 7 133 

zámek Lešná Víme, co jíme 5 108 

zámek Lešná Vítání jara 10 200 

zámek Lešná Ze staré školy 7 155 

zámek Lešná Zvířata našich lesů 1 27 

zámek Lešná Život stromů 4 92 

zámek Lešná Den Země Motýli 25 486 

Hvězdárna Vsetín (Nez)kreslená věda 1 2 

Hvězdárna Vsetín Astronomická videa 1 3 

Hvězdárna Vsetín Diskuze o budoucnosti AK 4 14 

Hvězdárna Vsetín Exkurze 9 137 

Hvězdárna Vsetín Exkurze, meteorologická stanice 1 30 

Hvězdárna Vsetín Fáze Měsíce 1 5 

Hvězdárna Vsetín Gravitace 1 1 25 

Hvězdárna Vsetín Gravitace 2 3 80 

Hvězdárna Vsetín Historie námořní navigace 1 19 

Hvězdárna Vsetín Hlubinami vesmíru 3 43 

Hvězdárna Vsetín Hurikány 5 107 

Hvězdárna Vsetín Hvězdy a souhvězdí 1 24 

Hvězdárna Vsetín Jak se měří počasí 8 141 

Hvězdárna Vsetín Komety 2 24 

Hvězdárna Vsetín Kosmonautika – pilotované lety 1 27 
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Hvězdárna Vsetín Letíme do vesmíru 6 157 

Hvězdárna Vsetín Malé planety Sluneční soustavy 3 44 

Hvězdárna Vsetín Mars 2 36 

Hvězdárna Vsetín Merkur 1 4 

Hvězdárna Vsetín Měsíc 1 4 

Hvězdárna Vsetín Meteorologie – praktická 3 68 

Hvězdárna Vsetín Novinky ve výzkumu planet 1 3 

Hvězdárna Vsetín Planeta Země 1 5 

Hvězdárna Vsetín Planetární systém TRAPPIST-1 1 3 

Hvězdárna Vsetín Planety Sluneční soustavy 1 4 

Hvězdárna Vsetín Pohyby Země 7 151 

Hvězdárna Vsetín Pozorování Slunce 17 329 

Hvězdárna Vsetín Pozorování Slunce; exkurze 4 92 

Hvězdárna Vsetín Program Apollo 1 19 

Hvězdárna Vsetín Rychlost objektů ve vesmíru 1 3 

Hvězdárna Vsetín Slunce 5 86 

Hvězdárna Vsetín Sluneční soustava 1 9 

Hvězdárna Vsetín Sluneční soustava 3D 10 215 

Hvězdárna Vsetín Sputnikem to začalo 5 106 

Hvězdárna Vsetín Stellarium 3 50 

Hvězdárna Vsetín Svět nekončí za vrátky 1 103 

Hvězdárna Vsetín Tělesa Sluneční soustavy 3 44 

Hvězdárna Vsetín Večerní pozorování 5 117 

Hvězdárna Vsetín Večerní pozorování – náhradní program 5 95 

Hvězdárna Vsetín Velké planety Sluneční soustavy 3 56 

Hvězdárna Vsetín Vesmírný kaleidoskop 4 84 

Hvězdárna Vsetín Zatmění Měsíce 1 2 

Hvězdárna Vsetín Země – barevná planeta 16 351 

Hvězdárna Vsetín Země – divoká planeta 12 218 

Hvězdárna Vsetín Země – živá planeta 12 280 

 

Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2017 tyto 

další doplňkové akce pro školy:  

- se ZŠ Sychrov Vsetín dějepisná soutěž Vyznám se v historii Vsetína (26. 1.) pro žáky 

základních škol proběhla ve vsetínském muzeu, kde žáci v soutěžních týmech 

předvedli své znalosti o regionální historii na základě informací zjištěných v expozicích  

- se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí: účast odborných pracovníků v klasifikační 

komisi při pololetních i závěrečných klauzurácha studenti SUPŠS v rámci týdenní 

praxe pomáhali na vsetínském pracovišti s inventarizací podsbírky sklo 

- s Masarykovým gymnáziem Vsetín akci Vsetínské památky (15. 9.)pro veřejnost; 

komponovaný programs architektonickou procházkou městem, komentovanou 

prohlídkou zámku k jeho stavebně historickým proměnám, výtvarnou dílnou a 

koncertem sboru Hekal  
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- pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum na svých pobočkách také 

tradiční prázdninové akce, jako Pololetní, Jarní a Podzimní prázdniny v muzeu; 

- dáležákovskou zeměpisnou konferenci a minifestival s názvem Valašský cestovatel 

(17. 3. 2017). Akce je určena pro žáky základních a středních škol, kteří se chtějí 

podělit o své cestovatelské zkušenosti a zážitky s ostatními. Cílem byl rozvoj a 

podpora zeměpisných znalostí, získání dovedností ke zpracování cestovatelských 

zkušeností, fotografií a vytvoření podmínek pro prezentace žáků na veřejném fóru. 

Součástí programu byla i přednáška známého cestovatele a polárníka Jaroslava 

Pavlíčka o přežití v drsné přírodě; 

- se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí: účast odborných pracovníků v hodnotící 

komisi při klauzurních a maturitních pracích, přednáška o designu osvětlovacích těles 

v rámci Dnů odborných dovedností (10. 11. 2017). Studenti SUPŠS v rámci týdenní 

praxe pomohli s přípravou pracovních listů pro děti a s evidencí pomocného 

materiálu ke sklářské problematice; 

- pro děti z MŠ Vsetín, Na Kopečku připravili pracovníci hvězdárny dvě akce: Bez vody 

nelze žít (13. 5. 2017) a Svět nekončí za vrátky (7. 10. 2017); 

- Akreditované vzdělávací programy DVPP pro učitele ZŠ a SŠ; 

- Přírodovědné terénní exkurze;  

- Komponované programy ke Dni Země; 

- Archeologické workshopy (Workshop štípání pravěkých nástrojů, 18. 5. 2017). 

 

Příklady nejúspěšnějších lektorských programů 

Barevné zázraky přírody 

Díky interaktivní autorské výstavě „Barevný svět“, která probíhala na zámku Vsetín od 1. 11. 

2017 do 14. 1. 2018, probíhal tento již déle zavedený lektorský program intenzivně v závěru 

roku a navštívilo ho 538 žáků při 30 opakování. Téma barev v přírodě je žákům představeno 

interaktivní formou a za pomocí inovativních a názorných učebních pomůcek představuje 

fyzikální, biologické a ekologické zákonitosti barev.  

Vánoce a Velikonoce na Valašsku 

Tradičně úspěšné lektorské programy na zámku Vsetín, které připomínají vánoční a 

velikonoční zvyky na Valašsku. Během tohoto programu si žáci vyzkouší tradiční zvyky a 

zábavnou formou se učí říkadla, písně a básně. Vánoce na Valašsku navštívilo 527 žáků při 31 

opakování a Velikonoce na Valašsku 561 žáků při 26 opakování. 

Není houba jako houba 

Přírodovědný program k výstavě živých hub. Během programu se žáci dozví vlastnosti a 

význam vybraných druhů hub, vyzkoušejí si jejich sběr i poznávání a naučí se rozeznávat 
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houby jedlé, nejedlé i jedovaté. Lektorský program navštívilo v roce 2017 635 žáků při 30 

opakování.  

 

Zpívánky 2: Místa v písních ukrytá 

Hudebně historické komponované představení pro školy. Na základě příběhu Honzy a jeho 

přátel se děti dozví mnohé o historii a názvech naší krajiny. Kromě toho si také zazpívají a 

naučí se nové písničky. Program navštívilo 488 žáků při 25 opakování. 
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Nejnavštěvovanějším programem na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí byl lektorský 

program Ptáci na krmítku. Návštěvníci získali informace o migraci ptáků, seznámili se se 

stěhovavými i stálými druhy a dozvěděli se nejen řadu zajímavostí z jejich života, ale i to, jak 

mohou ptákům pomoci přečkat těžké zimní období. Lektorský program byl vytvořen pro žáky 

mateřských, základních a středních škol a vhodně doplnil výuku přírodovědných předmětů. V 

roce 2017 jej navštívilo 497 návštěvníků v 27 opakováních.  

Pověsti a pohádky Valašska 

Nově vytvořený program zaměřený na seznámení s nadpřirozenými bytostmi na Valašsku byl 

v roce 2017 druhým nejčastěji reprízovaným programem v zámku Kinských ve Valašském 

Meziříčí (celkem 26 opakování).  

Stromy jako domy  

Lektorský program probíhal v rámci stejnojmenné výstavy Stromy jako domy. Program byl 

zaměřen na vzájemné vztahy a vazby stromů s živými organizmy, ať se jedná o zvířata, hmyz 

či představitele rostlinné říše. Zúčastnění se mohli dozvědět, jaká je funkce stromu ve 

vzájemných souvislostech s živými organismy. Hravou formou se seznámili se základními 

druhy dřevin, nechybělo ani povídání o lese jako významném biotopu naší krajiny.  
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Adventní čas 

Tradiční program s tradičně vysokou návštěvností, jehož součástí je i výroba některé z  

adventních laskomin – tentokrát to byl starodávný vánoční vrkoč. V programu se děti 

seznámily i s regionálními specifiky mikulášské obchůzky a dalšími zvyky.  

Mezi úspěšné programy ze stálé nabídky patří kostýmované prohlídky zámeckých pokojů 

S princeznou v komnatách (603 návštěvníků, 31 opakování), vítané především ze strany MŠ. 

V každé ze zámeckých komnat děti plní princezniny zábavné úkoly. Pomohou princezně najít 

klíč od komnaty, nacvičují zámeckou etiketu a poznávají i povinnosti služebnictva. 

K nejúspěšnějším sezonním programům patřily v roce 2017 Čertovské Vánoce (868 

návštěvníků, 40 opakování) a Cesta k hvězdě betlémské (937 návštěvníků, 44 opakování). 

Oba programy doplňovaly vánoční výstavu Nebe – peklo – Vánoce a seznámily návštěvníky s 

postavou čerta v lidové tradici a poodhalily lidové zvyky a postavy v době adventu, které 

doplnila dramatizace vánočního příběhu. 

V historických interiérech zámku Lešná probíhá každoročně také krátkodobý program ke Dni 

dětí Pohádkový zámek. Tentokrát se tematicky vztahoval k aktuální výstavě „Hvězdy 

stříbrného plátna“, kterou si děti mohly v rámci programu také prohlédnout. V příběhu o 

černé a bílé královně dospěly spolu barevnou Šášou k poznání, že všechny barvy jsou ve 
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světě potřebné a dají se různě kombinovat. Program navštívilo 516 návštěvníků při 23 

opakováních. 

Lektorský program Sluneční soustava 3D je určen pro studenty druhého stupně základních 

škol a všech typů středních škol. Formou 3D projekce je realizován virtuální let Sluneční 

soustavou se zastávkami u všech základních objektů, které Sluneční soustavu tvoří. V 

průběhu roku 2017 se uskutečnilo 10 opakování tohoto programu, kterého se zúčastnilo 

celkem 215 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. 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 věnovaný nebezpečným jevům, které 

ohrožují životy lidí na Zemi. Tento program byl upraven i jako přednáška pro starší děti a 

běžné návštěvníky. V roce 2017 se z cyklu uskutečnilo celkem 40 programů, kterých se 

zúčastnilo 849 návštěvníků. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Muzeu regionu Valašsko, p.o. akreditaci 

v roce 2015 k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků). Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené 

učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům zájmových kroužků či školních 

družin a klubů. Programy byly akreditovány v rámci kariérního systému vzdělávání 

pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. V zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí proběhl program Jak oživit výuku přírodopisu a 

environmentální výchovy (zúčastnilo se a certifikát obdrželo 9 pedagogů). 

 

3.1.2. Pravidelné programy pro školy 

Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně 

škol integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické, ekologické a 

dějepisné olympiády a pravidelné akce. V roce 2017 pracovníci muzea pokračovali 

v realizacích úspěšných akcí z minulých let, mezi které patří např. Žákovská Badatelská 

Konference (ŽA-BA-KO) a řada dalších. Páté kolo ŽA-BA-KO se odehrálo 26. 6. 2017 

dopoledne v Mramorovém sále na zámku Vsetín a bylo vyvrcholením celoročního a někdy i 

mnohaletého snažení žáků pod vedením vyučujících. Cílem konference je představit své 

vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru 

(přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie). Letos se nám podařilo připravit i malé překvapení, 

zapojené školy obdržely Sborník ŽA-BA-KO z posledních ročníků. ŽA-BA-KO se již tradičně 

uskutečnilo pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci Konferenční příspěvky vyslechlo více než 110 diváků. Bylo radostné 

vidět, že žáci už mladém věku komplexně přemýšlí a diskutují o nových námětech pro svá 

další bádání. 
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Tradiční přírodovědná soutěž Jaloveček proběhla 9.–10. 2. 2017 na zámku Vsetín a byla 

zaměřena na téma ptactvo. Zimního kola soutěže se zúčastnilo 148 žáků ve 32 týmech z 15 

základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Soutěžní týmy si s sebou také přinesly 

umělecké výtvory ztvárňující barevnou přírodu, které v rámci přípravy na soutěž vyráběly ve 

školách a které byly vystaveny v expozici Příroda hrou ve věži.  

 

V podzimních měsících již tradičně probíhá na zámku Kinských přírodovědná soutěž, která je 

určená žákům základních škol. V roce 2017 byla nazvána Víš, s kým bydlíš? a tematicky 

navazovala na právě probíhající výstavu Žijí s námi. Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí a 

prověřili nejen své zoologické znalosti z oblasti synantropních druhů, ale i schopnost týmové 

práce. Soutěže se zúčastnilo 145 žáků. 
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Mezi další úspěšné příklady spolupráce muzea, škol a regionálních institucí patří: 

- terénní exkurze pro Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí 

- externí přednášky a terénní exkurze pro školy z regionu 

- nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea 

- terénní archeologická exkurze pro ZŠ Trávníky Vsetín 

 

Ve Valašském Meziříčí byly připraveny hravé a vzdělávací aktivity k oslavám Dne Země, Dne 

dětí, Jonáškova zábavného odpoledne či Zdobení vánočních perníčků na náměstí ve 

Valašském Meziříčí. 

 

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

Odborní pracovníci muzea každoročně věnují ve svých oborech studentům SŠ a VŠ (nejčastěji 

studentům gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, univerzit v Opavě, Olomouci, Praze, 

Brně, Ostravě a dalších). Většinou se jedná o pomoc se seminárními, konzultace diplomových 

prací nebo vedení odborné praxe. Pracovníci hvězdárny poskytují konzultace studentům SŠ a 

VŠ při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, bakalářských atd.). 

 

Odborné oddělení celkem SŠ 

Odborné oddělení VS 6 

Odborné oddělení VM 5 

Hvězdárna Vsetín 1 

Celkem 12 

 

3.2. Metodika vůči jiným subjektům 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu 

Odborní pracovníci jsou členy např. poradního sboru pro nákup sbírek ve Valašském muzeu 

v přírodě v Rožnově p. R. a v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a v Muzeu JV Moravy ve Zlíně, 

redakční rady časopisu ZVUK a nově zformovaného společného periodika ve spolupráci 

s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Acta Musealia. Ředitel Muzea byl v roce 2017 

předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií, dále byl členem Kulturní komise Rady 

Zlínského kraje, členem Kulturní komise při Radě Města Vsetín. Projektový manažer byl 

členem Komise životního prostředí při Radě Města Vsetína, zoolog muzea jejím předsedou a 

členem do dubna 2017. Historička umění je členkou Komise pro městskou památkovou zónu 

při Radě Města Valašské Meziříčí. S Valašským muzeem v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm) 

byl společně proveden archeologický výzkum v rámci rekonstrukce panské pajty 

ve skanzenu. 
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3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty 

Pracovníci Muzea a hvězdárny spolupracovali na výstavách a aktivitách především s 

organizacemi Muzejní a galerijní centrum (Valašské Meziříčí), Informační centrum Valašské 

Meziříčí, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Památník A. Strnadela v Novém 

Hrozenkově.  

Pracovníci Muzea a hvězdárny spolupracovali na výstavách a aktivitách především s 

organizacemi Domem kultury Vsetín, Masarykovou knihovnou Vsetín aj. Např. s DK Vsetín na 

prestižním mezinárodním fotosalonuInterfotoklub Vsetín 2017 a na akci Fašanky na Vsetíně, 

v rámci nichž připravilo muzeum 3. ročník Zámeckého masopustu (do akce se zapojil také 

Folklorní spolekmJasénka). Pokračovala úspěšná meziinstitucionální spolupráce na 2. ročníku 

Vsetínské noci (v rámci festivalu Muzejních nocí), do které se vedle muzea jako iniciátora a 

hlavního koordinátora tradičně zapojilo Město Vsetín, Dům kultury Vsetín, Masarykova 

knihovna Vsetín, Základní umělecká škola Vsetín a nově také Družstvo invalidů Irisa.  Ve 

spolupráci s Městem Vsetín a Spolkem přátel historie se uskutečnily oslavy výročí osvobození 

Vsetína, během nichž proběhla na Horním náměstí u vsetínského zámku ukázka dobové 

výzbroje a výstroje I. československého armádního sboru. S Památníkem A. Strnadela 

v Novém Hrozenkově na akci Hrozenkobraní. Muzeum spolupracovalo s organizacemi s 

EVVO zaměřením v rámci skupiny Líska z.s. 

Hvězdárna Vsetín rovněž úspěšně spolupracovala s následujícími neziskovými organizacemi a 

dalšími kulturními subjekty: Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Stacionář Naděje Vsetín, 

Klub seniorů Vsetín – Rybníky, DZR Pržno, Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín a DK Vsetín. 

V rámci projektu E-badatelna Zlínského kraje historičkyumění připravily v roce 2017 virtuální 

výstavy, např. o díle význačného vsetínského rodáka, grafika a malíře J. J. Králíka, které je 

zastoupeno ve vsetínské podsbírce výtvarného umění a které muzeum digitalizovalo 

vlastními silami. 
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3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným 

orgánům Státní ochrany přírody, např. AOPK Zlín, Praha: Výzkum rozšíření a habitatových 

preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé 

Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Oddělení ochrany přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále Městu 

Vsetín (Odbor životního prostředí) a místním organizacím ČSOP. Zoolog a entomolog 

spolupracovali na projektu Národní genetické banky živočichů, Ústav biologie obratlovců AV 

ČR – seminář, sběr DNA vzorků (zoologem muzea proveden odběr 75 ks genetických vzorků 

z 26 ks uhynulých živočichů).  

Archeolog poskytuje informace o archeologických výzkumech kulturních památek a 

národních kulturních památek Národnímu památkovému ústavu, zejména pracovišti 

v Kroměříži, případně generálnímu ředitelství v Praze. 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín po svolení ČHMÚ poskytují data z klimatologické stanice pro 

odborné a další využití (6 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: 

- Etnografická komise AMG 

- Komise regionální historie Moravy a Slezska 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 

- Botanická komise AMG 

- Ředitel Muzea byl v roce 2017 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 2017 byly organizovány vlastními silami školení: 

- pravidelných školení referentů služebních vozidel, BOZP (1x ročně) 

- školení všech pracovníkům ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně) 

- porada k hodnocení činnosti odborných pracovníků MRV 

- školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (2x ročně) 

 

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

Vedoucí Odborného a popularizačního oddělení se zúčastnil školení zadávání výsledků do 

systému RIV (únor 2017, Brno). V průběhu roku 2017 proběhlo několik tematických schůzek 

dle jednotlivých specializací kurátorů k chystanému systému správy sbírek ESSP. 

 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

V roce 2017 se Muzeum dále zaměřilo na zkvalitňování stávajících expozic jejich 

vybavováním interaktivními prvky a celkovým zlepšováním jejich provedení a designu. Dále 

pracovníci vytvořili koncept nové expozice v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí s názvem 

Krajina v lidech – člověk v krajině, který byl dále rozpracován dodavatelskou firmou do stavu 

studie.  

V rámci expozice skla a gobelínů byla jako každý rok obměněna výstava Střední umělecké 

školy sklářské ve Valašském Meziříčí. 

 

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

V roce 2017 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 35 výstav různého rozsahu. 

Celkem 32výstav bylo vlastních, 3 výstav převzatých od jiných institucí či soukromých 

vlastníků. Jedna výstava byla zapůjčena do zahraničí (Stará Lubovňa). Počet návštěvníků 

jednotlivých výstav koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných 

umění) za rok 2017 (Kult (MK) 14-01).  

Nejvýznamnějšími výstavami byly: 

Lidová strava: na zámku Vsetín Národopisná výstava prezentovala prostřednictvím stovek 

sbírkových předmětů a interaktivních prvků, jakými byl např. trenažér na dojení či kamenný 

mlýnec na mletí obilí na mouku, tradiční lidovou stravu na Valašsku v 19. a na počátku 20. 

století. 
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Karpatské roubenky: výstava přiblížila tradiční způsob bydlení na Valašsku minulých 

staletích. Prezentovala přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje 

spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií, obrazů a modelů 

roubených chalup, byly k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované 

součásti domů z muzejních sbírek. Pro děti byly nachystány čtyři interaktivity v podobě 

dřevěné skládačky, šindelové střechy, magnetické tabule a štítů chalup pro zdobení. Výstava 

se setkala s velkým zájmem veřejnosti, jak lze vidět z návštěvnosti a i reakce na ni byly 

veskrze pozitivní, což lze dohledat v návštěvní knize. Mimo to se o ni zajímala také média a 

to konkrétně MF dnes, která o výstavě vydala reportáž ve svém víkendovém magazínu a 

Český rozhlas radiožurnál, který ji prezentoval ve svém pořadu. Z těchto důvodu MRV 

nabídlo výstavu zapůjčení dalším institucím. 
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Zbrojovka a město: výstava představila historii podniku Zbrojovka Vsetín, který byl největší 

továrnou ve městě. Vzhledem k rozsahu vystaveného materiálu byla instalována v obou 

výstavních prostorách v přízemí vsetínského zámku. První část výstavy obsahovala 

soukromou sbírku speciálních výrobků Zbrojovky Ondřeje Němčáka. Druhá část se zabývala 

civilní výrobou, představila současné firmy navazující na výrobní tradici továrny a ukázala 

význam Zbrojovky pro město Vsetín. Zde byly vystaveny předměty z muzejních sbírek a od 

soukromých firem. Ohlasy převážné většiny návštěvníků na výstavu byly kladné. 

V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí byla velice úspěšná autorská výstava RC modely 

zblízka!, která představila rádiem řízené modely z Moravy a Slezska. V široké škále 

vystavených exponátů byly zastoupeny stroje létající, jezdící a také plovoucí (na vodě i pod 

vodou). Návštěvník měl možnost obdivovat místy až neuvěřitelně detailní a precizní práci 

modeláře, který i na několik metrů velkém modelu vypracovává miniaturní drobnosti. Mezi 

množstvím různých modelů bylo možné zhlédnout i skutečně zajímavé kousky, krásným 

příkladem je soubor stíhacích letadel z první světové války. Samotné modely strojů 

doprovázelo množství dalších modelů (figurky vojáků a personálu nebo průvodní techniky), 

postery představující historii RC modelářství, jeho vývoj v regionu i aktuální dění.  
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Nový přírůstky do sbírek prezentovaly hned dvě výstavy. Výstava Než přiletí čáp. Historické 

kočárky z let 1880–1980 představila výběr z více než stovky historických dětských i 

loutkových kočárků, které za několik desetiletí shromáždili a citlivě zrestaurovali manželé 

Šormovi z Roztok u Prahy. Muzeum regionu Valašsko kolekci v roce 2016 odkoupilo a 

připravilo z ní výstavu, která je koncipována jako putovní. K výstavě byl vydán katalog.  

Nové přírůstky, tentokrát získané darem, prezentovala také výstava Malířský svět Josefa 

Hapky. Veškerá díla pocházela z pozůstalosti po hudební skladateli Petru Hapkovi, který 

tatínkovo dílo uchovával ve svém domě v podhradí Okoře. Mezi vystavenými pracemi byly 

drobné malby a skici z prostředí malířovy rodiny, ale především krajiny a žánrové scény. Na 

rok 2018 muzeum připravuje rozsáhlejší výstavu pro Vsetínský zámek.  

Ke komorním výstavám (ovšem se značným edukačním potenciálem) patřila autorská 

výstava Archeologie s detektorem, kteráse zaměřila na fenomén detektorářství a sběračství 

archeologických artefaktů. Představeny byly předměty, které byly nalezeny právě těmito 

formami povrchové prospekce. Výstava byla spojena s akcí Den s archeologem, který byla 

určena pro školní kolektivy a návštěvníci si mohli vyzkoušet několik jednoduchých pravěkých 

technik, jako například karetkování a také práci s detektorem.  

Závěr roku patřil výstavě věnované fenoménu krajinomalby. Výstava Krajináři Valašska 

představila na pět desítek maleb mapujících rozvoj tohoto specifického výtvarného zaměření 

od počátků plenérové malby (prezentováno na dílech B. Jaroňka a malířů SVUMu), přes 

mistry jejichž tvorba dala věhlas hoře Soláň až po díla, v nichž je obsažena esence typické 

valašské krajiny (Solařík, Frydrych, Hartinger). 
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Výstava v cizím objektu: Dušan Jurkovič – Zrození básníka dřeva.Výstava ve spolupráci s  

Ľubovnianským muzeem (finanční zaštítění výstavy a jejího výtvarného pojetí) a Valašským 

muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (zapůjčka exponátů), kterou navštívilo 

v ľubovňanském skanzenu 39 472 osob. Výstava byla věnována významné osobnosti 

slovenské moderní architektury – architektovi Dušanu S. Jurkovičovi a jeho inspiraci projevy 

lidové výtvarné kultury v počátcích architektovy tvůrčí činnosti spjaté s Valašskem. Vsetínské 

muzeum zpracovalo scénář výstavy, texty na panely, zajistilo výběr exponátů, výpůjčky a 

popularizaci tématu výstavy v domácích i zahraničních periodicích (Valašsko – vlastivědná 

revue; Múzeum – metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis; Sandecko-spišské 

zožity – mezinárodnývlastivednýzborník). K derniéře výstavy byla uspořádána komorní 

konference. 

 

 

V roce 2017 bylo pokračováno v systému hodnocení úspěšnosti výstav z hlediska 

návštěvního (tj. v zásadě počet návštěvníků, kteří navštíví výstavu za 1 den jejího trvání) i 

finančního (tj. finanční efekt konání výstavy). Zpětně byla vyhodnocena úspěšnost všech 

větších a déletrvajících výstav až do roku 2009. Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově 

hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea: (i) paměťové (běžný návštěvník motivovaný k 

návštěvě výstavy – bodově nejhodnotnější); (ii) didaktické (návštěvníci lektorských a 

edukačních programů, které jsou k výstavám realizovány); (iii) zážitkové (návštěvníci akcí, 

pro které jsou u výstavy připraveny doprovodné akce zaměřené na popularizaci výstavy) a 

(iv) ostatní návštěvníci muzea. Tabulka vyhodnocených výstav a akcí v příloze v tabulce E. 
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V následující tabulce jsou výsledky hodnocení výstav v roce 2017, které dosáhly hodnocení 

nad 100 bodů. Pokud výstava splní kritérium 100 bodů, je navštěvována v souladu s plánem. 

Následující tabulka přináší výsledky hodnocení velkých a pro muzejní běh podstatných 

výstav, které byly nainstalovány ve standardních prostorech a trvaly delší čas (ideálně 3 

měsíce): 

Pořadí 

Typ 

vlastní / 

převzatá 

/ jinde 

Rok 

instalace 
Název 

Počet 

návštěvníků 

Délka 

trvání 

Bodové 

hodnocení 

1 V 2017 RC modely zblízka! 3 257 46 310,19 

2 V 2016/17 Za dlouhých zimních večerů 7 377 70 252,90 

3 V 2017 Lidová strava 10 185 98 241,75 

4 V 2017 Krása kraslic 2 675 41 218,99 

5 V 2017 Zbrojovka a město 7 175 73 217,07 

6 V 2017 Karpatské roubenky 9 889 98 208,49 

7 V 2017 Než přiletí čáp 3 777 82 204,84 

8 V 2017 Malířský svět Josefa Hapky 3 081 60 201,80 

9 V 2017 Háčkované dějiny 4 457 94 197,08 

10 P 2017 Čusvydrus 7 042 114 192,48 

11 V 2017 Miriam Kocurková Rochová 2 572 43 186,31 

12 V 2017 Miroslav Adámek 2 982 67 171,16 

13 V 2016/17 Mistři valašských zim 3 159 63 164,28 

14 V 2017 Interfotoklub 2016 2 905 37 151,08 

15 V 2017 
Jaré aj ozimé…. L.a B. 

Vaškovi 
2 405 43 143,47 

16 P 2017 Stromy jako domy 4 971 97 120,09 

16 P 2017 Hvězdy stříbrného plátna 5872 157 104,12 

17 P 2017 Svět starých rádií 4914 157 103,11 

18 V 2017 
Vl. Březovský – průřez 
fotografickou tvorbou 

1 083 20 99,64 

- J 2017 
Dušan Jurkovič: Zrození 

básníka dřeva 
39 472 123 nehodnoceno 

 

Výstava v cizím objektu: Dušan Jurkovič – Zrození básníka dřeva.Výstava ve spolupráci s  

Ľubovnianským muzeem navštívilo v ľubovňanském skanzenu 39 472 osob. Výstava nebyla 

hodnocena interním systémem a její návštěvnost nebyla započítána do statistiky Muzea 

regionu Valašsko. 

Následující tabulka přináší výběr výsledků hodnocení doplňkových výstav, které byly 

nainstalovány většinou v nestandardních prostorech (chodba, balkónek, doplnění expozic) a 

trvaly krátký čas (většinou do 1 měsíce): 
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Pořadí 

Typ 

vlastní / 

převzatá 

Rok 

instalace 
Název 

Počet 

návštěvníků 

Délka 

trvání 

Bodové 

hodnocení 

12 V 2017 Nebe – peklo - Vánoce 7182 25 304,35 

2 V 2017 Velikonoce na zámku 1 345 9 203,80 

3 V 2017 Výstava živých hub 609 6 135,45 

4 V 2017 Výstava živých hub 904 6 159,43 

5 V 2017 Velikonoce v muzeu 917 24 49,13 

6 V 2017 Archeologie (s) detektorem 1 236 71 24,55 

7 V 2016/17 České tradice 1 041 31 35,75 

8 V 2017 Nakresli rally 5 477 91 33,05 

 

Zbývající výstavy do finálního součtu nebyly hodnoceny, protože byly instalovány bez nároku 

na rozpočet či byly umístěny v lokacích, kde není v našich objektech měřena návštěvnost. 

 

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

Přehled přednášek za bod A a B uvádí následující tabulka 

Odborné oddělení 

Přednášky pro veřejnost 

ve vlastní instituci 

Přednášky pro 

veřejnost mimo 

vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci 
Počet 

akcí 
Návštěvníci 

zámek Vsetín 2 48 12 412 

zámek Kinských ve Val. Meziříčí 9 131 1 39 

Hvězdárna Vsetín 17 195 4 108 

zámek Lešná 0 0 0 0 

 

A. ve vlastní instituci 

Pracovníci MRV zajistili v roce 2017 celkem 28 přednášek ve vlastních provozech, přičemž 

autorských přednášek bylo více než 50 %, např. cestovatelská přednáškyJ. Husáka a S. 

Španihela a odborná přednáška Valašské Meziříčí v době měděné. Přednášky K. Valouškové 

Valašskomeziříčské výtvarné klenoty a Sklářství na Valašsku byly určené především pro 

seniory. Etnografka muzea M. Fohlerová na základě zájmu Zahrádkářského svazu připravila 

přednášku o bylinkách v lidové kultuře. Nejvíce přednášek uspořádala Hvězdárna Vsetín, 

která také dosáhla nejvyšší návštěvnosti tohoto typu akce. 

Jako každoročně i v roce 2017 připravili pracovníci Hvězdárny přednášky pro stálé partnery, 

jako jsou DZR Pržno a Stacionář Naděje Vsetín. 
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B. mimo vlastní instituci 

Do cyklu přednášek pro veřejnost pořádaných v Muzejním a galerijním centru ve Valašském 

Meziříčí se s tématem o architektovi D. S. Jurkovičovi zapojila historička umění O. Mehešová. 

Zájem o přednášky projevují zejména senioři, pro které M. Fohlerová přednášela o kraslicích 

(Dům pro seniory Vsetín-Jasenka) a P. Mašláň o karpatských zbojnících (Masarykova veřejná 

knihovna Vsetín) a valašské architektuře (Stacinář Brumov). Sklářství, respektive designu skla 

pro svítidla, byla věnována přednáška proběhnuvší v aule Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské. Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnily 4 

přednášky a besedy (Klub seniorů Vsetín-Rybníky, Elim Vsetín, Učitelé senioři). 

 

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. 

 

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

V roce 2017 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 Sklářské kouzlení, Letní dobrodružství v muzeu, Velikonoce na zámku, Meziříčskou 

muzejní noc, Vsetínskou noc, Svatojánský podvečer, Den dětí, Den Země, Zámecký 

masopust, Templářské slavnosti, Obžérné odpoledne, Zámecké adventní kouzlení (VS), 

Zámecké vánoce (VM), Jonáškovo zábavné odpoledne, Mezinárodní den archeologie a další. 

Některé tyto akce byly připraveny ve spolupráci s organizacemi působícími mimo muzeum. 

Návštěvnost těchto programů se pohybovala v řádu stovek lidí. Dále muzeum pořádalo 

menší akce jako přednášky, Podzimní, Jarní a Pololetní prázdniny v muzeu a další. Tyto trvaly 

kratší dobu a na jejich organizaci se podílel menší počet zaměstnanců, na druhou stranu 

probíhaly častěji. Muzeum se snažilo ve srovnání s předchozími roky o přípravu tematických 

bloků s rezervacemi na daný čas. Při těchto akcích pak byla vysoká návštěvnost za přijatelné 

časové náročnosti pro organizující zaměstnance. Podobně chceme přistupovat k pořádání 

akcí pro veřejnost a školy i v roce 2018. 

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. Další cílovou skupinou byli senioři, pro něž bylo určeno několik akcí, které 

již v předchozím roce získaly na popularitě, a to zejména komponované programy 

k probíhajícím výstavám. Pro specifické návštěvnické skupiny byly ve vazbě na výstavy 

realizovány kreativní a arteterapeutické pořady jako fotografický workshop s V. Březovským, 

výtvarná dílna Tvoříme s Miriam K. R. či Meditace v galerii 
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V roce 2017 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství se Střediskem volného času ALCEDO 

Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných městem 

Vsetín. Byly to tyto akce: Den Země, Dětský den s ANNOU aValašské záření. 

Rovněž se zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území Zlínského kraje: 

Den Země ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Den kraje ve Zlíně. 

Sumarizace úspěšnosti vybraných hlavních muzejních akcí a programů: 

Oddělení Počet akcí Počet návštěvníků 

Zámek Lešná 9 3 355 

Zámek Vsetín 25 5 122 

Zámek Kinských Val. Meziříčí  20 6 580 

Kostel Sv. Trojice 2 1 139 

Hvězdárna Vsetín 34 3 559 

Celkem 90 19 755 

 

Celkový počet kulturně-výchovný akcí uvedených v hlášení NIPOS je vyšší, protože do něj 

patří i partnerské akce a akce ve spolupráci. 

 

Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček (výběr): 

Pobočka Název akce (počet návštěvníků) 

Vsetín 

- Templářské slavnosti 2017 (961 návštěvníků) 
- Vsetínská noc 2017 (568) 
- Zámecký masopust (587) 
- Velikonoce na zámku (498) 
- Obžerné odpoledne (274) 
- Zámecké adventní kouzlení (510)  
- Mezinárodní den archeologie (175) 
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Valašské 
Meziříčí a 
Trojice 

- Jonáškovo zábavné odpoledne (1142) 
- Den dětí (846) 
- Meziříčská muzejní noc ve sv. Trojici (646) 
- Den Země (640) 
- Meziříčská muzejní noc – zámek Kinských (539) 
- Letní dobrodružství v muzeu (442) 
- Mezinárodní den archeologie (414) 
- Adventní čas (348) 
- Rozpustilý masopust (266) 
- Zámecké vánoce (235) 
- Řemeslné dopoledne Velikonoce (217) 
- Jarní prázdniny v muzeu (212) 
- Sklářské kouzlení (189) 
- Podzimní prázdniny v muzeu (102) 
- Zámecká velikonoční neděle (141) 

Hvězdárna 

- Valašské záření (380) 
- Den dětí s ANNOU (371) 
- Templářské slavnosti 2017 (347) 
- Den Země Vsetín (270) 
- Karneval v Sokolovně (251) 

Lešná 

- Květinové slavnosti (263) 
- Pohádkový zámek (188) 
- Možná se probudí i motýli (130) 
- Adventní dílny (998) 
- Živý Betlém 17. 12. 2017 (438) 
- Průvod světýlek (681) 
- Ukončení veteránské sezony 2017 (217) 

 

Představení akcí vybraných akcí 

Zvykoslovné akce  

K tradičním a návštěvnicky stabilně hojně navštěvovaným (okolo 500 návštěvníků) patří akce 

vsetínského muzea, které zážitkovou formou prezentují a oživují nejvýznamnější výroční 

zvyky kalendářního roku. Jsou to Zámecký masopust, Velikonoce na zámku a Zámecké 

adventní kouzlení. 

Templářské slavnosti 2017 

Sedmý ročník středověkých slavností, které muzeum pořádá ve spolupráci s Městem Vsetín, 

Domem kultury Vsetín proběhl v areálu vsetínského zámku a dalších objektů na Horním 

náměstí 26. 8. 2017. V tomto roce dorazilo na akci 961 návštěvníků. Na příchozí tradičně 

čekala spousta atrakcí a aktivit jako, rytířské souboje (slavností se zúčastnily dvě šermířské 

skupiny Alternus a Lucius), ukázky řemesel, ražení mincí, příprava středověkých pokrmů, 

střelba z kuše, vystoupení kejklířů či tanečního souboru. 
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Obžerné odpoledne 

K výstavě Lidová strava připravilo vsetínské muzeum doprovodný program, při kterém bylo 

možno ochutnat či zakoupit tradiční valašské suroviny a pokrmy. Návštěvníci si rovněž 

vyzkoušeli stloukání másla, mletí obilí na ručním mlýnci či dojení krávy. 
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Den Země 

Den Země je již tradiční akcí, kterou připravuje zámek Kinských ve spolupráci s Městem 

Valašské Meziříčí a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí. Letošní ročník, 

který se uskutečnil 20. 4. 2017, bylo nutné zdůvodů špatného počasí přesunout do prostor 

SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí. Akce se zúčastnilo bezmála 640 návštěvníků. Na 

stanovišti muzea byla připravena celá řada úkolů věnovaných letošnímu tématu – Víš, kam 

patříš? Účastníci si mohli vyzkoušet znalost jarních rostlin či poznávačku běžných plodin a k 

nim patřících rostlin. 

Letní dobrodružství v muzeu 

Letos už potřetí měli zejména Ti nejmenší návštěvníci zámku Kinských možnost užít si 

prázdninovou pokladovou hru pro celou rodinu. Poklad, ukrytý v jedné ze zámeckých 

komnat, bylo možné najít jen po vyřešení několika úkolů, objevení nevídaných 

pozoruhodností a nemuzeálních nesrovnalostí. Dobrodružná hra přilákala řadu výletníků, 

kteří si ze zámku krom části pokladu odnesli i zážitek a rozšířené povědomí o regionální 

historii. 

Mezinárodní den archeologie 

V rámci Mezinárodního dne archeologie měli návštěvníci muzeí ve Valašském Meziříčí a ve 

Vsetíně možnost vyzkoušet si štípání kamenných nástrojů, seznámit se s hrnčířskou dílnou 

anebo zpracováním mědi. Formou simulovaného archeologického výzkumu v připravených 

pískovištích se návštěvníkům vysvětlovali základní procesy archeologizace a transformace 

artefaktů. Součástí akce byla i přednáška Co nového v archeologii na Valašsku. Projekt byl 

podpořen z fondu Ministerstva kultury ČR. 
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Akce pro veřejnost v zámku a zámeckém parku Lešná 

Ke stálicím v programové nabídce zámku Lešná patří večerní divadlo v zámeckých 

interiérech, konané v době letních prázdnin. Žánr ochotnických představení se rok od roku 

mění, tentokrát přišla řada na tři hororové příběhy „Kdo se bojí, nesmí do 

sklepa“inspirované povídkami Miroslava Švandrlíka. Příběhy byly určeny výhradně pro 

dospělé návštěvníky. Konala se celkem v šesti termínech, vždy ve dvou časech a navštívilo ji 

celkem 409 návštěvníků. Pro rodiny s dětmi byla určena akce v zámeckém parku Pohádkový 

zámek, konaná v polovině června. Kulturně-zábavný program tvořila hraná pohádka o Černé 

a Bílé královně, čtení pohádkové babičky, dále dobrodružná stezka parkem s  pohádkovými 

bytostmi a na závěr opékání špekáčků. Akce se zúčastnilo 188 návštěvníků. 

 

Tematické výtvarné dílny v zámku Lešná 

V zámku Lešná se každoročně konají adventní výtvarné dílny, ve kterých si návštěvníci 

mohou vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci nebo malý dárek. Velké oblibě se těší hlavně 

zdobení skleněných ozdob, které bylo pro velký zájem uspořádáno opakovaně. Tvůrčí aktivity 

nacházejí uplatnění i při jiných akcích v průběhu roku. 
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4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: ČSOP Orchidea Rožnov pod Radhoštěm, 

Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká botanická 

společnost, Česká zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice 

Národního muzea v Praze, Evropská asociace archeologů, Historická skupina 1. čs. 

partyzánské brigády Jana Žižky, Český svaz bojovníků za svobodu, Archeologický klub 

studentů Slezské univerzity, Česká archeologická společnost a Česká sklářská společnost a 

zapsaného spolku Konopa. 

V roce 2017 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky určené žákům 

základních a středních škol. Celkem se během roku uskutečnilo 21 schůzek, kterých se 

průměrně účastnilo 4 až 5 členů (celkem 85 návštěvníků). 

 

4.7. Spolupráce se zahraničím 

V průběhu roku 2017 byly připravovány společné projekty pro případné výzvy přeshraniční 

spolupráce s partnerskými muzei na Slovensku – s muzeem v Čadci a Povážské Bystřici. 

Dále, ve spolupráci s dlouholetým slovenským partnerem vsetínského muzea–s  

Ľubovnianským muzeem byla zrealizována výstava Dušan Jurkovič – Zrození básníka 

v ľubovninaském skanzenu, který se během letní sezónu těší velké návštěvnosti (výstavu 

navštívilo téměř 39 500 osob). Vsetínské muzeum zajistilo popularizaci tématu výstavy 

v domácích i zahraničních periodicích: Valašsko – vlastivědná revue; Múzeum – metodický, 

študijný a informačný recenzovaný časopis; Sandecko-spišské zožity – 

mezinárodnývlastivednýzborník, a Ľubovnianské muzeum uspořádalo k derniéře výstavy 

komorní konferenci o architektovi Dušanu S. Jurkovičovi. Tímto výstavním počinem navázalo 

Muzeum regionu Valašsko na dřívejší společné výstavní aktivity; např. v roce 2007 na hradě 

Ľubovňa hostovala výstava Souhra technologie a designu – Ohýbaný nábytek a gobelíny, 

která představila profilovou sbírku vsetínského muzea. 

 

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 

Novojičínska, Muzeum Beskyd Frýdek Místek, Moravská galerie v Brně, Galerie Hlavního 

města Prahy, Národní galerie Praha, Muzeum východních Čech v Pardubicích, Správa CHKO 

Beskydy, Správa CHKO Poodří, AOPK Praha, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,  Pedagogická fakulta MU Brno nebo Archeologické 

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

Spolu s dalšími etnografy muzeí Zlínského kraje byly v 2. polovině roku 2017 etnografka a 

programová pracovnice vsetínského muzea zřizovatelem zapojeny do práce na Koncepci 

účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji. Ta spočívala zejména 

v mapování současného stavu tradiční rukodělné výroby v okrese Vsetín. 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného 

přírodovědného časopisu Acta CarpathicaOccidentalis, kdy bylo vydáno šesté číslo časopisu.  

Ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně bylo obnoveno vydávání 

recenzovaného periodika Acta musealia, přičemž bylo vydáno druhé číslo. 

 

4.10. Návštěvnost muzea 

Celkem dosáhla návštěvnost muzea počítáno autentickým návštěvníkem počtu 91 621 

autentických návštěvníků.Tito se zúčastnili celkem 90 kulturně-výchovných akcí (vernisáže, 

exkurze, koncerty, přednášky a další), kterých se společně s běžnou návštěvností expozic a 

výstav (odpovídá evidenci NIPOS) zúčastnilo  127 518 návštěvníků.  

Do návštěvnosti Muzea regionu Valašsko byla po konzultacích se zřizovatelem a Asociací 

Muzeí a Galerií započítána externí návštěvnost mimo objekty Muzea, a to pouze v případě, 

že byla jinému subjektu zapůjčena výstava a na základě smlouvy a spolupráci a dílčích smluv 

o dílo vyfakturována veškerá práce a náklady s tímto spojené. Smluvní partneři taktéž nikdy 

nevykazují tuto návštěvnost v rámci pravidelného statistického hlášení NIPOS.  

Návštěvnost Muzea se v roce 2017 podařila stabilizovat a tím i splnit vytyčený plán 

návštěvnosti. Srovnání mezi léty 2009–2017 přináší následující tabulka a graf. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zámek 

Vsetín 
17 307 21 574 28 056 33 649 33 623 11 493 12 160 33 810 38 495 

Hvězdárna 

Vsetín 
5 179 5 928 8 199 10 014 10 381 10 874 11 254 9 406 7 654 

Zámek 

Kinských ve 

VM 

9 058 16 072 22 093 24 579 20 241 24 230 24 603 24 511 23 520 

Kostel Sv. 

Trojice 
900 1 096 2 465 1 924 2 958 2 183 3 248 2 610 1 139 

Lešná 0 0 3 483 24 934 22 639 23 601 25 696 21 394 20 813 

Celkem 32 444 44 670 64 296 95 100 89 842 72 381 76 961 91 371 91 621 
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Na zámek Vsetín zavítalo v roce 2017 historicky rekordních 38 495 návštěvníků, plán 

návštěvnosti byl výrazně překročen. Zámek rovněž při 22 % neplatících návštěvnících u 

speciálních muzejních akcí dosáhl rekordních tržeb 686 459 Kč, čímž splnil i plán při 

průměrných tržbách 17,83 Kč na návštěvníka. 

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 téměř 1 000 osob. Návštěvnost zde tak sice nebyla v tomto roce rekordní, 

přesto se jedná o vzhledem k lokaci zámku a již delšího času od jeho otevření o velmi vysoké 

číslo. Tržby v zámku Lešná byly meziročně stabilizovány ve výši 530 911 Kč. Na zámku Lešná 

bylo taktéž dosaženo nejnižšího podílu neplatících návštěvníků na celé návštěvnosti (pouze 

20 %). 

Návštěvnost v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí dosáhla počtu 23 520 návštěvníků při 

historicky nejvyšších tržbách 515 502 Kč. Zámek Kinských vzhledem k přijímané dotaci Města 

Valašské Meziříčí na zkvalitnění nabídky hlavně pro obyvatele města zaznamenal díky 

většímu počtu bezplatných akcí (např. Meziříčská muzejní noc, Den Země, Dětský den a 

další)podíl neplatících návštěvníků ve výši 21 %.  

Bývalý kostel sv. Trojice (nynější muzejní lapidárium s expozicí církevní i světské plastiky), 

navštívilo v roce 2017 celkem 1 139 návštěvníků při dosažení tržby ve výši 33 700 Kč. Pokles 

je dán uzavřením kostela pro veřejnost, kdy byl objekt otevřen jen ve dvou případech při 

dlouhodobě tradičních akcích – prosincová Rybova mše a květnová Meziříčská muzejní noc. 

Hvězdárna Vsetín dosáhla návštěvnosti 7 654 návštěvníků. Pokles proti předchozím rokům 

byl způsoben dočasným snížením počtu pracovníků na hvězdárně, kdy zde po půl roku 
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pracovali pouze dva programoví pracovníci. Přes tento výpadek došlo k zvýšení tržeb lepším 

výběrem vstupného na 77 918 Kč. Podíl neplatících návštěvníků klesl na 35 %. 

Autentický návštěvník 

Zámek 

Vsetín 

Hvězdárna 

Vsetín 

Zámek 

VM 

Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 29 890 4 818 18 298 417 16 643 70 066 

Počet neplatících 

návštěvníků 8 302 2 682 5 038 722 3 983 20 727 

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP 303 154 184 0 187 828 

Celkem 38 495 7 654 23 520 1 139 20 813 91 621 

 

Počet navštívených výstav 

a expozic (evidenci NIPOS) 

Zámek 

Vsetín 

Hvězdárna 

Vsetín 

Zámek 

VM 

Sv. 

Trojice 
Lešná Celkem 

Počet platících návštěvníků 44 481 4 818 22 235 417 25 548 97 499 

Počet neplatících 

návštěvníků 13 811 2 682 5 509 722 6 034 28 758 

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP 527 154 254 0 326 1 261 

Celkem 58 819 7 654 27 998 1 139 31 908 127 518 

 

 

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 2017 

vydalo Muzeum celkem 5 neperiodických publikací a vydávalo tři časopisy (Valašsko – 

vlastivědná revue 2x ročně) a ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíněodborné 

časopisy Acta CarpathicaOccidentalis a Acta musealia, každý 1x ročně 

Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo sedmé číslo společného odborného 

přírodovědného časopisu Acta CarpathicaOccidentalis (ISSN 1804-2732). Časopis Acta 

musealia původně vycházel pod hlavičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, k jeho 

znovuobnovení v roce 2016 se však přidal i nový vydavatel, a sice právě Muzeum regionu 

Valašsko. Kromě upraveného schématu časopisu a nové grafiky jsou největší novinkou 

recenzované články v sekci Studie. Loni vyšlo druhé inovované číslo. 
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Muzeum na svých stránkách zpřístupnilo 2 elektronické dokumenty. 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně populárně naučný časopis Valašsko 

– vlastivědná revue. V roce 2017 bylo vydáno číslo 38/2015 a 39/2015, a to v nákladu 650 ks 

výtisků tištěných v externí tiskárně (tisk je zčásti dotovaný finančním příspěvkem firmy 

Galvamet ve výši 30 000,- Kč). Obsah periodika tvoří jednak články externích přispěvovatelů, 

jednak příspěvky pracovníků MRV(ti zdev roce 2017 publikovali celkem 30 vlastních 

příspěvků).  
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Rok 2017 byl ve znamení vydání tří velkých publikací – Chýrného muzikanta nedávno 

zesnulého Oldřicha Šuléře, Městečka mých vzpomínek editorky Ivany Spitzer Ostřanské a 

katalogu historických kočárků téže autorky. 

 

Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky Leopolda Christa: k poznání historie mohou skvěle 

přispět díla, která sice krátce po svém vzniku upadnou do zapomnění, ale jsou objevena o 

řadu let později. To je i případ kroniky krásenského rodáka, akad. sochaře Leopolda Christa 

(1906–1985). Rukopisné dílo L. Christa bylo roku 1997 zakoupeno od jeho dcery, paní Blanky 

Švidrnochové, a zapsáno do sbírek Muzea regionu Valašsko. Povídání bylo původně určeno 

právě pouze dceři Blaničce. Podvečernímu vyprávění vždy naslouchala i jeho manželka, a to 

tak ráda, že se je rozhodla zachytit na papír. Leopold Christ pak rukopis zkrášlil svými 

kresbami a fotografiemi z rodinného archívu.  

V Christově soukromém vyznání a rodinných vzpomínkách ožívá příběh každodenního života 

obyvatel Krásna, Valašského Meziříčí a okolí na počátku 20. století. Života chudáků, 

zemědělců, živnostníků i šlechty, života naplněného radostmi i smutkem, svázaného 

zvyklostmi a staletými tradicemi. Publikace byla vydána za finanční podpory Města Valašské 

Meziříčí.  

 

 

Kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko: V knize se vydáváme společně na projížďku 

historií jak dětského kočárku, tak jeho menší varianty pro panenky, čili kočárku loutkového. 



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2017 
 

 82 

Dětský kočárek, dnes již naprosto běžný „dopravní prostředek“ většiny dětí, nebýval v 

uplynulých staletích v žádném případě samozřejmou součástí dětské výbavičky. Děti se 

přepravovaly všelijak, na rukou, v různých úvazech, dřevěných vozíčcích či trakářcích, nebo 

se prostě nechávaly doma a snad jen venkovské děti si dosyta užívaly pobytu na čerstvém 

vzduchu.  

Právě kočárkům zasvětili celý svůj život manželé Šormovi z Roztok u Prahy, které jejich 

sběratelská vášeň těšila dlouhá desetiletí. Za ta léta se jim povedlo shromáždit vskutku 

úctyhodnou sbírku rozličných dětských i loutkových vozítek z let 1890–1980. A právě detailní 

popis jednotlivých kočárků ze sbírky manželů Šormových, která byla v roce 2016 zakoupena 

do sbírek Muzea regionu Valašsko, p. o., je stěžejní částí této publikace. Publikace byla 

vydána za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.  

 

Oldřich Šuleř: Chýrný valašský muzikant Jan Pelár: Beletristicky zpracovaná biografie 

valašského muzikanta Jana Pelára (1844 Hošťálková – 1907 Bystřička), zakladatele tradice 

valašských lidových muzik, sběratele lidových písní a propagátora Valašska. Autor se 

zaměřuje na klíčové události jeho života, oživuje je, poutavě přibližuje Pelárovy zvyky, 

povahové rysy a okolnosti, které podstatným způsobem zpopularizovaly valašskou lidovou 

kulturu a začlenily ji do širokého národního kontextu (např. podíl na úspěchu první 

národopisné výstavy na Vsetíně v roce 1892, účast na Národopisné výstavě českoslovanské v 

Praze v r. 1895 aj.).  

Příběhy ze života valašského muzikanta propojují fiktivní dialogy s jeho vnučkou, které 

přibližují způsob Pelárova uvažování o životě a jeho rodném kraji a v nichž autor knihy 

bohatě využívá kouzlo valašského dialektu.  
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Autor JUDr. Oldřich Šuleř, český spisovatel, narozen 1924 v Ostravě, zemřel 2015 tamtéž, 

dětství a mládí, včetně gymnaziálních studií, prožil ve Valašském Meziříčí, psal romány, 

reportáže, studie a črty, z nichž mnohé jsou situovány na Valašsko, připomínají jeho 

novodobou i vzdálenější historii, jeho osobnosti, životní styl a lidovou kulturu. 

 

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 

Pracovníci Muzea v roce 2017uveřejnili rekordních 10 odborných publikací v češtině a 

angličtině v odborných periodikách a jiném mezinárodním recenzovaném periodikum 

s právem zápisu do RIV: po jednom článku do Acta Musealia, Sklář a keramik. Historičky 

umění zpracovaly texty a katalogy do obsáhlé recenzované monografie Dílo a předobraz, 

věnované 120 produkce Moravské gobelínové manufaktury. Dále příspěvek „Hospodářské 

využití a regulace vsetínské Bečvy v 19. století“, sborník XXXII. Mikulovské sympozium „Voda 

v dějinách Moravy“ a čtyři příspěvky přírodovědných oborů (přičemž dva byly přijaty v 

angličtině do impaktovaných časopisů). Dále článek na téma Interfotoklub Vsetín – historie a 

současnost mezinárodního fotografického salónu (15 NS, 6s.), In: Prostor Zlín 3/2017 

Text o výstavě Dušan Jurkovič – Zrodeniebásnikadreva (4 NS, 2 s.) v časopise Múzeum, 

metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis 

Významným publikačním počinem valašskomeziříčského i vsetínského muzea byla 

spolupráce na realizaci publikace Dílo a jeho předobraz – 120 let Moravské gobelínové 

manufaktury, v níž bylo otištěno 8 recenzovaných kapitol od historiček umění obou 

pracovišť, které komplexně zpracovávají gobelínovou a kobercovou tvorbu a restaurování 

v MGM, a to spolu s 8 katalogy čítajícími na 2000 položek; texty jednotlivých kapitol jsou 

doplněny o anglické summary.   

V roce 2017 byly publikovány dva články v časopise Sklář a keramik a příspěvek pro časopis 

Pressglas-Korrespondenz. V rámci spolupráce s Valašským deníkem vyšlo během roku 

2017celkem 82 příspěvků v rubrikách: Příroda Valašska, Historická místa Valašska, 

Fotografové a malíři Valašska, Muzejní kukátko, Hrajeme si s muzeem a Nebe nad 

Valašskem. V rámci spolupráce s týdeníkem Jalovec vyšlo 7 článků. 

Ve sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 8 příspěvků, a to ve 

sborníku Technického muzea v Brně, ve sborníku Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

„Erotika v lidové kultuře“ a v mezinárodním vlastivědném sborníku Sandecko-spišské zožity 

(SR), sborníku Lepidopterologického kolokvia, Zoologických dnů v Brně a dalších. 

Ve Zpravodaji města Valašské Meziříčí publikovala historička muzea 8 článků k dějinám 

města, v Echu – Valašských novinách 11 článků z dějin každodennosti města a jeho širšího 

okolí. Příspěvek o lidové stravě do publikace Vaříme s babičkou, který vydala Charita Nový 

Hrozenkov. 

V roce 2017 ve Vsetínských novinách byly publikovány čtyři články pracovníků Hvězdárny 

Vsetín, které rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. Také v roce 2017 
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pracovníci hvězdárny pravidelně publikovali krátké články z astronomie, meteorologie a 

kosmonautiky v rubrice „Nebe nad Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 13 

těchto článků. 

Na webu Muzea bylo on-line včetně fotodokumentace publikováno 57 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 některým výstavám či kulturním akcím vydává buď průvodce výstavou nebo 

informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a měsíční plán jak na vlastních 

informačních vývěskách, tak i na webu, plakátovacích plochách Města Vsetín a Valašské 

Meziříčí 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, Ona Dnes, Echo 

Valašska a Chvilka pro tebe aj.; v rozhlase – Český Rozhlas (ČR Brno), reportáž na ČT Déčko – 

Tamtam, Rádio Proglas, Rádio Čas, Hit rádio Orion, Rádio Valašsko, Plakáty a pozvánky na 

akce visí kromě propagačních vitrín i v IC Vsetín, IC Rožnov pod Radhoštěm, IC Valašské 

Meziříčí i v informačních centrech Zlínského kraje, na webových stránkách muzea, webu 

Východní Moravy, webu do-muzea.cz, webu kudyznudy.cz, infocesko.cz, akcevcesku.cz, 

webu města Vsetín, webu akce.cz, webu plakatovna.cz. Pozvánky na akce jsou pravidelně 

posílány do informačních center ve Zlínském kraji, do redakcí regionálních i 

celorepublikových periodik a rádií. Na nejvýznamnější akce proběhla ve vybraných médiích 

(Regionální televize a Rádio Blaník) cílená reklamní kampaň (např. o výstavě RC modely 

z blízka), která na akce přilákala výrazně více návštěvníků, než jako tomu bylo v minulém 

roce.  

Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v Regionální televizi, satelitní 

televizi s celostátní působností – celkem 17 reportáží (Vsetín: 4, Valašské Meziříčí: 10 a 

Lešná u Valašského Meziříčí: 3).  

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 2017 celkem81 tiskových zpráv a 

vyšlo 316 článků v místních periodicích i médiích s širší působností (z toho Vsetín 130 článků, 

Valašské Meziříčí 117 článků, Lešná 44 článků a Hvězdárna 25 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).  

Aktivity Muzea jsou stále intenzivněji propagovány také přes sociální sítě, zejména 

Facebook. Pracovníci Muzea spravují celkem 4 facebookové stránky (Muzeum regionu 
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Valašsko, zámek Vsetín, zámek Kinských a zámek a park Lešná). V roce 2017 se trvale 

zvyšovala sledovanost těchto stránek i počet trvalých odběratelů příspěvků. Na hlavní 

stránce „Muzeum regionu Valašsko“ bylo v roce 2017 zveřejněno 210 zpráv a více než 200 

uživatelů tuto stránku přidalo do svých oblíbených kanálů. Momentálně eviduje Muzeum na 

svém hlavním profilu 964 odběratelů s dosahem až 12 872 uživatelů. 

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 si zobrazilo v roce 2017 celkem 80 966 návštěvníků 

(z toho 48 696 unikátních návštěvníků). Web muzea vykazuje dlouhodobě stabilní 

návštěvnost (+ 607 nových návštěvníků oproti roku 2016). Zobrazeno bylo celkem 248 353 

webových stránek. Nejoblíbenějším cílem návštěvníků je stále vyhledávání informací o 

jednotlivých objektech, stránky v této sekci byly zobrazeny celkem 82 000krát. Vysoký zájem 

je i o  dění v objektech muzea – výstavy, akce a lektorské programy, stránky s tímto obsahem 

byly prohlédnuty 64 761krát. Mezi často navštěvované sekce patří zprávy a tiskové zprávy, 

které byly zobrazeny 10 174krát. Zájem byl i o nabídku muzejních publikací, tato sekce byla 

zobrazena 8 535krát. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2017 navštívilo web MRV 504 509 návštěvníků 

(z toho 301 770 unikátních návštěvníků) a bylo zobrazeno celkem již 1 667 486 webových 

stránek. 

 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2017 na nich bylo zaznamenáno 14 139 

unikátních přístupů. 

 

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/
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5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad) 

Pracovníci muzea poskytli jednu recenzi do časopisu Slovácko. Zástupce MRV působí 

v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a 

rovněž v redakční radě časopisu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu 

Valašsko Acta musealia.  

Dále byl zpracován recenzní posudek na publikaci Umění restaurovat: Tapiserie a liturgické 

textilie ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha: Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze, 2017, 128 s.  

Entomolog zpracoval recenzní posudek na metodický článek Monitoring lučních 

bezobratlých v KRNAP: současný stav a perspektivy zaslaný do redakce Opera Concortica 

(Sborník Správy NP Krkonoše). 

 

6) Rozvojové aktivity 

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů 

V roce 2017 nebyly realizovány žádné projekty financované prostřednictví fondů EU 

(EHP/Norsko). 

 

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) 

1) Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tématický okruh 1:Edukační 

aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES.  

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci 50 000 Kč z MK ČR na realizaci projektu: 

Od pračlověka k archeologovi. Projekt byl v roce 2017 řádně ukončen a vyúčtován. 

2) Inovace v muzejní environmentální výchově. 

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci 125 788 Kč ze SFŽP, projekt byl v roce 

2017 řádně ukončen a vyúčtován. 

3) Zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

Muzeum obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci z Města Valašské Meziříčí ve výši 100 000 

Kč na náklady spojené s vydáním publikace muzea Městečko mých vzpomínek. Kniha byla 

v roce 2017 vydána a dotace vyúčtována. 
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4) Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb 

muzeí a galerií. 

Muzeum obdrželo neinvestiční dotaci 150 000 Kč z MK ČR na náklady spojené s vydáním 

publikace Kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko. Kniha byla v roce 2017 vydána a dotace 

vyúčtovaná. 

 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2017 byly do muzea darovány sbírkové předměty uvedené v tabulce v bodu  1.1. 

v odborné části této zprávy. 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 2017 pak převedeny 

do II. stupně evidence. 

6.4. Finanční pomoc sponzorů 

V roce 2017 přispěli na provoz muzea následující sponzoři: 

- Nadace ČEZ 36 400,00 Kč 

- GALVAMET s.r.o. 38 000,00 Kč 

- Nadace SYNOT 35 000,00 Kč 

- Austin Detonator s.r.o. 9 000,00 Kč 

Všechny finanční dary ve výši 143 400 Kč byly v roce 2017 použity. 

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

 

Projekt Od pračlověka k archeologovi 

V roce 2017 získalo muzeum dotaci z programu Kulturní aktivity - podprogram „Podpora 

výchovně vzdělávacích Aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017 od Ministerstva kultury ČR. 

Cílem projektu je modernizovat vzdělávací vybavení muzea. Současně nabídnout školám a 

veřejnosti interdisciplinární a neobvyklý program, který podpoří vlastní činnost žáků a zájem 

nejen o archeologii, ale i vědy s ní spolupracující. Dalším cílem je posílit vazbu s domácím 

regionem a zájem o jeho unikátní ráz.  

 

Projekt Inovace v muzejní environmentální výchově 

V roce 2016 podalo muzeum žádost o poskytnutí dotace na projekt Inovace v muzejní 

environmentální výchově. Tento projekt navazuje na předcházející projekty muzea 
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realizované ve spolupráci s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí. 

Neinvestiční dotaci ze SFŽP muzeum získalo v roce 2017. 

Cílem projektu je tvorba pěti vzdělávacích programů, a to: „Hmyz aneb valašská drobotina“, 

„Rozumíme ptačí řeči“, „Strom života“, „Valašské klenoty“ a „Příroda a její služby“. Každý 

vzdělávací celek bude zahrnovat interaktivní prezentaci, propagačně-edukační video, 

metodické a evaluační listy (1000 ks) a drobný učební materiál. Dále pak byly vytvořeny 

interaktivní prezentace, propagačně-edukační videa, které byly poté použity při edukačních 

aktivitách Muzea regionu Valašsko. 

 

Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí 

V průběhu roku 2017 pokračovala realizace přípravných prací pro investiční záměr 

1309/090/03/17 Muzeum regionu Valašsko – odstranění havarijního stavu kostela 

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Cílem investičního záměru je oprava stávajícího 

střešního pláště, dřevěných konstrukcí, statického zajištění zděných stěn a elektroinstalace 

nemovité kulturní památky. Během roku byly zhotoveny projektové dokumentace a bylo 

zažádáno o územní souhlas a stavební povolení. V září byla podána žádost na Ministerstvo 

kultury České republiky o dotaci v rámci programu záchrany architektonického 

dědictví.Rozpočet akce je 12,3 mil. Kč. 

 

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic 

Během roku 2017 byla Radou ZK schválena investiční akce 1329/090/04/17 – Muzeum 

regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a 

expozic. Akce řeší současnou havarijní situaci v uložení a ochraně sbírkových předmětů, 

umístěných v nevyhovujících prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. V průběhu 

roku proběhly přípravné práce v podobě studií a projektových dokumentací. V závěru roku 

se tvořila studie proveditelnosti a připravovala se projektová žádost do výzvy č. 76 do IROP. 

V lednu 2018 byla projektová žádost úspěšně podána. 

Rozpočet akce je 99,5 mil. Kč. 

 

7) Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 

2015–2024 

 
a) Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory 
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)  
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Údaj Rok 2015 

Rok 

2016 

vyplnění 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 + 

Objekty - pobočky, 
detašovaná pracoviště 
(NIPOS ř. č. 0103) 

3 3 3 
   

Sbírkové předměty 
(NIPOS ř. č. 0901)  

76 717 83 875 87 758 
   

Počet zapsaných 
přírůstků za sledovaný 
rok (NIPOS ř. č. 0905): 

120 702 766 
   

- z toho přírůstky 
získané koupí 

0 112 99 
   

- z toho přírůstky 
získané darem 

29 508 583 
   

- z toho přírůstky 
získané sběrem 

91 82 54 
   

Počet knihovních 
jednotek (NIPOS ř. č. 
0603) 

27 121 27 475 27 621 
   

Počet stálých expozic 
(NIPOS ř. č. 0107) 

18 18 18 
   

Počet výstav (NIPOS ř. 
č. 0201):  

33 44 0 
   

- z toho v zahraničí 
(NIPOS ř. č. 0205):

  
0 0 1 

   

Počet kulturně 
výchovných akcí pro 
veřejnost (NIPOS ř. č. 
0231): 

190 125 90 

   

Celková návštěvnost 
expozic a výstav, 
kulturně výchovných 
akcí (NIPOS ř. 0218 + ř. 
0232) 

145 356 129 648 127 518 

   

 
c) Výkaz o hvězdárně (v souladu s NIPOS Kult (MK) 16-01 a hodnocenými indikátory 
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024) 
 

Údaj 
Rok 

2015  

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 + 

Objekty - pobočky, 
detašovaná pracoviště 
(NIPOS ř. č. 0101) 

1 1 1    

Počet knihovních 
jednotek 

0 0 0    

Počet stálých expozic 0 0     

Počet výstav (NIPOS ř. 
č. 0108): 

0 0 0    

- z toho v zahraničí 0 0 0    

Počet vzdělávacích akcí 430 345 327    
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pro veřejnost (NIPOS ř. 
č. 0103): 

Celková návštěvnost 
(NIPOS ř. 0102) 

11 339 9 046 7 654    

 
7.3. Souhrnná zpráva o stavu plnění ukazatelů/dosažení indikátorů  
 

Muzeum v souladu se svými cíli pracuje na plném zpřístupnění svých služeb, čili i knihoven 

veřejnosti. V minulém roce došlo k dalšímu vyprofilování knihovny ve Vsetíně směrem 

k odborné muzejní knihovně, tento proces běžel v roce 2017 i ve Valašském Meziříčí. Cílem 

je mít k dispozici celý knihovní fond formou on-line katalogu na webových stránkách muzea. 

Ve sbírkotvorné činnosti došlo k aktualizaci Sbírkotvorné koncepce. Bylo navedeno takřka 

100 % sbírky do databázových systémů, kdy se nyní data čistí a chystají na plánovaný převod 

do ESSP. Inventarizace sbírek proběhla dle plánu, plán byl překročen kvůli nutnosti znovu 

inventarizovat fondy, kde byly v minulosti nalezeny chyby v evidenci.  

Nárůst velikosti sbírky byl razantnější než plánovaných 2% díky jednorázovému zapsání 

velkých sběrů hmyzu a archeologických nálezů do sbírek. Podíl odborných pracovníků na 

všech zaměstnancích muzea nyní zapojených do řešení záměrů VaV je nyní 65 % (27,3 

přepočtených úvazků). Počet odborných výstupů uznatelných do RIV vzrostl na 18 za rok 

2017, celkový počet popularizačních článků za muzeum byl 316.  

Muzeum vydává svůj popularizační časopis Valašsko a dále vydávalo ve spolupráci s MJVM 

ve Zlíně dva odborné časopisy, přírodovědný a společenskovědní. Návštěvnost speciálních 

doprovodných akcí k výstavám a expozicím činila 23 544 osob, kdy 89 % tvořili žáci a 

studenti. V rámci návštěvnosti docíleno vzestupu zájmu o nabídku muzea, muzeum si 

zapůjčilo 8,5 % výstav a celkem otevřelo 35 výstavních počinů větších či menších parametrů. 

Snížení procenta kompletně zapůjčených výstav je dáno tím, že muzeum mnohé zapůjčené 

výstavy adaptovalo na jeho podmínky tak, aby byly návštěvnicky atraktivnější. Připravili jsme 

jednu výstavu pro zahraničního partnera. Samozřejmostí je tvorba výstavního plánu podle 

směrnice č. 20: Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů a 

hodnocení činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko. Počet kulturně-

výchovných akcí díky přísnějšímu posuzování zařazení akce a akcentací na kvalitu a ne 

kvantitu akcí stoupl na 139 navzdory utlumení malých akcí s návštěvností pod 100 osob (v 

souladu s cíli muzea na na roky 2017–2019), které navštívilo 21 623 návštěvníků (v roce 2016 

to bylo jen 18 584). V muzeu nyní pracuje stabilní tým, který je obměňován dle potřeby 

efektivní práce a naplnění poslání muzea jako instituce. 

 

8) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2017 (tento výkaz je 

součástí programu statistického zjišťování MK ČR). 

Roční výkaz je uveden v příloze D. 
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III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2017 

1) Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2017 (celkové shrnutí) 

 

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými 

pokyny zřizovatele. Týká se to zejména dodržení závazných účetních analytik, stanovených 

rozpočtových pravidel a účetních postupů. Účetní výkazy jsou pravidelně čtvrtletně zasílány v 

elektronické podobě do CSÚIS dle požadavků stanovených legislativou. 

Do účetnictví jsou v průběhu roku zapracovány poznatky a nálezy z provedených externích 

kontrol a dohlídek zřizovatele tak, aby bylo zamezeno možnosti vzniku opakovaných nálezů. 

Do účetní závěrky byly zapracovány a proúčtovány poznatky z inventarizace a to jak fyzické, 

tak dokladové. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve formě mank a škod či přebytky majetku. 

V účetní závěrce jsou zachyceny všechny účetní případy a skutečnosti, které byly organizaci 

známy k 31. 12. 2017. Domníváme se, že účetní závěrka tak poskytuje věrný a poctivý obraz 

o stavu majetku a finanční situaci organizace. 

ÚJ používá účetní metody, které jsou uvedeny v příloze ÚZ za rok 2017.  

V roce 2017 ÚJ účtovala o neinvestičních transferech prostřednictvím účtu 672 v souladu se 

zákonnými předpisy a pokyny zřizovatele. Investiční transfer ÚJ v průběhu roku 2017 

organizace přijala ve výši 3 106 034,98 Kč. 

ÚJ ke dni 31. 12. 2017 neeviduje pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky.  

Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla. 

2) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení 

 

Nastavení vnitřního kontrolního systému PO  
 

Vyjádření ředitele: 

V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, ve kterém je zapracován i systém vnitřní 

kontroly systému organizace. 
 

Přehled platných vnitřních směrnic 

Směrnice 

číslo 
Název směrnice 

Platnost 

od 

Poslední 

úprava 

001 Směrnice o vedení účetnictví 1.12.2010 1.1.2014 

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    1.12.2010 1.11.2013 

005 Směrnice o řídící kontrole                      1.12.2010 
 

006 Směrnice o používání FKSP                     1.12.2010 1.2.2011 
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007 Pracovní řád                                  1.12.2010 1.4.2015 

008 Vnitřní platový předpis                         1.6.2012 1.11.2014 

009 Organizační řád                                1.3.2013 1.1.2017 

010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad    1.2.2010 1.4.2015 

011 Směrnice o nakládání s odpady 1.12.2010 
 

012 Směrnice k provozu motorových vozidel a evidenci spotřeby PHM 1.4.2011 1.3.2013 

013 Směrnice k vedení spisové služby, k archivaci, spisový a skartační řád 1.8.2011 
 

014 Směrnice k zabezpečení požární ochrany  1.4.2011 1.5.2016 

015 Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 1.4.2011 1.5.2016 

016 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  1.12.2010 
 

017 Depozitární řád  1.11.2012 1.7.2016 

018 Správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy 1.4.2013 1.4.2014 

019 Směrnice k sestavení rozpočtu muzea 1.7.2015 
 

020 
Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů 

a hodnocení činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko 
1.9.2015 

 

021 Směrnice k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů 1.6.2016 
 

022 Směrnice k zabezpečení nakládání s chemickými látkami a směsmi 1.5.2016 
 

023 Personální směrnice 1.7.2016 
 

 

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno příslušné oddělení Muzea dle charakteru a zaměření obsahu 

vnitřní normy. V roce 2017 byla aktualizovaná směrnice Organizační řád. Oddělení vnitřního auditu 

není zřízeno. 

 

Inventarizace majetku PO 
 

Vyjádření ředitele: 

Majetková evidence je vedena pomocí programu Gordic-WinEMA. Za její vedení odpovídá 

ekonom. Inventarizace majetku a závazků organizace je prováděna dle Směrnice č. 04 muzea 

a příkazu ředitele k provedení inventarizace (Plán inventur). Je v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

Inventarizací majetku a závazků k 31. 12. 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištění 

ÚIK jsou uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2017, v příslušných inv. soupisech a v příloze 

k ÚZ za rok 2017. 

Doložení průběhu inventarizace a jejího vyhodnocení (inventarizační zpráva) je uvedeno 

v přílohové části. 
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IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2017 

 

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace 

 ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2017 

 

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  

a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2017 

ředitel příspěvkové organizace 

 

doporučuje / nedoporučuje * 

 

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 

na zasedání Rady Zlínského kraje dne 26. 3. 2018 

 

 

Ve Vsetíně dne 15. února 2018 

 

 

 

 

                                                                                                   ------------------------------------------------- 

 

 

 

Ing. Tomáš Vitásek 

ředitel  

Muzeum regionu Valašsko, 

příspěvková organizace 
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