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A) ČÁST TEXTOVÁ

Úvod

Vznik muzea

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

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

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

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

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

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

Činnost a pobočky muzea

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

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

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

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

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

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

mládeží ale i širokou veřejností.

Muzeum má ke konci roku 2019 celkem 42,67 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 546 015 sbírkových předmětů vedených pod 91 704 evidenčními čísly. Výnosy 

muzea v roce 2019 činily celkem 36,39 mil. Kč (v roce 2018: činily celkem 33,87 mil. Kč, v 

roce 2017: 27,36 mil. Kč, v roce 2016: 24,8 mil. Kč), z toho 31,5 mil. Kč byl příspěvek 

zřizovatele. 

Návštěvnost

Celková návštěvnost muzea v roce 2019 byla 81 661 návštěvníků a dle počtu navštívených 

výstav a expozic (evidence NIPOS) byla 116 586. Udržení vysoké návštěvnosti na všech 

pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků a byl 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 (ten byl po většinu roku

2019 uzavřen, kvůli probíhající rekonstrukci). 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 
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z hlediska edukačního poslání muzea je pobočka vsetínská Hvězdárna, jejíž pracovníci rozvíjí 

děti a mládež nejen pomocí programů ve svém areálu, ale vyjíždí za nimi i do škol a 

pobytových táborů. Odbornost muzea stojí na jeho pracovnících a její vysoká úroveň je 

potvrzena zařazením Muzea regionu Valašsko na seznamu výzkumných organizací.

Významné události muzea v roce 2019

1) Muzeum obdrželo v roce 2019 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské 

Meziříčí na restaurování gobelínů ze sbírky muzea. Celkem bylo do restaurování dvou 

gobelínů externí službou investováno 130 985,00 Kč. Jedná se o tato významná díla – gobelín 

„Máky u rybníka“ od R. Schlattauera a gobelín „Pohostinství“ od J. Kučery.

2) Muzeum zakoupilo v roce 2019 od Moravské gobelínové manufaktury (MGM) ve 

Valašském Meziříčí gobelín „Stavitel“. Autorem gobelínu, který byl vyroben v MGM ve 

Valašském Meziříčí, je J. T. Strýček. Muzeum na realizací nákupu čerpalo investiční dotaci

z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR.

3) V roce 2019 došlo k výraznému překročení plánované návštěvnosti muzea. Plánovaná 

návštěvnost muzea byla překročena o 30%, přičemž zámek Vsetín plánovanou návštěvnost 

překročil dokonce o 37 %. Vysoká návštěvnost, která odráží zájem veřejnosti o naši instituci 

je výsledkem propracované komplexní nabídky, která vychází z odbornosti a úsilí 

zaměstnanců muzea, znalosti veřejné poptávky a velmi významně též z efektivní cílené 

propagace.

4) Muzeum v roce 2019 dokončilo opravu kostela sv. Trojice za téměř 12 mil. Kč. Investiční 

záměr spočíval v komplexní revitalizaci objektu kostela (oprava dřevěných konstrukcí, 

zajištění statiky stavby, výstavba drenážního systému, oprava elektroinstalace, instalace EZS 

a EPS, restaurátorské zásahy). Muzeum na tuto akci získalo dotaci MK ČR ve výši 700 tis. Kč.

5) Muzeum pořídilo nákladního vozidla Transit Van V363 v hodnotě 765 tis. Kč. Vozidlo je 

užíváno pro provozní potřeby muzea pro převoz jak sbírkových předmětů, tak ostatního 

vybavení muzea a materiálu.

6) Muzeum v roce 2019 zahájilo stavební práce na komplexní rekonstrukci zámku Kinských 

ve Valašském Meziříčí, který je zaměřen především na vybudování nových depozitářů a 

expozic. Rozpočet akce činí 117 mil. Kč, z toho dotace IROP činí 72 mil. Kč, zbytek je 

financován zřizovatelem a samotným muzeem. Celá akce by měla být ukončena 09/2021, 

kdy by mělo být muzeum opět otevřeno pro návštěvníky.

7) Muzeum v roce 2019 dokončilo repase 108 ks oken obvodového pláště zámku Vsetín Celá 

akce si vyžádala náklady ve výši 3,6 mil. Kč, v roce 2020 bude zažádáno o dotaci MŽP ČR ve 

výši 1,45 mil. Kč.
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8) V roce 2019 probíhalo zpracování projektových dokumentací těchto připravovaných 

projektů:

 rozvoj areálu hvězdárny Vsetín – projekt spočívá ve vybudování návštěvnického 

(vzdělávacího centra), jehož základem má být multifunkční lektorský a výstavní 

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

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

provedeny nutné terénní úpravy a bude nově upravena a zbudována chodníková a 

cestní síť s parkovacími místy. Předpokládané náklady činí 20 mil. Kč,

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

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

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

venkovního areálu k pořádání kulturních akcí a různých volnočasových aktivit. 

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

náhrobky ze hřbitovního kostela a jeho okolí. Předpokládané náklady činí kolem 5 

mil. Kč,

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

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

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

akce řeší částečnou obměnu a opravu vybraných dveří. Předpokládané náklady 

projektu činí 27 mil. Kč,

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

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

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

zeleně. Předpokládané náklady činí 5 mil. Kč,

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

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

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

1 mil. Kč.
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Základní charakteristika

Název 

organizace:
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace Zlínského kraje

IČ: 00098574

Sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

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

http://www.muzeumvalassko.cz/

Statutární 

orgán:

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

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

Předmět 

činnosti:

Hlavní činnost:

- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd 

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

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

- Činnost hvězdárny

- Popularizační a vzdělávací aktivity

- Výzkum a další odborné činnosti

Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží

Pracoviště: 

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

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

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

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

sklípek, Proměny vsetínského zámku.

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

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

svatebních obřadů.

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

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

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

cti, bližnímu ku pomoci, Environmentální středisko Modrásek. 

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

svatebních obřadů, provoz muzejní kavárny.

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

Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice; Expozice historické školní 

třídy. 

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

včetně svatebních obřadů.

http://www.muzeumvalassko.cz/
www.muzeumvalassko.cz/
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Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 

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

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

Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy 

školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní 

astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí

Skutečnost

(výnosy)

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

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

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

Zaměstnanci 

(přepočtený 

počet)

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

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

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

Návštěvnost 2017: 91 622 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 127 518 návštěvníků)

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

2019: 81 661 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 116 586 návštěvníků)
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I. EKONOMICKÁ ČÁST

1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2019 činila:

(Schváleno Zastupitelstvem ZK usnesením č. 0485/Z16/18 dne 17. 12. 2018)

příspěvek na provoz 24 915 000,00 Kč

závazný objem prostředků na platy 12 844 000,00 Kč

závazný objem OON 445 000,00 Kč

odvod z FI 0,00 Kč

Během roku 2019 došlo k těmto změnám:

1. změna č. 1 a č. 2 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019

řešila navýšení příspěvku zřizovatele o 5 592 938,00 Kč účelově na odstranění 

havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, viz usnesení RZK č. 

0074/R04/19 ze dne 28. 1. 2019.

2. změna č. 3 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 a zároveň 1. změna závazného 

objemu prostředků na platy na rok 2019 a 1. změna plánu tvorby a použití fondu 

investic na rok 2019

řešila navýšení provozního příspěvku na IZ 1329/090/03/17 – vybudování depozitářů a 

expozic (ÚZ00092) ve výši 1 224 000,00 Kč, viz usnesení RZK č. 098/R05/19 ze dne 11. 2. 

2019. Dále tímto usnesením schválila navýšení objemů na platy ve výši 900 000,00 Kč.

3. změna č. 4 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 a zároveň změna č. 2 plánu 

tvorby a použití fondu investic na rok 2019

RZK řešila snížení příspěvku na provoz o 140 000,00 Kč, viz usnesení RZK č. 280/R010/19

ze dne 15. 4. 2019.

4. změna č. 5 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 a zároveň změna č. 5 plánu 

tvorby a použití fondu investic na rok 2019

řešila snížení účelového příspěvku na přípravu a realizaci akce „Muzeum regionu 

Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a 

expozic“ o 958 000,00 Kč usnesením č. 378/R13/19 ze dne 27. 5. 2019.

5. změna č. 6 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 a zároveň 6. změna plánu tvorby 

a použití fondu investic na rok 2019

RZK řešila č. usnesení 0503/R17/19 ze dne 8. 7. 2019 snížení účelového provozního 

příspěvku na odstranění havarijního stavu kostela nejsvětější Trojice ve Valašském 

Meziříčí o 17 000,00 Kč, stejným usnesením RZK byla schválena změna závazného 

ukazatele a to navýšení o částku 27 000,00 Kč, tj. účelový příspěvek na provoz určený na 

rozvoj hvězdárny Vsetín.
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6. změna č. 7 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019

RZK usnesením č. 888/R28/19 vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 667 865,70 Kč na akci „Muzeum regionu 

Valašsko, p. o. – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“. A to takto:

EU strukturální ÚZ 17016 630 762,05 Kč,

SR národní ÚZ 17015 37 103,65 Kč.

7. změna č. 2 závazných objemů prostředků na platy a OON na rok 2019

zvýšila závazný objem prostředků na platy a OON a to zvýšení se týká OON o 15 000,00

Kč usnesením č. 964/R29/19.

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu k 31. 12. 2019, po promítnutí změn 1–7

činila:

příspěvek na provoz 31 865 938,00 Kč

závazný objem prostředků na platy 13 744 000,00 Kč

závazný objem OON 460 000,00 Kč

odvod z FI 0,00 Kč

Transfery od obcí 130 000,00 Kč

Město Vsetín: 5 000,00 Kč na akcí Zámecký masopust 2019

5 000,00 Kč na akci Vánoce na zámku 2019

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

Valašské Meziříčí na renovaci gobelínů.

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 2019 činily 36 169 108,75 Kč, což je 99,87% 

rozpočtovaných nákladů, které činily po změnách 36 215 938,- Kč.

Účet – 501 – Spotřeba materiálu 1 238 783,18 Kč 114,17%

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

expozic, výstav, lektorských programů a kulturně-vzdělávacích akcí v roce 2019 v objektech 

muzea. Dále se jedná o spotřebu materiálu související s údržbou objektů muzea, PHM,
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papírenským a drogistickým materiálem nebo nákupem drobného hmotného majetku 

v pořizovací ceně nižší jako 3 000 Kč.

Účet – 502, 503 – Spotřeba energií a jiných neskl. dodávek 1 548 823,60 Kč 101,63%

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

plateb za energie. Skutečná spotřeba byla vyšší o 1,63% oproti plánu na rok 2019 (24 841 

Kč).

Účet – 508 – Změna stavu tiskovin -60 609,88 Kč

V roce 2019 muzeum účtovalo o tiscích a zásobách způsobem A. Na účtu 508 je zachycen 

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

v jednotlivých měsících, dle evidence. 

Účet – 511 – Opravy a udržování 966 070,96 98,58%

Během roku 2019 byl plán oprav 5x upravován, a to na základě objektivně zjištěných 

skutečností a vždy se souhlasem zřizovatele. V celkové částky oprav a udržování činí 552 tis. 

Kč opravy a udržování nemovitého a majetku a 414 tis. Kč movitého majetku. Podstatnou 

část oprav tvořily náklady za realizaci stavby v rámci IZ Odstranění havarijního stavu kostela 

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, kde byla v roce 2019 hrazena poslední etapa

stavby. Dále se jednalo o odstranění následků a škod způsobených poškozením výměníku 

plynové kotelny v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Nutností byla i oprava vitrín 

v expozici zámku Vsetín, která nebyla původně v plánu oprav pro rok 2019. Podrobněji 

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

Účet – 512 – Cestovné 94 456,00 Kč 118,07%

Tato položka byla přečerpána z důvodu návštěv šesti zaměstnanců našeho muzea na školení 

v rámci  Muzejní propedeutiky při AMG České republiky, z. s., zaměstnanci byli přihlášeni až 

v roce 2019. Školení je periodické, se začátkem v září 2019.

Účet – 518 – Ostatní služby 9 720 061,07 Kč 98,98%

Nejvýznamnější položky čerpání tvoří:

- IZ 1309/090/03/17 – 06/07/19 - odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější 

Trojice ve Valašském Meziříčí v hodnotě 5 394 499,12 Kč a IZ 1329/090/04/17 –

08/11/19/S – Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí –

vybudování depozitářů a expozic - jedná se především o neinvestiční podíl na 

provedení projektové dokumentace pro provedení stavby, dále se jedná o služby 

stěhování ze zámku Kinských ve Valašském Meziříčí do náhradních prostor v Zašové, 

o neinvestiční podíl na realizační projektové dokumentaci na expozice a výstavní 

prostory od Ing. arch. Michala Kutálka v celkovém objemu 2 204 834,15 Kč, mezi další 

podstatně nákladnější služby se řadila například akce renovace gobelínů ve výši 130 

985,00 Kč,
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Další významné položky čerpání ostatních služeb tvoří:

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

údržbu dřevin, keřů a travnatých ploch,

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

- propagace a reklama výstav, akcí muzea,

- pronájem kopírovací a reprodukční techniky,

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

- služby spojené s realizací výstav a kulturních akcí a publikační činnost.

Účet – 527 – Zákonné sociální náklady 745 479,64 Kč 99,79%

Největší částku zde tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců (367 015,00 Kč), příděl do 

fondu FKSP (269 252,72 Kč) dalšími položkami jsou náklady na školení, preventivní prohlídky 

a ochranné pracovní pomůcky.

Účet – 549 – Ostatní náklady 70 825,40 Kč 98,83%

Náklady na pojištění osob, výstav a vozidel organizace, dále částka 28 415,00 Kč – odvod do 

státního rozpočtu jako podíl za nesplnění zaměstnávání osob se ZPS.

Účet – 551 – Odpisy 2 438 026,00 Kč 99,96%

Výše plánovaných odpisů na rok 2019 činila 2 439 000,- Kč, skutečná výše odpisů činila 2 438

026,00 Kč.

Účet – 558 – Náklady z DDHM 823 721,98 Kč 343,21%

V rámci projektu IZ ORG 3391309 Muzeum regionu Valašsko – odstranění havarijního stavu 

kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí byly pořízeny topné panely (16 ks, vč. 

držáků) v hodnotě 176 224,00 Kč, dále byly pořízeny 3 ks vitrín jednokřídlé v hodnotě 

39 325,00 Kč. Pro objekt hvězdárny Vsetín byly pořízeny meteority v hodnotě 33 300,00 Kč. 

Dále z důvodu ukončení licence Windows 7 a přechodu na Windows 10 bylo zakoupeno 11 ks 

PC v hodnotě 155 946,00 Kč. Překročení této nákladové položky bylo kryto vyššími výnosy 

z prodeje služeb a úsporou vybraných nákladů. Pořízený DDHM byl pořízen v souladu s cíly 

muzea a jeho rozvojovými aktivitami. 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

Celkové výnosy z hlavní činnosti za rok 2019 činily 36 164 611,42 Kč, což je 100,13% 

rozpočtovaných výnosů, které činily po změnách 36 116 940,- Kč.

Účet – 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 99 870,00 Kč 83,23%

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

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

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

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

Valašském Meziříčí v roce 2019.
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Účet – 602 – Výnosy z prodeje služeb 2 016 824,00 Kč 111,30%

Nárůst tržeb oproti plánu je způsoben vysokým překročením plánované návštěvnosti. Tržby 

jsou tvořeny výnosy ze vstupného za expozice, výstavy, edukační programy a další kulturní 

akce, za realizaci záchranných archeologických výzkumů. Podrobnější informace o struktuře 

a rozsahu návštěvnosti dle objektů muzea jsou uvedeny v odborné části, v bodě. 4.10. a 

v tabulce č. 20. Snížení výnosů oproti roku 2018, kdy tržby činily 2 319 107,00 Kč, bylo 

způsobeno uzavřením zámku Kinských ve Valašském Meziříčí v roce 2019, na druhé straně 

byl tento pokles eliminován nárůstem tržeb za zvýšenou návštěvnost.

Účet – 603 – Výnosy z pronájmu 238 482,00 Kč 108,40%

Do výnosů z pronájmů se promítla vysoká atraktivita rekonstruovaných prostor zámku 

Vsetín. Podrobnější členění dle plátců je uvedeno v tabulce č. 18.

Účet – 648 – Čerpání fondů 20 511,20 Kč 68,37%

Jedná se o použití přijatých darů v roce 2019 na projekty, které jsou uvedeny v rozboru účtu 

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

nevyskladněných publikací financovaných dotací.

Účet – 649 – Ostatní výnosy z činnosti    401 713,23 Kč 125,53 %

Na tomto účtu je zachyceno odškodění pojišťovnou po opravě plynového kotle, přefakturace 

el. energie (pokuta za překročení příkonu) městu Valašské Meziříčí.

Účet – 672 – Výnosy z transferů 33 374 824,99 Kč 99,57%

Na syntetickém účtu 672 bylo účtování o těchto transferech:

a) Transfer od MMR ČR ve výši 667 865,70 Kč (IZ Kinských), časové rozlišení tisků 

z předchozích let ve výši 6 116,80 Kč, dohadná položka aktivní – akruální princip IZ 

Kinských 363 759,45 Kč,

b) Transfery od zřizovatele ve výši 31 348 603,50 Kč (časové rozlišení tisků činilo 

32 119,62 Kč). Transfery od obcí ve výši 131 875,32 Kč (časové rozlišení tisků zvýšilo 

výnos o 1 875,32 Kč)

c) ČRIT ve výši 856 604,22 Kč.

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Účet – 381 – Náklady příštích období 58 551,38 Kč

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

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

dochází ihned při příjmu faktur.

Účet – 383 – Výdaje příštích období 14 579,00 Kč
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Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady, které se nákladově vztahují k roku 2019, faktury 

však byly vystaveny v roce 2020, s datem vystavení v období 1/2020. Jedná se o faktury za 

doúčtování pojištění RENOMIA, svoz odpadu, revize.

Účet – 384 – Výnosy příštích období 471 332,17 Kč

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

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

zůstávají jako skladová zásoba. Dále je na tomto účtu zachycena vyúčtovací faktura za 

spotřebu plynu objekt Lešná, přeplatek bude vrácen na účet v roce 2020.

Účet – 388 – Dohadné účty aktivní 363 759,45 Kč

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

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

vztahující se k tomuto projektu byly v roce 2019 o 363 759,45 Kč vyšší než výnosy, aby byl 

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

363 759,45 Kč.

Účet – 389 – Dohadný účet pasivní 55 609,00 Kč

Dohadná položka na spotřebu energií:

elektrická energie 500,00 Kč

plyn 13 550,00 Kč

voda 41 559,00 Kč

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2020.

2. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Náklady u doplňkové činnosti činily 193 342,76 Kč, výnosy dosáhly částky 221 562,00 Kč. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 28 219,24 Kč.

Jedná se o:

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

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

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

- pronájem nebytových prostor k pronájmu nápojových automatů a služby spojené 

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

uvedeno v tabulce č. 3,

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

rekonstrukce objektu.
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3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 za hlavní a doplňkovou 

činnost

Hlavní činnost - 4 497,33 Kč

Doplňková činnost 28 219,24 Kč

Celkem zisk 23 721,91 Kč

Ztráta v hlavní činnosti byla pokryta zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti.

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme takto:

Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 23 721,91 Kč.

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 447 772,00 Kč 97,39%

Závazný objem OON byl schválen ve výši 460 000,- Kč. 

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

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

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

vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, obsluhy plynové kotelny a EZS, ve výplatě za 

1/2019 bylo vyplaceno odstupné ve výši 41 442,00 Kč.

Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 12 228,00 Kč.

Účet – 521 0xxx – Prostředky na platy 13 433 708,00 Kč 97,74%

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2019 v hodnotě 12 

844 000,- Kč. Během roku došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně závazných 

ukazatelů č. 1 a č. 2 na konečnou hodnotu 13 744 000,- Kč. Z důvodu neobsazených

pracovních pozic v zámku Lešná u Valašského Meziříčí v průběhu roku 2019 byly 

nevyčerpané finanční prostředky na mzdy ve výši 336 000,00 Kč (453 000,00 Kč vč. odvodů 

SP a ZP) poukázány dne 20. 12. 2019 na účet zřizovatele.
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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 2019 celkem 56 pracovníků.

Průměrná mzda na jednoho pracovníka ke konci roku 2019 činila 26 687,00 Kč, přičemž 

v roce v roce 2018 byla 25 418,00 Kč, v roce 2017 byla 22 846,00 Kč a v roce 2016 byla 21 

071,00 Kč. Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 6.

Procento nemocnosti za rok 2019 činilo 4,98%.

Míra fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 21,68 %. Z organizace odešlo 14 

zaměstnanců (2x dohoda o rozvázání pracovního poměru, 9x ukončení pracovního poměru 

na dobu určitou, 2x výpověď ze strany zaměstnance bez udání důvodu, 1x výpověď ve 

zkušební době). Jednalo se o pět zaměstnanců na plný úvazek, devět na zkrácený úvazek.

Přepočtený stav pracovníků byl k 1. 1. 2019 v rámci rozpočtu 42,67, během roku nebyl 

upravován. Skutečný přepočtený stav pracovníků byl za rok 2019 celkem 41,85.

Kategorie zaměstnanců za rok 2019 (skutečný přepočtený stav)

Odborní pracovníci 21,70

THP pracovníci 12,89

Dělníci 7,26

Celkem 41,85

Organizace konstatuje, že nezaznamenala výrazné rozdíly v rámci hodnocení počtu 

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

tabulka č. 5 a 6.

5. Vyhodnocení provedených oprav

Opravy byly v roce 2019 provedeny celkem za 966 070,96 Kč, z toho na běžné opravy bylo 

vyčleněno pouze 550 tis. Kč, zbytek byly opravy provedeny v rámci opravy kostela Nejsvětější 

Trojice ve Valašském Meziříčí s ORG 1, tato oprava je samostatným IZ č. IZ 1309/090/03/17 –

06/07/19, popis oprav kostela v roce 2019 je popsán v kapitole 14.2. Plán oprav byl během 

roku 2019, na základě žádostí muzea 5x změněn se souhlasem zřizovatele na konečnou 

celkovou hodnotu 550 000,- Kč. Veškeré opravy byly řešeny na základě objektivně zjištěných 

skutečností.
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V plánu oprav pro rok 2019 byly plánovány tyto opravy:

ORG 10 Zámek Vsetín – oprava omítek a maleb stěn-chodby v přízemí a u recepce

Vnitřní omítky v přízemí (recepce, chodby a přilehlé místnosti) zámku Vsetín vykazovaly 

defekty způsobené vlhnutím (mapy, opadávání, puchravění). Omítky byly v místech defektů 

odstraněny a byla použita románská omítka (lepší prostup vlhkosti ze zdiva ven) pro 

provedení nutných oprav. Po opravě omítek byla barevnost zdí sjednocena bílým vápenným 

nátěrem. Oprava byla plánována s rozpočtem 50 000,- Kč, realizováno bylo za 69 536,76 Kč.

ORG 11 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava omítky a malby soklu vstupu 

zámku 

Po opravách zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukončených v roce 2011, zůstaly 

nedokončené části stavby. Mezi takové patřila i absence omítnutí soklu z jihovýchodní, 

severozápadní a severovýchodní strany zámku. Soklová část zámku byla po opravách z roku 

2011 pouze osekána na základní zdivo, místu zůstaly ještě zbytky předchozí omítky. Ta byla 

v nesoudržných místech odstraněna a zmíněné soklové zdi zámku byly nově omítnuty. Opět 

byla použita románská omítka (lepší prostup vlhkosti ze zdiva ven), která je pro daný typ 

stavby nejvhodnějším materiálem. Oprava byla plánována s rozpočtem 100 000,- Kč, 

konečné čerpání bylo 117 000,00 Kč.

ORG 12 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava nebytových prostor budovy č. 

94 Lešná

Dlouhodobé problémy s odpadem v koupelně a sprše v hospodářské budově č. 94 si vyžádaly

kompletní výměnu těchto přípojek na svislé kanalizační potrubí. Při této opravě byl sprchový 

kout vyměněn za vanu, která je pro provozní potřeby objektu vhodnější. Vana byla nově 

obezděna a zásah v koupelně si vyžádal i částečnou výměnu kachliček. Dále byly vybourány 

zárubně do koupelny, jejich konstrukce byla vlhkostí poškozena a prorezlá. Byly doplněny 

vstupní dveře, které oddělují horní patro od schodiště a chodby z dílny (přízemí). Oprava byla 

plánována s rozpočtem 50 000,- Kč, realizována byla za 49 000,00 Kč.

ORG 13 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – oprava chodníků (kostkové patníky, 

mlat)

Tato oprava nebyla v roce 2019 realizována. Oprava je zařazena mezi opravy roku 2020. 

Rozpočet byl původně stanoven na 50 tis. Kč a nebyl čerpán.

ORG 14 Zámek Vsetín – vodní prvek v atriu

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

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

realizována v roce 2019 a je zařazena mezi opravy roku 2020. Rozpočet byl původně 

stanoven na 20 000,- Kč a nebyl čerpán.
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ORG 15 Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – oprava plynového kotle 

Prasklým výměníkem v plynové kotelně ve Valašském Meziříčí se dostala do řídící elektroniky 

voda. Tato závada na plynovém kotli vedla k poškození plynové armatury a řídící elektroniky. 

Výměník a další poškozené části plynové kotelny byly vyměněny (tyto části se nedají opravit, 

resp. je oprava nerentabilní). Celá výměna si vyžádala náklady ve výši 148 348,00 Kč. Pojistné 

plnění bylo po odečtení spoluúčasti vyplaceno ve výši 154 911,00 Kč. Rozdíl mezi vyplaceným 

pojistným, opravou (výměnou) poškozených částí plynové kotelny a spoluúčastí jsou náklady 

na provedenou revizi, která se po opravě provedla, ta ovšem není zaúčtována jako součást 

opravy.

ORG 16 Zámek Vsetín – oprava modelu řeky

V roce 2018 se provedla oprava plastové vany modelu řeky, který je umístěn v expozici 

zámku Vsetín. Jedná se o interaktivní model splavování dřeva na Valašsku. Provedené zásahy 

v podkladové konstrukci modelu si vyžádaly pokračující opravu modelu. Byla naplánována

oprava modelu valašské krajiny (hory, louky, stavby, most, stromečky a tráva). Najatý 

modelář nebyl schopen stávající model opravit, a proto bylo přikročeno ke zhotovení nového 

modelu v plném rozsahu. Oprava tedy nebyla realizována a provedené práce byly účtovány 

jako služba. Původní oprava měla rozpočet 24 000,- Kč, služby modeláře byly ve výši 

23 503,00 Kč.

ORG 17 Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – restaurování hlavní vstupní brány

Samotná restaurátorská činnost na hlavní vstupní bráně do parku a k zámku Lešná u 

Valašského Meziříčí proběhla v roce 2018. Na jaře 2019 byly pouze převzaty restaurátorské 

zprávy o tomto zásahu. Tyto zprávy jsou nedílnou součástí opravy brány z předešlého roku a 

vyžádali si náklady ve výši 25 652,00 Kč.

ORG 18 Zámek Vsetín – škodní událost po zásahu blesku 

V září roku 2018 byla zámecká věž zasažena přímým bleskem. Tento zásah vytvořil značné 

škody na slaboproudé elektroinstalaci v zámecké věži, ale i v ostatních částech zámku. Mezi 

poškozené systémy patřil páteřní rozvod počítačové sítě (poškozené switche), systém 

elektronického zabezpečení (EZS), systém elektronického požárního zabezpečení(EPS), 

systém kamer (CCTV) a bylo poškozeno mnoho další elektrotechniky a elektroniky (světla ve 

věži, TV, LCD monitory, webové kamery a jiné). Celá akce byla hlášena na Zlínský kraj 

s předpokladem přesahu 500 000,- Kč na opravu, dále byla nahlášena na pojišťovnu a je 

vedena jako pojistná událost. Ke konci roku 2018 bylo na odstranění závad v opravách 

uhrazeno 327 062,20 Kč. Další náklady byly vydány za nákup nových switchů a nové 

výpočetní techniky, která nahradila výpočetní techniku poškozenou bleskem. V roce 2019 

byly náklady na odstranění této škodní události ve výši 119 616,20 Kč. Jednalo se primárně o 

výměnu kamer v kamerovém systému a výměnu převodníku v systému zabezpečení. Celkem 

došlo k pojistnému plnění ve výši 664 566,00 Kč.
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ORG 34 Oprava automobilů, zahradní techniky, pojízdné techniky

Původně plánované náklady pro rok 2019 činily 80 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy byly 

70 663,00 Kč. Snížení nákladů na opravy je ovlivněno pořízením nového nákladního vozidla 

Ford Transit Van V363.

ORG 34 Oprava výpočetní techniky

Původně plánované náklady pro rok 2019 činily 25 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy byly 

7 601,00 Kč.

ORG 36 Oprava vitrín "Průmysl na Valašsku"

Byla provedena oprava stabilních vitrín i pohyblivého modelu s příbory. Původní vitríny 

nebyly navrženy na opakované otvírání, proto byly upraveny, aby lépe vyhovovaly provozním 

požadavkům na úklid a ošetřování vystavených sbírkových předmětů.

Původně plánované náklady pro rok 2019 činily 100 000,- Kč. Skutečné náklady na opravy 

byly 99 946,00 Kč.

ORG 37 Oprava vitrín "Od kolébky po hrob"

Byla provedena oprava stabilních vitrín v expoziční části nazvané „Od kolébky po hrob“ Ve 

vitrínách jsou vystaveny primárně textilní sbírkové předměty tj. kroje, peřinky v kolébce a 

krajkové výrobky z Valašska. Původní vitríny nebyly navrženy na četné otvírání, proto byly 

upraveny, aby lépe vyhovovaly provozním požadavkům na úklid a ošetřování vystavených 

sbírkových předmětů.

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

těchto oprav vyžádaly. Skutečné náklady na opravy byly 235 708,00 Kč.

Celkový přehled oprav a udržování za rok 2019, 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. 2019 43 001,31 Kč

Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 43 001,31 Kč

Viz tabulka č. 13

Účet – 412 – FKSP 

Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2019 306 349,95 Kč 

Přídělem 2 % z mezd činí 269 890,32 Kč

Čerpání 238 174,00 Kč

Z toho: dary k životním a pracovním výročím 13 500,00 Kč

stravenky 224 674,00 Kč
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Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 338 066,27 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. 2019 162 279,59 Kč 

Příděl do fondu ze zlepšeného HV za rok 2018 95 669,76 Kč

Čerpání 27 000,00 Kč

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 230 949,35 Kč, viz tabulka č. 10.

Příděl do fondu byl proveden na základě schváleného rozdělení hospodářského výsledku 

hospodaření za rok 2018.

Účet – 414 – Rezervní fond

Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč. 

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

výši 30 000,- Kč:

- GALVAMET s.r.o. 30 000,00 Kč

Finanční dary ve výši 30 000,00 Kč byly v roce 2019 použity takto:

- Galvamet s.r.o. – časopis „Valašsko“ č. 42 a č. 43 30 000,00 Kč

Stav fondu k 31. 12. 2019 činí 0 Kč.

Účet – 416 – Fond investic

Počáteční stav fondu + 1 387 138,92 Kč

Zdroje celkem (tvorba) + 12 213 375,66 Kč

Z toho: 

- odpisy ze stávajícího majetku za rok 2019 + 2 438 026,00 Kč

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele +5 538 830,00 Kč

- posílení fondu investic převodem z rezervního fondu + 27 000,00 Kč

- dotace z MK ČR – nákup sbírkového předmětu (gobelínu) +168 000,00 Kč

- dotace IROP EU + 4 041 519,66 Kč

Použití celkem (čerpání): - 9 400 020,63 Kč

Z toho:

- nákup HIM nákladní automobil Ford - 764 476,00 Kč

- IZ zámek Kinských, přednáškový sál hvězdárna Vsetín,

  IZ kostel nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí, IZ repase

  oken zámek Vsetín, projektová dokumentace hvězdárna

  Vsetín - 7 538 940,41Kč
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- rozšíření sbírek – nákup uměleckých předmětů -240 000,00 Kč

- odvod do rozpočtu zřizovatele 0,00 Kč

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2019 - 856 473,80 Kč

Konečný stav fondu k 31. 12. 2019

po zohlednění ČRIT, viz tabulka č. 8 + 4 200 493,95 Kč

7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost

Bankovní účty celkem 6 579 191,66 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 

2020. Rozpis položek tvořících rozdíl ve výši 8 444,44 Kč je uveden v tabulce č. 14.

Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou. 

Pokladní hotovost činila k 31. 12. 2019 celkovou sumu 73 556,02 Kč a je na účtu 261 

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

vedena v EUR měně.

8. Stav pohledávek

Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2019 činí 2 641 152,35 Kč

Účet – 311 – Odběratelé – stav účtu: 28 917,31 Kč

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

(distribuce ve 12/2019) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury po 

splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2019 se splatností v 01/2020.

Účet – 314 – Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav: 243 085,21 Kč

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

plyn 196 200,00 Kč 

vodu 45 360,00 Kč

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

dokladů dodavatelů. Vyúčtování záloh proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých 

dodavatelů v roce 2020.

Účet – 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 14 193,00 Kč

Pohledávka za Hasičskou pojišťovnou, škodní událost. Finanční vyrovnání proběhne v roce 

2020.
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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

Účet – 348 – Pohledávky inv. dotace Zlínský kraj 1 932 646,00 Kč

Účet – 381 Náklady příštích období – stav účtu: 58 551,38 Kč

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

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

dochází ihned při příjmu faktur.

Účet – 388 – Dohadné účty aktivní 363 759,45 Kč

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

vybudování depozitářů a expozic. Náklady proúčtovány v roce 2019, výnosy ve výši nákladů 

zaúčtovány dohadem, vyúčtování proběhne v roce 2020.

9. Stav závazků a jejich finanční krytí

Celkový stav závazků činí 3 311 328,14 Kč

Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti.

Účet – 321 – Dodavatelé – stav účtu: 555 274,42 Kč

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

Účet – 324 – Přijaté zálohy – stav účtu: 4 000,00 Kč

Přijaté zálohy na svatební obřady, které se uskutečnění v roce 2020.

Účet – 326 v Přijaté návratné finanční výpomoci 363 759,45 Kč

Účet – 331 – Zaměstnanci – stav účtu: 1 040 412,00 Kč

Jedná se o mzdu zaměstnanců za 12/2019 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2020.

Účet – 336 – Zúčtování s institucemi – soc. zabezpečení 402 432,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2019, který je splatný v 

01/2020.

Účet – 337 v Zúčtování s institucemi – zdravotní pojištění 174 836,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2019, který je splatný v 

01/2020.

Účet – 342 – Jiné přímé daně – stav účtu: 146 362,00 Kč

Jedná se o srážkovou a zálohovou daň – splatné v lednu 2020.

Účet – 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním org.: 28 415,00 Kč

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

Účet – 383 – Výdaje příštích období 14 579,00 Kč
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Jedná se o náklady vyúčtované za rok 2019, datum vystavení faktur byl však až v roce 2020.

Účet – 384 – Výnosy příštích období 495 269,60 Kč

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

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

v následujících letech.

Účet – 389 – Dohadný účet pasivní 55 609,00 Kč

Dohadná položka na spotřebu energií:

elektrická energie 500,00 Kč

plyn 13 550,00 Kč

voda 41 559,00 Kč

Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů 

v roce 2020.

10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Účet – 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 057 520,21 Kč

Na tomto účtu v průběhu roku 2019 bylo účtováno o pořízení DHM v celkovém objemu 

8 543 416,41 Kč v souvislosti především s realizovanými IZ. 

V roce 2019 byl zařazen investiční majetek IZ ORG 3391483 repase oken ve výši 3 633 324,00 

Kč, IZ 3390032 přednáškový sál hvězdárna Vsetín ve výši 214 219,00 Kč, IZ 3391309 kostel sv. 

Trojice Valašské Meziříčí 1 131 679,86 Kč, IZ 3391518 nákladní automobil FORD 764 476,00 

Kč. Dále byl pořízen a do sbírkových předmětů zařazen gobelín „Stavitel“ve výši 240 000,00

Kč.

Úhrnem byl zařazen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 5 983 698,86 Kč.

11. Stavy zásob, cenin

Zásoby celkem 730 271,80 Kč

Celkově se stav zásob v roce 2019 nepatrně snížil (o 354,72 Kč). Tyto publikace jsou volně 

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

propagaci činnosti muzea, hraji důležitou funkci v marketingu.

Účet – 123 – Výrobky 608 249,46 Kč

Na tomto účtu je veden stav vlastních výrobků. Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2019

činil 588 322,48 Kč, konečný stav činí 608 249,46 Kč, z toho zásoby ve výši 112 979,86 Kč jsou 

starší 3 let. Meziročně došlo ke změně stavu vlastních tisků o 19 926,98 Kč. Jedná se o 

pořízené vlastní publikace.
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Účet – 132 – Zboží na skladě 122 022,34 Kč

Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2019 činil 142 304,04 Kč, konečný stav činí 122 022,34

Kč. Meziročně došlo k poklesu stavu zboží o 20 281,70 Kč. Jedná se o nakoupené zboží 

určené k dalšímu prodeji v roce 2020.

Účet – 263 – Ceniny 19 031,00 Kč

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

kupóny.

stav poštovních známek k 31. 12. 2019 418,00 Kč

stav stravenek k 31. 12. 2019 1 300,00 Kč

šeky a dárkové kupony k 31. 12. 2019 0,00 Kč

12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

Účty:

541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení – v roce 2019 není na tomto účtu účtováno.

547 – manka a škody – účtována rozbitá přepravka včetně skleněných lahví, stěhování zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí – 254,00 Kč, dále rozbitý zvonek při prodeji zboží na recepci 

Vsetín ve výši 33,97 Kč. K oběma škodám jsou vypracovány protokoly o škodní události.

557 – náklady z odepsaných pohledávek – v roce 2019 není na tomto účtu účtováno.

Na ostatních vybraných účtech nebylo v roce 2019 účtováno.

13. Vyhodnocení projektů

V roce 2019 byly realizovány tyto projekty:

1) Dotace města Valašské Meziříčí 

Muzeum obdrželo v roce 2019 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské Meziříčí 

na restaurování gobelínů ze sbírky muzea. Byly restaurovány 2 gobelíny v hodnotě

130 985,00 Kč.

2) Dotace Ministerstva kultury České republiky – na akvizici díla Jan T. Strýček, Stavitel, 

2013.

Muzeum obdrželo v roce 2019 investiční dotaci 168 000,00 Kč z Akvizičního fondu na nákup 

sbírkového předmětu Jan T. Strýček, Stavitel, 2013, 162x242 cm – materiál: gobelín, vlna.

3) Dotace na podporu kulturních akcí od města Vsetín

Muzeum obdrželo v roce 2019 neinvestiční dotaci 10 000,00 Kč na pořádání kulturních akcí,

mezi které patří Masopust a Adventní kouzlení.
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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 - 08/11/19/S

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

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

který spravuje Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Vestavbou nových 

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

klimatizace, vzduchotechniky, zabezpečovací a monitorovací techniky bude zajištěna 

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

 odstranění vlhkosti zdiva a oprava dešťové i splaškové kanalizace;

 pořízení nových expozic, výstavních a edukačních prostor;

 rekonstrukce zázemí pro návštěvníky, společenského sálu a vybudování bezbariérového 

přístupu v objektu zámku;

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

prostor, včetně mobiliáře;

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

(doposud není provedena);

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

výstavního fundu mimo objekt zámku.

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

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

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

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

Tento investiční záměr je rozvržen na roky 2017 – 2021.

V průběhu roku 2019 byly realizovány nebo smluvně zajištěny tyto činnosti:

 V lednu byla manažerem projektu firmou BeePartner a.s. podána 3. Žádost o změnu 

projektu, ta posunovala datum ukončení 1. etapy projektu na 30. 4. 2019. Žádost o 

změnu byla ze strany CRR přijata bez výhrad.

 Muzeum provedlo průzkum trhu na dodavatele obalového materiálu. Závěr 

průzkumu trhu byl pouze informativní a nebyla potřeba jej předávat ke kontrole CRR. 

Ekonomicky nejvýhodnější řešení bylo nákup obalového materiálu rozdělit na nákup 

obalového materiálu (bublinková fólie, stretch fólie, balící papír, pásky a polepky) a 

nákup papírových krabic a plastových přenosek na zeleninu. Dodavatelem obalového 

materiálu byla firma M.NAVY, s.r.o. z Valašského Meziříčí a dodavatelem krabic firma 

Kartonáž TERMIL s.r.o. ze Vsetína. Náklady na nákup obalového materiálu činily 

celkem 45 344,00 Kč a náklady na krabice činily celkem 10 447,00 Kč. Jednalo se 
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pouze o dokoupení chybějícího obalového materiálu a krabic. Hlavní nákup těchto 

materiálu proběhl již v prosinci 2018.

 V lednu a v únoru proběhla veřejná zakázka na stěhovací služby. Veřejnou zakázku 

administrovala firma RTS, a.s.. Veřejná zakázka byla uzavřena s výsledkem překročení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Muzeum zažádalo vedení odboru kultury o 

metodickou pomoc. Z odboru kultury Zlínského kraje bylo předáno rozhodnutí o 

pokračování veřejné zakázky a tak i přes původní problémy byla v březnu 2019 

smlouva se zhotovitelem stěhovacích služeb uzavřena smlouva o dílo. Veřejnou 

zakázku tak vyhrála firma HrubyMOVING TRANSPORT, a.s. s vítěznou cenou 

2 151 110 Kč s DPH, což je o 251 tis. Kč vyšší, než bylo předpokládáno při přípravě 

veřejné zakázky.

 V únoru a březnu byla realizována veřejná zakázka na zhotovení projektové 

dokumentace pro realizaci expozic a výstavních prostor, inženýrskou činnost a 

autorský dozor. Tato veřejná zakázka byla soutěžena v tzv. uzavřené výzvě, tj. byli

osloveni a zažádání o cenovou nabídku pouze vybraní architekti, kteří dle výběru 

muzea byly vhodní a schopní dodat požadované práce v požadované kvalitě a 

stanoveném termínu. Veřejnou zakázku nakonec vyhrál Ing. arch. Michal Kutálek 

z Uherského Hradiště, s kterým byla uzavřena smlouva na celkovou částku 985 000 Kč 

s DPH. Veřejnou zakázku administrovala RTS a.s..

 V dubnu předala projekční kancelář Masák & Partner památky s.r.o. projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby. Rozpočet projektované stavby se vzhledem 

k průběžnému růstu stavebních zakázek navýšil cca o 17 mil. Kč. Muzeum připravilo 

dodatek č. 6 IZ a zažádalo RZK o nakrytí tohoto rozdílu. RZK dala pokyn k pokračování 

IZ se zvýšenými náklady z původních 99,5 mil. Kč na nových 117. mil. Kč

 Vzhledem ke zvýšeným nákladům projektu byl o této skutečnosti 4. Změnou o žádost 

informován poskytovatel dotace. Tato změna žádosti proběhla v květnu. Ze strany 

CRR byla změna přijata bez připomínek. Výše dotace se nemění, zvýšené náklady jsou 

na vrub Zlínského kraje.

 V období od 13. 3. – 16. 5. Provedla firma HrubyMOVING TRANSPORT, a.s. stěhování 

sbírkových předmětů a dalšího majetku ze zámku Kinských do náhradních prostor 

v Zašové. Celé stěhování proběhlo během 70 dní, jak bylo sjednáno ve smlouvě o dílo. 

Stěhování se obešlo bez pojistných událostí.

 V červenci podalo muzeum v rámci financování projektu 1. Žádost o platbu

prostřednictvím administrátora projektu firmy BeePartner a.s.. Po vypořádání dotazů 

a připomínek ze strany CRR byla na účet Zlínského kraje v ČNB poukázána částka ve 

výši 4,7 mil. Kč (4,041 mil. Kč INV a 668 tis. Kč NIV). Neinvestiční část byla před 

koncem roku vrácena zpět zřizovateli v rámci vypořádání návratné finanční výpomoci. 

Investiční část byla příjmem fondu investic a o stejnou částku bude v roce 2020 

ponížen investiční příspěvek zřizovatele na tento investiční záměr.

 V srpnu bylo ukončeno předání realizační projektové dokumentace pro expozice a 

výstavní prostory od Ing. arch. Michala Kutálka. Projektová dokumentace upřesnila 
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náklady na rozpočet realizace expozic a výstavních prostor, stanovená výše je 

obdobná s původně zadanou tj. cca 19 mil. Kč. V říjnu byla v rámci inženýrské činnosti 

podána žádost o závazné stanovisko k realizační projektové dokumentaci expozic a 

výstavních prostor na státní památkovou péči. Tato žádost byla státní památkovou 

péčí zamítnuta z důvodu nedostatečného popisu kotvení předstěn. Proběhla schůzka 

se zástupcem Národního památkového ústavu, kde byly tyto nedostatky popsány a 

projektant doplnil požadované popisy a detaily do projektové dokumentace. 

Dokumentace byla opět předána na státní památkovou péči k odsouhlasení, jakmile 

bude toto zkontrolováno, bude podána nová žádost o závazné stanovisko 

k projektové dokumentaci pro realizaci expozic a výstavních prostor.

 V závěru roku proběhla veřejná zakázka na technický dozor stavebníka (TDS) a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tuto veřejnou zakázku 

realizovala opět RTS. V rámci veřejné zakázky byla vysoutěžena firma JL5 s.r.o. ze 

Zlína.

 Od června do října probíhala příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby muzeem 

a administrátorem veřejné zakázky firmou RTS, a.s.. Zadávací dokumentaci musel 

podle specifických pravidel IROP zkontrolovat poskytovatel dotace tedy CRR. Veřejná 

zakázka byla soutěžena v elektronickém národním nástroji (NEN), více jak měsíc byly 

vypořádávány dotazy soutěžících. V listopadu byla veřejná zakázka ukončena a 

vítězem se stala firma POZIMOS a.s. s nabídkovou cenou 83 236 414,25 Kč s DPH. 

V závěru listopadu byla podepsaná smlouva o dílo. Předání staveniště proběhlo 20. 

12. 2019. Firma má provést stavební práce do konce února 2021, jedná se tedy o 14 

měsíců.

 Během roku muzeum průběžně hradilo Obci Zašová náklady spojené s pronájmem 

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

248 352,00 Kč.

Náklady tohoto investičního záměru byly pro tento rok plánovány na 17 292 tis. Kč, reálně 

činily náklady celkem pouze 3 705 243,00 Kč, jelikož nebyla započata a realizována stavba. 

Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny z původně plánovaného roku 2019 do 

roku 2020.

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

Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

IZ 1309/090/03/17 – 06/09/19

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

stěn a elektroinstalace nemovité kulturní památky – kostela Nejsvětější Trojice ve Valašské 

Meziříčí, která je ve vlastnictví Zlínského kraje. Kostel je zapsán v seznamu kulturních 

památek ČR pod číslem 126535 (rejstříkové číslo 16011/8-326).
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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 70let 

minulého století nevyhovují platným předpisům a ČSN.

V souladu s usnesením RZK č. 0797/R19/16 ze dne 26. 9. 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 je spolufinancována z Programu záchrana architektonického dědictví Ministerstva 

kultury zaměřeného na nemovité kulturní památky. Výzva byla vyhlášena v dubnu roku 2017

a muzeum podalo projektovou žádost před koncem měsíce září 2017 v souladu s IZ. V rámci 

IZ a žádosti bylo uvažováno s dotací ve výši 1 000 tis. Kč (vč. DPH). Ministerstvo kultury 

projektovou žádost přijalo a přiznalo v roce 2018 muzeu v rámci projektu dotaci ve výši 700 

tis. Kč.

V rámci stavebních úprav se realizují zejména tyto práce:

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

- opravu poškozených dřevěných konstrukcí stropu a stěn;

- zajištění statiky roubené části kostela;

- 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.

Tento investiční záměr byl původně rozvržen na roky 2017–2018, během opravy kostela byly 

nalezeny další závažné statické poškození stavby. Na základě zjištěných informací byl R ZK 

předložen dodatek č. 3 IZ a bylo schváleno prodloužení realizace stavby až do května roku 

2019, dodatkem č. 6 IZ byl tento termín posunut až na září 2019.

V průběhu roku 2019 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti:

 V březnu proběhlo doplnění dokumentace pro provedení stavby o rozšíření projektu 

elektroinstalace o další nástěnná svítidla a konstrukci elektrických topných těles. Tuto 

doplňkovou projektovou dokumentaci doplnit zhotovitel projektové dokumentace 

Ing. Karel Grygera. 

 Na konci srpna 3. fakturace za stavbu ve výši 5 836 060,77 Kč, součástí této části byly 

restaurátorské zásahy, oprava omítek, elektroinstalace jak silnoproudé (zásuvky, 

světla) tak slaboproudé (EZS s EPS hlásiči), dále zemní práce v podobě drenážního 

systému a znovuvybudování ochozu. Stavba byla ukončena 6. 10. 2019 vydáním 

kolaudačního souhlasu.
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 Během měsíce srpna došlo i k nákupu a dodání topných panelů od Fenix Trading s.r.o. 

v hodnotě 176 224,00 Kč. Jedná se celkem o 16 topných deskových panelů o výkonu 

850 W a 10 stojanů pro tyto panely. Zbylé panely se mohou dle potřeby pověsit na 

zdi kostela.

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

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

stavby zajišťovali projektanti projektové dokumentace, a to Ing. arch. Tatiana 

Tzoumasová a Ing. Karel Grygera, za autorský dozor byla vyplacena částka 174 240,00 

Kč. Technický dozor stavebníka (TDS) po celou dobu realizace stavby zajišťovala firma

ACUTIA spol. s r.o. Ing. Viktor Dynka, částka vyplacená za TDS byla ve výši 391 090,91 

Kč.

 Slavnostní otevření kostela proběhlo 26. 9. 2019 za přítomnosti hejtmana Zlínského 

kraje, radního za kulturu a dalších předních představitelů zřizovatele nebo města 

Valašské Meziříčí.

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

2019.

Celkové náklady akce byly 11 975 354,25 Kč, z čehož, dotace Ministerstva kultury České 

republiky činila 700 000,00 Kč.

14.3. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko – pořízení nákladního vozidla

IZ 1518/090/03/19 – 01/07/19 v rámci investičního záměru pořídilo muzeum nové nákladní 

vozidlo Ford Transit Van V363 v hodnotě 765 tis. Kč. Vozidlo je užíváno pro provozní potřeby 

muzea pro převoz jak sbírkových předmětů, tak ostatního vybavení muzea a materiálu.

Investiční záměr byl schválen v březnu s rozpočtem investiční akce 840 tis. Kč. V květnu 

proběhla veřejná zakázka a byl vysoutěžen dodavatel nákladního vozidla firma Auto Kora top 

s.r.o. z Valašského Meziříčí. Byla uzavřena kupní smlouva na nákladní vozidlo Ford Transit 

Van V363 MCA (L2 TREND 350) s kupní cenou 764 476,00 Kč. Vozidlo bylo 7. 7. 2019 předáno 

muzeu. Vozidlo bylo zařazeno do užívání v srpnu.

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

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

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

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

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

ochranného laku.

V průběhu roku 2019 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti:

 V lednu byl Radou Zlínského kraje schválen investiční záměr č. 1483/090/12/18.
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 Byla realizována projektová dokumentace repase oken. Tuto projektovou 

dokumentaci zpracoval Ing. arch. Milan Chlápek. Za projektovou dokumentaci byla 

uhrazena částka 40 000,00 Kč, jedná se o uznatelný výdaj projektu.

 V únoru byl předán zhotovitelem firmou TESPORA profi s.r.o. energetický posudek. 

Tento posudek řeší stávající energetické ztráty (tepelné ztráty) skrze stávající okna, 

posuzuje projektovou dokumentaci a stanovuje parametry na nové okenní tabule, 

těsnění a další prvky vedoucí k energetické úspoře. Splnění požadovaných parametrů 

energetického posudku vede k základnímu splnění dotačních podmínek.   

 Žádost o podporu byla 29. 1. zaslána přes MS2014+ v rámci dotační 100. Výzvy OPŽP 

ke zpracovateli dotace. Dotační žádost podala Energetická agentura Zlínského kraje 

(Ing. Miroslava Knotková).

 V červnu a červenci proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby – repase. 

Administraci veřejné zakázky realizovala firma RTS a.s. Vítězem veřejné zakázky se 

stala firma TOSPUR, s.r.o. s vítěznou cenou 3 480 834,00 Kč s DPH.

 K předání stavby došlo 25. 7. 2019. Stavba se rozdělila na několik částí (expozice, 

kancelářské a ostatní prostory). Repase oken probíhala za plného provozu zámku. 

Návštěvníci byli omezeni minimálně a ve dnech kdy probíhaly práce v expozicích, bylo 

na tyto snížené vstupné. Okenní křídla byla vyjmuta a převezena na dílnu zhotovitele 

k repasi. Okenní rámy byly opáleny, obroušeny, stolařsky opraveny (pokud to bylo 

potřeba) a následně ochráněny vícevrstvým lakováním. Po dobu absence okenních 

křídel byla okna nahrazena lexanem (vložením obdélníku z plastu) a zajištěním zevnitř 

proti vniknutí deště a živočichů.

Stavba byla ukončena dle smlouvy o dílo dne 29. 11. 2019 a do 13. 12. 2019 byly 

odstraněny drobné vady a nedodělky, jednalo se převážně o seřízení oken. Toto nešlo 

učinit před předáním díla, protože si okna musela tzv. sednout. U repase nedošlo 

k vícenákladům ani méně nákladům. Záruka na provedenou repasi je stanovena na 60 

měsíců.

 Po ukončení stavby byly ukončeny i doprovodné činnosti jako je autorský dozor, který 

poskytl Ing. arch. Milan Chlápek, TDS Ing. Viktor Dynka a BOZP Bc. Zuzana Skácalová.

Všechny tyto činnosti vykázaly celkem náklady ve výši 29 000,00 Kč.

Celá akce si vyžádala náklady ve výši 3,6 mil. Kč. V roce 2020 bude v rámci výzvy 100. 

Operačního programu Životního prostředí zažádáno o dotaci ve výši 1,45 mil. Kč.

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

IZ 1494/090/01/19 – 02/09/19/S investiční záměr spočívá ve vybudování návštěvnického 

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

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

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

stezky), budou provedeny nezbytně nutné terénní úpravy a bude nově upravena a 
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zbudována chodníková a cestní síť s parkovacími místy. Planetárium má mít rozměr 8m 

v průměru s kapacitou 30 sedadel. 

V průběhu roku 2019 byly v rámci projektu realizovány tyto činnosti:

 Rozhodnutím Rady Zlínského kraje č. 0332/R12/19 byl schválen investiční záměr č. 

1494/090/01/19 s názvem Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny 

Vsetín.

 Muzeum zpracovalo zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro zhotovení projektové 

dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru. Veřejná 

zakázky proběhla opakovaně celkem 3x a to z důvodu opakovaného nepodání 

nabídek dodavatele projektové dokumentace. Veřejné zakázky proběhly v termínech  

5. 6. (1. Výzva VZ), 12. 7. (2. Výzva VZ) a 26. 8. (3. Výzva VZ). V rámci 3. Výzvy VZ se 

podařilo vysoutěžit zhotovitele projektové dokumentace firmu FIDEM design s.r.o. 

s nabídkovou cenou 988 000,00 Kč. S dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo dne 

9. 10. 2019.

 V rámci probíhající projektové činnosti prověřil zhotovitel projektové dokumentace 

stávající objekt mechanické dílny sondami jak zemními (hloubka a stav základů a 

základového zdiva), tak sondami vrtanými do obvodového a vnitřního zdiva. 5. 12. 

2019 předal statik zhotovitele projektové dokumentace statický posudek, kterým 

statik nedoporučuje další výstavbu nad stávajícím objektem, z důvodu 

nedostatečných základů a nosnosti zdiva.

 V prosinci proběhlo ukončení smlouvy o dílo na projekční práce dohodou. Byla 

započata příprava nové smlouvy o dílo na projekční práce, které obsahují i projekt 

k odstranění stavby, cena projekčních prací se tímto navýšila o 72 000,00 Kč za 

projekt na odstranění stavby a následnou inženýrskou činnost.

 Po dohodě s odborem investic Zlínského kraje je v roce 2020 naplánován dodatek IZ, 

který posune termín ukončení akce z aktuálního 12/2020 na 12/2021 a další body 

nutné pro realizaci investiční akce. 

Rozpočet celé investiční akce je 20,2 mil. 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 
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prostory na chodbě, pro umístění nápojových automatů. V zámku Vsetín byl v roce 2019 

pronajímán domovnický byt. 

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

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

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

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

V roce 2019 proběhly v organizaci tyto kontroly státních kontrolních orgánů:

1) Kontrola, která byla v naší příspěvkové organizaci v r. 2018 zahájena a přešla do období 

roku 2019, byla kontrolou Finančního úřadu Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín, 

oddělení zvláštních činností IV., zaměřená na projekt č. CZ.1.02/7.1.00/10.06419 –

Environmentální střediska Muzeum regionu Valašsko, p. o. a dále kontrola Dohody č. 

VSA-VN-3/2014. Kontrola neshledala žádné nedostatky, kontrola byla ukončena v únoru 

2019.

2) Dne 13. 3. 2019 proběhla kontrola z VZP Vsetín zaměřena na kontrolu plateb pojistného, 

dodržování evidence pojištěnců. Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola byla 

ukončena bez nápravných opatření.

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

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

kontroly, kterou zajišťuje zřizovatel. 

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 1 709 184,00 Kč za rok 2019, což představuje plnění plánu 

na 111,20% (výnosy z tržeb 1 936 795,50 Kč za rok 2018, výnosy z tržeb 1 855 497,00 Kč za 

rok 2017, 1 703 747,00 Kč za rok 2016, 1 280 617,00 Kč za rok 2015, 1 236 022,00 Kč za rok 

2014).

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

rekonstrukce.

Tržby spojené s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem bytových a nebytových 

prostor činily 220 382,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo meziročně k poklesu těchto 

tržeb z důvodu uzavření zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Z tohoto důvodu nebyl 

pronajímán domovnický byt v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Z důvodu ukončení 

pracovního poměru kastelánky zámku Lešná u Valašského Meziříčí, která si pronajímala 
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bytové i nebytové prostory v zámku Lešné, došlo k poklesu tržeb z pronájmu i v zámku Lešná 

u Valašského Meziříčí.

Udržení vysoké návštěvnosti a tím pádem i zvýšení úrovně plánovaných tržeb je způsobeno:

1) doplňováním expozic o nové interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka 

zajímavější a atraktivnější, 

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

návštěvníka“ a byla pro cílovou skupinu atraktivní, 

3) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy a soutěže, 

4) zlepšenou spoluprací s médii, poskytování rozhovorů do médií, vydávání tiskových zpráv, 

psaní popularizačních a odborných článků,

5) intenzivní spoluprací s partnery (města, obce, neziskové organizace a podnikatelské 

subjekty), 

6) novým marketingovým přístupem, vyšší propagací na sociálních sítích a častější 

propagací muzea v regionálních denících a médiích,

7) mimořádnou aktivitou pracovníků muzea.

18. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci

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

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

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

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

výnosových účtů (syntetický účet 602).

19. 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. 2019 celkem 546 015

sbírkových předmětů vedených pod 91 704 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a 

galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2019 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových přírůstkových 

čísel byl odeslán na schválení do systému CES on-line v závěru roku 2019, přičemž dokončení 

zápisu nových inventárních evidenčních čísel za rok 2019 bude až v termínu 15. 5. 2020. 

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

ke zvýšení počtu e. č. na 21 807 (což představuje nárůst o cca 2 000 ks preparovaných 

motýlů). Dále bylo zapsáno 82 e. č. do druhého stupně evidence získané koupí, darem či 

vlastním sběrem. 

Celkem bylo do chronologické evidence zapsáno 82 e. č., z čehož 1 e. č. bylo získáno 

koupí, 63 přírůstkových čísel bylo získáno darem a 18 e. č. vlastním sběrem. Do sbírek muzea 

ve Valašském Meziříčí bylo prostřednictvím Akvizičního fondu Ministerstva kultury České 

republiky zakoupeno současné dílo z Moravské gobelínové manufaktury. Dalším tři přírůstky 

byly získány darem do sbírky uměleckoprůmyslových prací (svítidla). Malý pohyb ve sbírkách 

byl dán skutečností, že se sbírky muzea z důvodu plánované rekonstrukce stěhovaly do 

náhradních prostor.

K nejvzácnějším přírůstkům do podsbírky Písemnosti a tisky patří soubor 

architektonických map a plánů domů ze Vsetína a okolí, pocházející od stavitele z Krásna nad 

Bečvou – Viléma Kellera. Do podsbírky sklo bylo získáno vlastním sběrem několik jedinečných 

ukázek z produkce zaniklé vsetínské sklárny B. A. G.

Obrázek: Ukázka nákresu plánu domu Viléma Kellera.
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Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2019 – koupě

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka

Počet 

e. č. Cena Popis

A1
Kamila 

Valoušková

Valašské 

Meziříčí

č. 15 –

výtvarného 

umění

1 240000

Jan T. Strýček, Stavitel, 

2013, vlněný gobelín, 

162x242 cm. Utkáno v 

Moravské gobelínové 

manufaktuře ve Valašském 

Meziříčí

A2
Kamila 

Valoušková

Valašské 

Meziříčí

č. 15 –

výtvarného 

umění

1 35000

Jaroslava Hýžová, Tragédie 

války II, 1974, olej na 

plátně, 66x96 cm, 

rámováno, bez poškození.

A3
Kamila 

Valoušková

Valašské 

Meziříčí

č. 15 –

výtvarného 

umění

4 54000

kolekce gobelíků Rudolfa 

Schlattauera a tkaný 

koberec

A4
Olga 

Mehešová
Vsetín

č. 15 –

výtvarného 

umění

1 18000

Jan Kobzáň: Bez názvu 

(Zbojnická družina), 1944, 

olej, 52 x 39,5 cm (bez 

rámu)

Celkem 7 347 000

Pozn.: Předměty označené pod pořadovými čísly A2, A3 a A4 doporučené ke koupi jednáním poradního sboru 

budou v souladu se schválením Radou Zlínského kraje nakoupeny až na začátku roku 2020.

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

něhož přibylo 35 e. č. / 63 kusů. V případě sbírky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se 

jednalo o duplikáty skla k podsbírce uměleckoprůmyslových prací.

Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2019 – dary

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka

Počet 

ks Popis

B1 Lukáš Spitzer
Valašské 

Meziříčí
č. 7 – entomologická 200

část sbírky motýlů 

sběratele Zbyňka 

Čechmánka, 200 ks

B2 Milada Fohlerová Vsetín č. 11 – Etnografická 2

2 reliéfní dřevořezby 

současného valašského 

řezbáře K. Pařenici: 

Valach a Valašská dědina, 

lipové dřevo, počátek 90. 

let 20. století

B3 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 3 3 ks uměleckých 
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Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

vystřihovánek Kornelie 

Němečkové

B4 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 1

Dadáková, Božena: Bez 

názvu (květinový motiv), 

1974, batika

B5 Pavel Mašláň Vsetín č. 19– Písemnosti a tisky 1

Soubor plánů rodinných 

domů, pivovaru a jiných 

staveb ze Vsetína první 

poloviny 20. století, 

celkem 80 ks

B6 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 16
předměty domácnosti 50. 

let 20. století

B7 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 7

Termosky, Kabelka 

dámská, Taška kožená, 

Lisované sklo do kuchyně, 

Ozdobný talíř, Klepač 

dřevěný, Dřevěná 

naběračka

B8 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 17
předměty domácnosti

60.-70. let 20. století

B9 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 2
Šicí stroj Zetina, Bratři 

Khomové katalog

B10 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 7
Sada šípů 2x, Luk 2x, 

Běžky 3x

B11 Pavel Mašláň Vsetín č. 10 – historická 1
Čutora vojenská R-U, 

první světová válka

B12 Kamila Valoušková
Valašské 

Meziříčí

č. 17 – uměleckoprůmyslové 

práce
3

svítidla, 60.-80. léta 20. 

století

B13 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 24 konvolut výrobků ze skla

B14 Olga Mehešová Vsetín 24 – Další – Sklo 6

soubor uměleckého skla z 

produkce místní sklárny 

B.A.G.

Celkem 260 věcí movitých

V roce 2019 bylo navrženo a Poradním sborem schváleno 21 e. č. a věcí movitých k vyřazení 

z důvodu ztráty či neupotřebitelnosti: 2 předměty ze sbírky uměleckoprůmyslových prací, 

které byly poškozeny při vybalování po stěhování sbírky; 2 barvotisky ze sbírky výtvarného 

umění pro jejich neupotřebitelnost; 9 různě nevratně poškozených předmětů ze sbírky sklo; 

z botanické podsbírky pak 7 dlouhodobě chybějících položek či položek, u nichž došlo 

k nenávratnému poškození herbářové položky (4 cévnaté rostliny z podsbírky botanické a 3 

houby z podsbírky mykologické).
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Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

Muzea regionu Valašsko k vyřazení v roce 2019

Č. Kurátor Sbírka Podsbírka

Počet 

ks Popis

C1 Olga Mehešová Vsetín č. 15 – výtvarného umění 2

605/1992, Barvotisk J. A. 

Komenský

614/1992, Barvotisk 

Ukřižování

C2 Olga Mehešová Vsetín

č. 25 – jiná -

Uměleckořemeslné a 

uměleckoprůmyslové 

výrobky

3

2533: Talířek-podšálek 

porcelánový bílý, zlatý 

pruh na okraji, v něm 

květový dekor z lístků 

zelených s květy růžovými

15339: Poklop na mísu s 

modrými linkami, bílý

15344: Poklička na 

konvici-modrý dekor, 

fajáns

C3 Olga Mehešová Vsetín č. 24 – Sklo 9
konvolut skleněných 

výrobků

C4 Barbora Sasáková
Valašské 

Meziříčí
6 – mykologická 3

herbářové položky Ev. č.: 

B1033, B1139, B1501

C5 Barbora Sasáková
Valašské 

Meziříčí
5 – botanická 4

herbářové položky Ev. č.: 

B255, B146, B626, B643

Celkem 21 věcí movitých

V roce 2019 bylo dokončeno digitalizování přírůstkových knih Muzea regionu Valašsko ve 

všech odděleních, a to včetně historických inventárních knih. Pořízené databáze jsou nyní 

kontrolovány, čištěny a připravovány pro předání zhotoviteli krajského systému ESSP.

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).

Nejvíce předmětů bylo zapsáno v entomologické sbírce. Došlo též k opravě historické chyby 

v případě podsbírky výtvarného umění ve valašskomeziříčské sbírce.
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Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2019.

Odborné oddělení
Evidence II. stupně

Počet e. č. Počet kusů

Provoz VS 98 140

Provoz VM 1 369 1 495

Celkem 1 467 1 635

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. 2018 v roce 2019 postupováno. V případě sbírky ve Valašském Meziříčí bylo 

přistoupeno ke kompletní inventarizaci kvůli stěhování do náhradních prostor zašovského 

kláštera kvůli startující rekonstrukci zámku Kinských. Podsbírky entomologická a evertebrata 

valašskomeziříčské sbírky byly převezeny a uloženy k detailnímu odbornému zpracování 

taktéž do prostor v klášteře v Zašové. Jejich inventarizace dosud nebyla ukončena (týká se 

cca 25 000 e. č. a 387 000 věcí movitých). Zabalené předměty byly do provizorních 

depozitárních prostor roztříděny podle zařazení do podsbírek a podle nároků na depozitární 

podmínky. V rámci inventarizace byly vytvořeny nové lokační seznamy. Sbírka vsetínského 

muzea byla inventarizována podle schváleného plánu. Ze vsetínské sbírky bylo v rámci 

podsbírky písemnosti a tisky inventarizováno 33 % z dané podsbírky, v rámci etnografické 

podsbírky prošla inventarizací část fondu dřevěné a kovové nářadí a celkem bylo 

inventarizováno 12 % z dané podsbírky a v rámci uměleckohistorických podsbírek byly 

inventarizovány fondy plastiky (6,5 % z podsbírky výtvarné umění), kovu (11 % z podsbírky 

uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků) a skla (20 % z podsbírky sklo). Při 

inventarizaci fondů plastika i kov došlo ke kompletní digitalizaci sbírkových předmětů. 

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.

Dle výsledku provedených inventur, které byla rozložena do 8 dílčích inventarizací a 

jejichž průběh byl protokolován, oznámen zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR, bylo 

inventarizováno celkem 43 769 čísel zapsaných v systému CES, což představuje 121 541 věcí 

movitých. Z tohoto počtu byl odhalen nesoulad s evidencí u 850 kusů předmětů, povahy 

převážně nedohledáno či se změnil počet dohledaných součástí souboru zapsaným pod 

jedním evidenčním číslem. Počet nesouladů s evidencí představuje 2 % z celkového počtu 
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inventarizovaných evidenčních čísel a 0,9 % z celkového počtu evidenčních čísel ve 

sbírkách Muzea regionu Valašsko. Pokud nebudou tyto předměty nalezeny při dalších 

inventarizacích a pokud bude zjištěný stav náležitě zdokumentován a posouzen Poradním 

sborem ředitele Muzea regionu Valašsko, budou v souladu s Metodickými pokyny 

Ministerstva kultury, zákonem 122/200 Sb. a Vyhláškou 275/2000 Sb., a vnitřní směrnicí č. 18 

– Režim zacházení se sbírkou – správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy, 

vyřazeny při dalším hlášení do systému CES (rok 2020 či po proběhnutí druhé inventarizace). 

Celkem bylo v roce 2019 inventarizováno 43 769 evidenčních čísel (44 % ev. č. sbírky 

MRV) a 121 451 sbírkových předmětů, což činí věcí movitých 17,4 % počtu věcí movitých 

sbírky MRV).

Sbírka CES Podsbírka Autor
Kód 

zprávy

Inventarizace 

EČ

Inventarizace 

věci movité

Zjištěné 

nesoulady

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO01 231 287 3

MVŠ/002-

05-

22/283002

25 – Jiná – Staré tisky a 

rukopisy

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO02 4 075 3 832 5

MVV/002-

05-

22/282002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO03 719 719 2

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO04 171 220 1

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO05 32 53 0

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO06 344 421 0

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO07 1 418 2 404 55

MVŠ/002-

05-

22/283002

25 – Jiná – Staré tisky a 

rukopisy

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO08 1 535 3 691 9

MVŠ/002-

05-

22/283002 19 – Písemnosti a tisky

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO09 618 1 512 0

MVŠ/002-

05-

22/283002 19 – Písemnosti a tisky

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská ISO10 2 824 7 661 76

MVŠ/002- 25 – Jiná – Sbírky Mgr. KV13 989 3 395 47
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Sbírka CES Podsbírka Autor
Kód 

zprávy

Inventarizace 

EČ

Inventarizace 

věci movité

Zjištěné 

nesoulady

05-

22/283002

Muzea v Kelči Kamila 

Valoušková

MVŠ/002-

05-

22/283002

25 – Jiná – Sbírky 

Muzea v Kelči

Mgr. 

Kamila 

Valoušková KV14 440 1 652 31

MVŠ/002-

05-

22/283002 15 – Výtvarného umění

Mgr. 

Kamila 

Valoušková KV15 2 073 2 416 4

MVŠ/002-

05-

22/283002

17 –

Uměleckoprůmyslové 

práce

Mgr. 

Kamila 

Valoušková KV16 4 318 4 810 5

MVŠ/002-

05-

22/283002

17 –

Uměleckoprůmyslové 

práce

Mgr. 

Kamila 

Valoušková KV17 292 622 3

MVŠ/002-

05-

22/283002

17 –

Uměleckoprůmyslové 

práce

Mgr. 

Kamila 

Valoušková KV18 431 549 0

MVV/002-

05-

22/282002 19 – Písemnosti a tisky

Mgr. Pavel 

Mašláň MA10 1 153 3 066 0

MVŠ/002-

05-

22/283002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF22 1 392 1 392 6

MVŠ/002-

05-

22/283002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF23 78 78 2

MVŠ/002-

05-

22/283002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF24 496 496 11

MVŠ/002-

05-

22/283002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF25 1 065 1 065 17

MVŠ/002-

05-

22/283002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF26 1 154 1 154 12

MVV/002-

05-

22/282002 11 – Etnografická

Mgr. 

Milada 

Fohlerová MF27 687 687 0

MVV/002-

05-

22/282002 24 – Další – Sklo

Mgr. Olga 

Méhešová OM45 404 416 0

MVV/002- 6 – Mykologická Bc. SA04 268 433 0
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Sbírka CES Podsbírka Autor
Kód 

zprávy

Inventarizace 

EČ

Inventarizace 

věci movité

Zjištěné 

nesoulady

05-

22/282002

Barbora 

Sasáková 

MVV/002-

05-

22/282002 5 – Botanická

Mgr. 

Barbora 

Sasáková SA05 103 103 1

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská SŠ07 777 1970 1

MVŠ/002-

05-

22/283002 10 – Historická

Mgr. Ivana 

Spitzer 

Ostřanská SŠ08 2 327 4 118 135

MVŠ/002-

05-

22/283002 9 – Archeologická

Mgr. 

Samuel 

Španihel SŠ09 1 584 2 277 96

MVŠ/002-

05-

22/283002 2 – Petrografická

Mgr. 

Samuel 

Španihel SŠ10 328 429 0

MVŠ/002-

05-

22/283002 3 – Mineralogická

Mgr. 

Samuel 

Španihel SŠ11 290 731 3

MVŠ/002-

05-

22/283002 8 – Zoologická

RNDr. 

Zdeněk

Tyller ZT01 6 253 40 107 251

MVV/002-

05-

22/282002 15 – Výtvarného umění

Mgr. Olga 

Mehešová OM43 156 156 0

MVV/002-

05-

22/282002

25 – Jiná –

Uměleckořemeslných a 

uměleckoprůmyslových 

výrobků

Mgr. Olga 

Mehešová OM44 153 154 1

MVŠ/002-

05-

22/283002 4 – Paleontologická

Mgr. 

Samuel 

Španihel SŠ12 1 333 1 903 51

MVV/002-

05-

22/282002 5 – Botanická

Mgr. 

Barbora 

Sasáková SA06 2 766 15 045 16

MVV/002-

05-

22/282002 5 – Botanická

Mgr. 

Barbora 

Sasáková SA07 492 11 517 6

Celkem 43 769 121 541 850
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Nejvíce nesouladů bylo zjištěno ve sbírce zoologická, kde byla evidována chyba v povaze 

zápisu u 251 věcí movitých. Tato sbírka ve velikosti přes 40 000 věcí movitých je nyní 

předávána novému zoologovi, je tedy možné, že u části těchto předmětů dojde buď k jejich

nalezení či opravě záznamu (např. u větších souborů předmětů, kdy chybí či je poškozena jen 

část předmětů). V případě dalších podsbírek se jednalo o jednotky předmětů.

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

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

klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli

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

Vsetín) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy v pronajatých prostorách (objekt 

v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). Nové depozitáře v zámku Vsetín splňují 

všechny parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu sbírkových předmětů.

Tyto depozitáře jsou již vybaveny systémem automatického sběru dat. Z čidel 

monitorujících teplotu a vlhkost se data prostřednictvím systému MaR odesílají a ukládají do 

databáze v řídícím PC. V roce 2019 proběhla v zámku Vsetín investiční akce – repase oken 

obvodového pláště budovy, což se dotklo i prostor depozitářů. Nové, lépe těsnící okenní 

prvky zajistí stabilnější klimatické podmínky a přidané izolační dvojsklo také odfiltruje většinu 

UV záření. Ve všech depozitářích je nainstalována EZS, která je napojena na pult centrální 

ochrany.

Dočasné uložení sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující 

a citlivější předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné místo v standardních 

depozitářích.

Na začátku roku 2019 začalo stěhování veškerých sbírkových předmětů z depozitářů 

v zámku Kinských do provizorních depozitářů v prostoru bývalého kláštera v Zašové. 

Stěhování proběhlo z důvodů dlouhodobé celkové rekonstrukce zámku. Tato situace by měla 

trvat do roku 2022, kdy by měla být rekonstrukce hotova.

Sbírkové předměty v depozitářích v Zašové jsou umístěny ve dvou křídlech kláštera 

v prvním patře. V jedné vytápěné části jsou depozitáře sbírek choulostivé povahy –

přírodniny, obrazy, plastiky, staré tisky, archeologie, nábytek. Tady se klimatické podmínky 

pohybují, až na občasné výkyvy, v normě. V druhé, nevytápěné části jsou depozitáře skla, 

keramiky, a etnografie. Zde jsou podmínky ohledně teploty naprosto nevyhovující. V zimních 

měsících se teploty pohybují od 2 stupňů Celsia do 5 stupňů. Naopak v letním období jsou 

teploty nad 25 stupňů. Vlhkost je okolo 60 %, což vyhovuje podmínkám stanovených 

Depozitárním řádem.

V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, 

záznamy o kontrolách a vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny 
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v knihách depozitárního režimu, záznamy o klimatických podmínkách pak v knihách 

depozitářů. 

Zápisy o návštěvách a měření klimatických podmínek včetně zprávy o stavu 

depozitářů jsou sepisovány dvakrát ročně a jsou předávány vedoucímu odborného a 

popularizačního oddělení (OPO) a řediteli organizace.

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 28 interním zápůjčkám sbírkových 

předmětů vedených v databázi Formulářů o přemístění sbírek (FOPS). Celkem se jednalo o 

500 sbírkových předmětů. Největší interní pohyb sbírkových předmětů byl v historické, 

etnografické a zoologické podsbírce v souvislosti s programy a výstavami v zámku Lešná u 

Valašského Meziříčí (celkem se jednalo o 154 ev. č. / 206 ks). 

V rámci vnějšího pohybu bylo celkem vypůjčeno 503 e. č., což bylo 569 věcí movitých. 

Mezi ně patřila např. 10 zápůjček ze vsetínské sbírky; nejvíce bylo zapůjčeno z podsbírky 

výtvarné umění (na výstavu K. Němečkové ve Staré Ľubovni). Od jiných subjektů a organizací 

provedla vsetínská pobočka v souvislosti s výstavní činností 29 výpůjček; největší objem 

předmětů byl zapůjčen na výstavy Skleněné Vánoce (1 164 kusů), Kraslice a drátenictví (281 

kusů) a Vsetínský hokej (244 kusů). Nejvíce sbírkových předmětů z valašskomeziříčské sbírky 

bylo zapůjčeno jiným institucím z valašskomeziříčské podsbírky uměleckoprůmyslových prací 

(93 e. č. / 128 ks) do dlouhodobých expozic. V průběhu roku bylo dále dvakrát požádáno o 

vývoz sbírkových předmětů do zahraničí (modely budov, Slovensko). Tyto vývozy však 

nakonec nebyly rozhodnutím žadatele realizovány.

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 365 389 908 1 887

Provoz VM 138 180 104 106

Celkem 503 569 1 012 1 993
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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. 

Na začátku roku 2019 začalo balení a stěhování sbírkových předmětů do náhradních 

depozitářů v Zašové. Všechny předměty byly inventarizovány, vyfotografovány, zabaleny do 

obalových materiálů, zabaleny do krabic a připraveny k odvozu odbornou firmou, která je 

postupně odvážela do náhradních prostor v Zašové. Toto stěhování a vyklízení zámku 

Kinských trvalo do května 2019.

Konzervační dílna v Zašové je ve velmi malé kanceláři. Proto je možnost konzervace 

částečně omezena. V roce 2019 od května do prosince bylo konzervováno 275 kusů 

sbírkových předmětů. Tyto předměty byly z fondů archeologie, etnografie, historie a 

umělecké historie. Část konzervovaných předmětů byla použita pro účely výstav a výpůjček a 

část konzervace proběhla v rámci preventivní konzervace po domluvě s kurátory sbírek.

Napadení dřevokazným hmyzem u dlouhodobě uložených předmětů nebylo zjištěno. 

Je tedy na místě se domnívat, že konzervace a preventivní ochrana použitými desinsekčními 

prostředky je účinná. Je ale třeba preventivně konzervovat všechny předměty ze dřeva, které 

budou nově uloženy do depozitářů (nákup, dary), aby k zanesení dřevokazného hmyzu 

v budoucnosti nedošlo.

Plán na rok 2020 byl částečně vypracován pro konzervaci a restaurování sbírkových 

předmětů umístěných v depozitářích zámku Vsetín, Zašová a v expozicích zámku Lešná. Je 

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).

Externě bylo zadáno restaurování dvou gobelínů z rušených stálých expozic v zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí. Restaurování, které provedla Moravská gobelínová 

manufaktura, bylo z 92 % financováno z dotace poskytnuté městem Valašské Meziříčí.

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

evidence sbírek muzejní povahy MK

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

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

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

Do CES on-line byly převedeny ze systému CESik na MK veškeré podsbírky, spravované 
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Muzeem regionu Valašsko. Změny již probíhají výlučně v novém elektronickém systému CES 

on-line. V roce 2019 byli vysláni dva pracovníci na školení obsluhy CES on-line pořádaného 

Ministerstvem kultury ČR v Brně. 

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. 

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 72 460 platných inventárních čísel a 16 066 platných přírůstkových 

čísel, bude ppárování a opravování probíhat i nadále. Rovněž je nyní požádáno o několik tisíc 

změn v rámci narovnávání evidence s lokálními databázemi. Cílem je sjednocení záznamů ve 

všech evidencích.

Rovněž byla v roce 2019 kontrolována povaha zápisů ve sbírkové evidenci 

jednotlivých sbírkových modulů v systému BACH. Při úpravě zápisů inventárních karet bylo 

přistoupeno k jejich sladění se záznamy v CESu, což povětšině představovalo rozepsání 

souboru předmětů v lokálních databázích a opravě formátu jejich zápisu v CESu.

Obr.: Náhled kontrolního okna pro potřeby hromadné analýzy povahy zápisů v systému CES a 

lokálních databází BACH a DEMUS. 

Systém byl vytvořen pracovníkem MRV přímo na míru potřeby kontroly zápisů. Analýzou 

jsou odhaleny nesoulady v povaze zápisu, které jsou vesměs povahy buď hromadného zápisu 

více předmětů pod jedním číslem či naopak existenci více karet samostatně pro části 
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jednoho evidenčního čísla zapsaného v CESu (či se jedná o překlepy, použití mezer navíc či 

omyly a chyby). Kurátoři poté dle metodiky ve Směrnici č. 18 rozepisují tato čísla buď 

v lokálních sbírkových databázích či navrhují opravy zápisu v CESu tak, aby bylo dosaženo 

shody 1:1 v povaze zápisu v obou databázích. Takto vyčištěná data budou předána na import 

do databáze ESSP.

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost

2.1. Vlastní odborné aktivity

a) Odborná činnost

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

Pozitivním posouzením Muzea regionu Valašsko a jeho zařazením na seznam výzkumných 

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

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

aktivity a dosahovaných výsledků v ČR. K 31. 5. 2019 byly taktéž předány výsledky hodnocení 

na Úřad Vlády ČR, kde se výsledky výzkumných organizací shromažďují a vyhodnocují. Dosud 

však v datu vypracování výroční zprávy nebyly výsledky hodnocení Muzea regionu Valašsko 

zveřejněny. 

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

Valašském Meziříčí. Hlavní zaměření tak bylo směrem ke studiu pozitivních i negativních 

dopadů lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické dědictví a byl zpracován 

v kooperaci s dodavatelem projekt Expozice – Krajina v lidech – člověk v krajině, který bude 

využit pro soutěž na dodavatele expozice v roce 2020.

Dále byla velmi úspěšně zakončena 2. etapa výzkumu Lesních skláren, kdy byly 

výsledky prezentovány na dvou zahraničních konferencích a byly též zpracovány do podoby 

odborných publikací.

V roce 2019 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly:

- životopis Bohumila Peroutky, výstup: články v časopisech Valašsku vlastivědné revue a 

Paměť a dějiny, přednáška v muzeu

- výzkum historie hrazení bystřin na Valašsku, výstup: přednáška na konferenci Národního 

zemědělského muzea voda a krajina, článek v odborném časopisu Prameny a studie

- výzkum výročního zvykosloví na Valašsku – masopust v Leskovci, mikulášská obchůzka 

v Lužné, výstupy: zprávy na webu muzea; článek v Národopisné revue

- vizovické kraslice – historie a současnost výroby tradičních batikovaných kraslic 

z Vizovicka, výstupy: výstava Kraslice a drátenictví, článek ve Valašsku – vlastivědné 

revue, akvizice do sbírek, přednáška 
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- výzkum výšivky ze sbírky M. Baťové, výstupy: přednáška na konferenci Textil v muzeum 

v Brně, příspěvek ve sborníku konference, článek do časopisu Valašsko, vlastivědná 

revue

- výzkum rané nábytkové tvorby D. S. Jurkoviče, výstup: příspěvek do časopisu Acta 

Musealia

- sušárny ovoce na Valašsku – dlouhodobá výzkumná aktivita vedená pracovníky Muzea 

mapující fenomén historických dřevěných sušáren ovoce. Výstup: příprava recenzované 

monografie (ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v r. 2020)

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

Výstup: Lesní sklárny na Valašsku – úvod do II. etapy, Valašsko – Historie a Kultura II –

Obživa.

- rozšíření motýlů a jejich změny v rámci probíhající klimatické změny (výsledek 3 články 

v recenzovaných časopisech – Klapalekiana a Acta Carpathica Occidentalis) 

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

objevených archeologických artefaktů. Kontrola a vzdělávání dané komunity. 

Popularizace archeologie u laické veřejnosti.

- monitoring a zjišťování početnosti lesních druhů sov v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy 

(výstup: příspěvek na Semináři zoologické sekce AMG, v r. 2020 článek)

- malírny a malíři při sklárnách firmy S. Reich & Co. Výstup: kapitola do monografie 

Valašsko – historie a kultura II.: Obživa.

- výzkum rozšíření bakterií rodu Borrelia u klíšťat sajících na pěvcích v 11 zemích Evropy. 

Výstup: článek v mezinárodním impaktovaném časopise.

- videopozorování meteorů širokoúhlou kamerou. V roce 2019 bylo během 171 

pozorovacích nocí zaznamenáno 870 meteorů. Zpracovaná data jsou zasílána do 

evropské databáze EDMONT (EuropeanviDeo Meteor Observation Network). Párováním 

realizovaných pozorování s dalšími údaji v uvedené databázi je možné stanovit jak dráhy 

meteorů jak v atmosféře či případné dopadové elipsy, tak i jejich původní trajektorie ve 

Sluneční soustavě.

- vizuální fotometrie komet. V roce 2019 byly pozorovány komety 46P/Wirtanen a C/2018 

Y1 (Iwamoto). Zpracovaná pozorování byla zaslána do mezinárodní databáze Comet 

Observation Database (COBS) a rovněž do SMPH.

- ze čtyř pokusů o pozorování zákrytů hvězd planetkami byl v září 2019 úspěšně 

napozorován zákryt hvězdy planetkou. (266) Aline. Výsledky pozorování byly zveřejněny 

v databázi Zákrytové sekce ČAS a celoevropské databázi Euraster.

- registrace bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí. V areálu hvězdárny 

se nachází zařízení, které při bouřkách zaznamenává bleskové výboje typu oblak - země 
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až do vzdálenosti přibližně 20 km. V loňském roce bylo nad Vsetínskem zachyceno 

celkem 1025 blesků.

Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících 

z jejich odborné kvalifikace. Archeolog MRV vykonal 47 záchranných archeologických 

výzkumů.

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. 2019 celkem 27 

927 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 13 770 záznamů, ve valašskomeziříčské knihovně pak 8 330 knih. 

V roce 2019 nebyly z knihovního fondu v souladu se zákonnými opatřeními vyřazovány žádné 

knihy. Knihovna ve Valašském Meziříčí byla kvůli stěhování v roce 2019 uzavřena a sloužila 

pouze pro interní potřeby. Bylo však pracováno na její digitalizaci.

Knihovna
Celkový počet

knihovních jednotek

Z toho digitalizováno

celkem

Výpůjčky

v roce 2019

Vsetín 13 770 13 770 138

Valašské Meziříčí 14 157 8 330 0

Celkem 27 927 22 100 138

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 2019 odborné služby a poradenství 

112 badatelům a externím spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů a 

evidence badatelů v on-line tabulce). Např. v oboru umělecké historie se dotazy týkaly 

především historie výroby skla (vrstvené sklo, osobnost Karla Volfa, sklářské školství), 

architektury (dílo B. Kupky, J. Místeckého, projekty nerealizovaných staveb) a regionální 

výtvarné tvorby (malíři Hýžová, Hapka). Archeolog se nejvíc věnoval odbornému určování 

artefaktů, které byly objeveny náhodnými nálezci. Ze sledovaných lokalit směřovalo nejvíc 

dotazů k výšinnému sídlišti ve Francové Lhotě – Pulčíně. V případě přírodovědy e jednalo 
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vesměs o determinace předpoložených fotografií rostlina živočichů a dotazů na jejich 

bionomii. Např. dále v oboru historie: architekt Ludvík Hilgert, vsetínský pivovar a Zbrojovka; 

v oboru historie umění např. užitkové, dekorativní a luxusní sklo (1948–1989) ze sbírek 

muzea pro výzkumné účely PhDr. Petra Nového z Muzea skla a bižuterie v Jablonci (výstup: 

katalog o celorepublikové produkci); v oboru etnografie se nejvíce dotazů týkalo podoby 

tradičního valašského kroje a oblasti lidové výroby (poradenské služby většinou souvisely se 

zpřístupněním sbírkových předmětů a poskytnutí informací k nim).

Pracovníci MRV spolupracují při pořádání výstav a akcí s řadou institucí a subjektů 

v regionu. V roce 2019 spolupracovalo muzeum např. s Muzejním a galerijním centrem ve 

Valašském Meziříčí na projektu Nerealizované stavby ve Valašském Meziříčí a s Muzeem skla 

v Karolince, s Městem a Městským muzeem Valašské Klobouky při realizaci výstavy k výročí 

Sametové revoluce, s Památníkem Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově na akci 

Hrozenkobraní i na přípravě výstavy Lidová strava, a to prezentací etnografických sbírek 

muzea.

V rámci spolupráce s Mikroregionem valašskomeziříčsko-Kelečsko proběhlo tradiční 

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. Ve spolupráci s městem Kelč 

se pracovníci muzea podíleli na přípravě Kelečských slavností.

V oblasti archeologie byl ve spolupráci s Archeologickým centrem Olomouc a 

Katedrou archeologie Komenského Univerzity v Bratislavě sledován vývoj pravěkých 

fortifikací na moravsko-slovenském pomezí. Při přípravě studie o klášteře trinitářů v Zašové 

se spolupracovalo s Národním památkovým ústavem (pracoviště Kroměříž) a Ústavem 

morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendlovy univerzity v Brně.

I nadále pokračuje spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou 

(přednáška, spolupráce se školním Glass Centrem), a se Střední školou pro sluchově 

postižené ve Valašském Meziříčí, jejíž studenti vytvořili květinové dekorace k výstavě 

Velikonoce na zámku Lešná. V druhé polovině května se pracovníci přírodovědného oddělení 

podíleli na přípravě a realizaci regionální soutěže Zlatý list ve spolupráci s Českým svazem 

ochránců přírody a Valašským ekocentrem.

V roce 2019 pokračovala spolupráce se Společností pro MeziPlanetární Hmotu 

(SMPH) na projektu videopozorování meteorů – viz část Vlastní odborné aktivity – Odborná 

činnost.

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obnovilo Muzeu regionu Valašsko, p. o. 

akreditaci v roce 2018 k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků). Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené 

učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům zájmových kroužků či školních 
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družin a klubů. Programy jsou akreditovány v rámci kariérního systému vzdělávání 

pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Z důvodu 

stěhování a rekonstrukce školení DVPP ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí neprobíhala. 

V květnu 2019 proběhl na hvězdárně Československý astronomický seminář, kterého 

se mimo místních zájemců zúčastnili i mladí slovenští astronomové z Astronomického klubu 

Juraja Bardyho a studenti z Gymnázia Púchov.

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

Cíle Muzea regionu Valašsko pro léta 2016–2019 stanovily povinnost odborných pracovníků 

pravidelně minimálně jednou ročně referovat o výsledcích své odborné práce na odborných 

konferencích, workshopech a seminářích. V roce 2019 se tak pracovníci Muzea regionu 

Valašsko zúčastnili 16 konferencí a samostatně vystoupili s odborným příspěvkem na 13 z 

nich:

- konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869, 15. 11. 2019 

- jarní seminář Etnografické komise AMG ČR, Přerov, 2. – 3. 4. 2019; příspěvek: 

Krosienka – téměř zapomenutá textilní technika

- podzimní seminář Etnografické komise AMG ČR, Praha, 15. – 16. 10. 2019; příspěvek: 

Konopí – příklad interdisciplinární výstavy

- konference Textil v muzeu, Technické muzeum Brno, 4. 6. 2019; příspěvek Marie T. 

Baťová – sběratelka lidových výšivek

- Zoologické dny 2019, Brno, mezinárodní zoologická konference – 3 postery;

- Konference Ekologie 2019, Česká společnost pro ekologii, Olomouc

- Lepidopterologické kolokvium v Olomouci, bez příspěvku 

- Seminář Zoologické sekce AMG v Horce u Olomouce, příspěvky: Lesní druhy sov v Ptačí 

oblasti Hostýnské vrchy; Srovnání hnízdních ornitocenóz přírodně blízkých lesů 5. a 6. 

vegetačního stupně Moravskoslezských Beskyd a Motýli Litovelského Pomoraví.

- mezinárodní konference Gothenburg Ceramics 2019, Gothenburg, SWE, 24. – 27. 4. 

2019. Příspěvek: Changes between medieval and postmedieval table and kitchen 

pottery from Slovakia, an example of the Lietava castle, Archelog muzea také 

moderoval sekci Medieval Europe.

- vědecký seminář Fortifikácie na slovensko-moravskom pomedzí, Žilina, SK, 5. 6. 2019. 

Příspěvek: Fortifikace eneolitu a doby bronzové na širším moravsko-slovenském 

pomezí.

- 4. Miedzynarodowe Sympozium Ceramiki i Szkła OSTRAKON, Wrocław, PL, 26. – 27. 9. 

2019. Příspěvek: Evolution of painting decoration and glazing of ceramics in 

postmedieval period in the Slovak-Moravian Carpathians.
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- Historicko-technologický sklářský seminář k 75. výročí založení SUPŠS, Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, 13. 3. 2019. Příspěvek: Design 

lisovaného skla.

- Konference České botanické společnosti na téma Botanické sbírky a databáze a jejich 

využití ve výzkumu a praxi.

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 neplatí. Výstavy jsou naopak doplněny o řadu hravých interaktivních herních 

prvků pro děti i dospělé.

Popularita výukových programů Muzea regionu Valašsko vykazuje stabilní úroveň –

nyní při uzavření jednoho ze čtyř hlavních objektů tvoří pětinu 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.

Přizpůsobili jsme se poptávce našich pravidelných odběratelů a inovovali jsme 

nabídku lektorských programů co se týče zaměření i realizace tak, aby bylo na jejich 

navštívení možno čerpat dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z tzv. programů 

„šablon“. Realizace lektorských programů v rámci šablon je celkově náročnější a časově delší, 

protože je počítáno jak s vlastním lektorským programem, tak i s evaluací žáků i učitele. 
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Následující tabulka uvádí celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé 

pobočky.

Pobočka Počet provedených LP Počet typů LP Počet návštěvníků

zámek Vsetín 251 27 4 649

zámek Kinských 12 5 232

zámek Lešná 309 23 6 634

Hvězdárna Vsetín 187 33 5 092

Celkem 759 88 16 607

Celkem v roce 2019 v Muzeu proběhlo 759 edukačních, lektorských a dalších programů pro 

školy (celkem bylo realizováno s různou četností opakování 88 různých programů). 

Zúčastnilo se jich 16 607 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled viz následující tabulka. Celková 

návštěvnost je bohužel ovlivněná uzavřením zámku Kinských, kdy bylo např. v roce 2018 přes 

360 LP a téměř 7 000 dětí. Na návštěvnosti se negativně nepodepsaly ani probíhající velké 

koordinované akce (např. realizace Místních akčních plánů vzdělávání) ani jiné „zadarmo“ 

nabízené aktivity pro školy ze strany nestátních neziskových organizací a dalších 

poskytovatelů vzdělávacích služeb. Na celkovém udržení návštěvnosti LP se velmi významně 

podílela aktivita Hvězdárny Vsetín – nabídka mobilního planetária, která oslovila přes 1 800 

dětí. 

Celkový počet dětí je tak možno za posledních pět let považovat za stabilizovaný. Přehled 

přináší následující tabulka.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet 

provedených 

LP

827 947 1036 1160 1104 1117 759

Počet typů 

LP
102 116 122 119 134 133 88

Počet 

návštěvníků
16 568 17 414 19 238 21 566 21 151 21 892 16 607

Přehled vykonaných lektorských programů:

Objekt Typ Počet 

návštěvníků

Hvězdárna Vsetín Planetárium 1863

Hvězdárna Vsetín Sluneční soustava 3D 345
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Objekt Typ Počet 

návštěvníků

Hvězdárna Vsetín Země – divoká planeta 334

Hvězdárna Vsetín Pozorování Slunce; exkurze 264

Hvězdárna Vsetín Země – živá planeta 256

Hvězdárna Vsetín Poznáváme vesmír 248

Hvězdárna Vsetín Země – barevná planeta 227

Hvězdárna Vsetín Kosmonautika - pilotované lety 191

Hvězdárna Vsetín Pozorování Slunce 191

Hvězdárna Vsetín Letíme do vesmíru 166

Hvězdárna Vsetín Jak se měří počasí 123

Hvězdárna Vsetín Roboti 112

Hvězdárna Vsetín Meteorologie a počasí 106

Hvězdárna Vsetín Večerní pozorování 92

Hvězdárna Vsetín Optika a dalekohledy 50

Hvězdárna Vsetín Vesmírný kaleidoskop 48

Hvězdárna Vsetín Gravitace 1 46

Hvězdárna Vsetín Pohyby Země 44

Hvězdárna Vsetín Tělesa Sluneční soustavy 42

Hvězdárna Vsetín Exkurze, meteorologická stanice 38

Hvězdárna Vsetín Hlubinami vesmíru 37

Hvězdárna Vsetín Barevný svět na hvězdárně 34

Hvězdárna Vsetín Exkurze 34

Hvězdárna Vsetín Malé planety Sluneční soustavy 28

Hvězdárna Vsetín Vznik a vývoj Země 28

Hvězdárna Vsetín Hvězdy a souhvězdí 26

Hvězdárna Vsetín Sputnikem to začalo 25

Hvězdárna Vsetín Přechody planet přes Slunce 20

Hvězdárna Vsetín Do kosmu ve 3D 19

Hvězdárna Vsetín Zatmění Slunce a Měsíce 18

Hvězdárna Vsetín Meteorologie – praktická 17

Hvězdárna Vsetín Plazi 17

Hvězdárna Vsetín Hrátky se vzduchoprázdnem 3

Zámek v Lešné Vánoční dílny 1402

Zámek v Lešné Vánoce na zámku 1270

Zámek v Lešné Pohádkový zámek 586

Zámek v Lešné S princeznou v komnatách 510

Zámek v Lešné Velikonoční dílny 362

Zámek v Lešné Po stezkách zámeckých zahradníků 308

Zámek v Lešné Já jsem malý mysliveček 301

Zámek v Lešné Ptáci a krajina 288

Zámek v Lešné Tradiční velikonoce 244

Zámek v Lešné Den Země 2019 227



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2019

56

Objekt Typ Počet 

návštěvníků

Zámek v Lešné Po stopách velkých šelem 139

Zámek v Lešné O Valašských strašidlech 137

Zámek v Lešné Život stromů 133

Zámek v Lešné Komentovaná prohlídka parku 123

Zámek v Lešné Není houba jako houba 101

Zámek v Lešné Bylinky trochu jinak 90

Zámek v Lešné Ptáci v zimě 88

Zámek v Lešné Hajný je lesa pán 76

Zámek v Lešné Zvířata našich lesů 67

Zámek v Lešné Víme, co jíme 65

Zámek v Lešné Ze staré školy 59

Zámek v Lešné Když se krajina probouzí 41

Zámek v Lešné Paní hraběnka vzpomíná 17

Zámek Kinských Pískové mandaly 81

Zámek Kinských Po stopách velkých šelem 81

Zámek Kinských Tajemství řeky Bečvy 40

Zámek Kinských Architektonická procházka Valašským Meziříčím 16

Zámek Kinských Komentovaná prohlídka městem 14

Zámek Vsetín Vánoce v muzeu 628

Zámek Vsetín Velikonoce na Valašsku 450

Zámek Vsetín Mezinárodní den archeologie 416

Zámek Vsetín Valašsko v pověstech a pohádkách 411

Zámek Vsetín Ze života hmyzu 304

Zámek Vsetín Lesem s medvědem 275

Zámek Vsetín Krteček a konopné kalhotky 243

Zámek Vsetín Není houba jako houba 211

Zámek Vsetín Masopust na Valašsku 170

Zámek Vsetín Barevné zázraky přírody 143

Zámek Vsetín Příroda ve věži 138

Zámek Vsetín Pravěk trochu jinak 137

Zámek Vsetín Tajemství valašských kamenů 128

Zámek Vsetín Zapomenutá řemesla 121

Zámek Vsetín Svatojánské zvyky 117

Zámek Vsetín Tajemství řeky Bečvy 95

Zámek Vsetín O čem si šeptá Bečva 89

Zámek Vsetín Zámecký park 88

Zámek Vsetín Kouzlo vystřihovánek 86

Zámek Vsetín Příroda hrou 72

Zámek Vsetín Kapitolky z dějin regionálního výtvarného umění 65

Zámek Vsetín Život na zámku 59

Zámek Vsetín Ptačí příběhy 51
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Objekt Typ Počet 

návštěvníků

Zámek Vsetín Proměny Valašska 47

Zámek Vsetín (Ne)rozumím ti 43

Zámek Vsetín Partyzánskou stezkou 33

Zámek Vsetín Řezbařina, to je dřina 29

V rámci společných aktivit s odborem školství a kultury rozvíjíme spolupráci na projektu MAP 

rozvoje vzdělávání Vsetínsko II. Jako partneři projektu jsou zapojeny místní akční skupiny 

jako MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Hornolidečsko a MAS Střední Vsetínsko. Ve 

vzájemné spolupráci zajišťujeme vzdělávací programy v mobilním planetáriu a podílíme se na 

partnerských akcích v souladu s kartou aktivit. V této spolupráci bylo uskutečněno 9 akcí.

Pro školy z blízkého i vzdálenějšího okolí připravili pracovníci muzea v roce 2019 soutěže a 

další doplňkové akce pro školy:

- výstava (Ne)rozumím ti se ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Turkmenská a s UTB Zlín na téma 

specifická edukace autistických žáků

- Workshop o autismu se ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Turkmenská k výstavě (Ne)rozumím ti

- akce Zámek plný řemesel se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně: 8. 10. proběhl IV. 

ročník prezentace oborů SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně na zámku s připomenutím 

osobnosti vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka a ukázkami technické zručnosti 

žáků, kteří s obsahovou náplní jednotlivých kroužků seznamovali návštěvníky i své 

spolužáky či kamarády. 

- výstava Perníčky s učňovským oborem cukrář ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 

s prezentací žákovských výrobků z perníku

- výstava Skleněné Vánoce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou ve 

Valašském Meziříčí

- pro 1. ročník Gymnázia F. Palackého ve Valašském Meziříčí workshop Pravěk trochu 

jinak, kterého se zúčastnilo 137 studentů. 

- Komponované programy ke Dni Země;

- pro děti z MŠ Vsetín, Na Kopečku připravili pracovníci hvězdárny dvě akce: Barevná 

planeta aneb chválím tě Země má (29. 5. 2019) a Indiánské oslavy (14. 9. 2019) – tyto 

aktivity byly placeny z prostředků Místního akčního plánu vzdělávání II.;

- tradičně úspěšnou přírodovědnou soutěž Jaloveček, která proběhla na zámku Vsetín 

dne 17. a 18. 10. 2019 na téma Dary přírody. Obou kol soutěže se zúčastnilo 161 žáků 

ZŠ.
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- cestovatelský festival Valašský cestovatel, který proběhl 8. 2. 2019 na zámku Vsetín a 

na kterém žáci ZŠ a SŠ prezentovali své cestovatelské zkušenosti a získávali nové 

zeměpisné znalosti prostřednictvím zeměpisné soutěže. Akce se zúčastnilo 58 žáků. 

Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SOŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2019 

tyto další doplňkové akce pro školy: 

- ve spolupráci s Gymnáziem Valašské Klobouky a ČSOP Kosénka spolupořádali 

pracovníci muzea krajské kolo Ekologické olympiády (24. – 26. 10. 2019)
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- s Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí bylo spolupořádáno krajské kolo 

Biologické olympiády (23. 4. 2019) a projektový den pro studenty - Terénní zoologická 

exkurze (5. 9. 2019)

- dne 15. 1. 2019 proběhlo na zámku Vsetín okresní kolo dějepisné olympiády

- mezi tradiční akce spolupořádané muzeem patří i žákovská badatelská konference 

ŽA-BA-KO, která proběhla 29. 5. 2019 a zúčastnilo se jí přes 100 žáků

- v rámci projektu Pedagogické kabinety IKAP proběhla na zámku Vsetín vzdělávací 

akcie pro učitele v rámci kabinetů biologie s názvem Muzeum jako paměťová 

vzdělávací instituce

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

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

- školákům byl věnován i program Kniha je kamarád (20. 3. 2019) zaměřená na 

čtenářskou gramotnost

- Den Země v zámeckém parku ve Valašském Meziříčí (25. 4. 2019) na téma voda 

v krajině, v Třinci (30. 4. 2019) na téma příroda kolem nás a ve Vidči (30. 4. 2019) na 

téma hmyz

- výstava (Ne)rozumím ti se ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Turkmenská a s UTB Zlín na téma 

specifická edukace autistických žáků

- workshop o autismu se ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Turkmenská k výstavě (Ne)rozumím ti

- výstava Perníčky s učňovským oborem cukrář ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín s 

prezentací žákovských výrobků z perníku

- akce Zámek plný řemesel ve spolupráci se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně proběhl 8. 

10. 2019 a byl složen z prezentace oborů SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně na zámku s 

připomenutím osobnosti vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka a ukázkami 

technické zručnosti žáků, kteří s obsahovou náplní jednotlivých kroužků seznamovali 

návštěvníky i své spolužáky či kamarády

- mezi další úspěšné příklady spolupráce muzea, škol a regionálních institucí patří 

komentovaná prohlídka vsetínského pivovaru ve spolupráci s Masarykovou veřejnou 

knihovnou Vsetín (8. 8. 2019), Festival ptactva (8. 10. 2019), či Čtenářská neděle 

s muzeem (24. 3. 2019)

- v nabídce muzea pro školy jsou také akreditované vzdělávací programy DVPP pro 

učitele ZŠ a SŠ, přírodovědné terénní exkurze
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Příklady nejúspěšnějších lektorských programů

Mezinárodní den archeologie

Každoroční říjnové lektorské programy byly tentokrát součástí výstavy „Na skok do pravěku“. 

Kromě simulovaného výzkumu v pískovišti se návštěvníci seznámili se štípanou industrií doby 

kamenné a vývojem člověka v tomto období. Program navštívilo 414 návštěvníků v 19 

opakováních.

Vánoce v muzeu a Velikonoce na Valašsku

Tradičně úspěšné lektorské programy na zámku Vsetín 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 v muzeu navštívilo 628 žáků při 33 opakováních 

a Velikonoce na Valašsku navštívilo 450 žáků při 28 opakováních.

Ze života hmyzu a Lesem s medvědem 

Tradičně oblíbené jsou i přírodovědné lektorské programy na zámku Vsetín zaměřené na 

život velkých šelem či na hmyzí drobotinu. Oba programy navštívilo 579 žáků.

Velikonoce na Valašsku

Tradičně úspěšný lektorský program na zámku Vsetín připomíná velikonoční zvyky na 

Valašsku. Během tohoto programu si žáci vyzkouší tradiční zvyky a zábavnou formou se učí 

říkadla, písně a básně. Velikonoce na Valašsku navštívilo 540 žáků při 28 opakování.
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LP Vánoční dílny a LP Vánoce na zámku

Nejnavštěvovanějšími programy na zámku Lešná u Valašského Meziříčí byly lektorské 

programy Vánoční dílny (1402 návštěvníků v 66 opakování) a Vánoce na zámku (1270 

návštěvníků v 57 opakováních). Cílem programů bylo dětem přiblížit tradiční oslavu Vánoc, 

představit jim zvyky, které se s těmito svátky pojí, a také byly seznámeny s rozdílem slavení 

Vánoc na vesnici a ve městě, respektive na zámku. V tvořivé dílně se děti seznámily s tradicí 

výroby obřadního pečiva, charakteristického pro období adventu a Vánoc. každé z dětí si z 

těsta vyrobilo tzv. pána či čerta. Dále si děti vytvořily baňky z papíru. Oba programy měly u 

dětí i učitelek velký ohlas a návštěvnost byla velmi vysoká. 

LP Pohádkový zámek

Velmi úspěšným programem na zámku Lešná u Valašského Meziříčí byl lektorský program 

Pohádkový zámek. Dvě hrané pohádky byly připraveny k příležitosti Mezinárodního dne dětí. 

Scénář vycházel z díla valašskomeziříčského rodáka Jaroslava Nečase. Program měl u dětí i 

učitelek velký ohlas a velmi vysokou návštěvnost. Navštívilo jej 586 návštěvníků ve 29 

opakování.)

O valašských strašidlech

Pro školní kolektivy byl připraven program O valašských strašidlech, který navštívilo 137 

návštěvníků v 8 opakováních. Hraný pohádkový příběh děti seznámil s nadpřirozenými 

bytostmi z Valašska, a také jim přiblížil období kolem svátku zemřelých, tzv. Dušičky. Děti se 

zapojily do pohádky a vyrobily si vonný pytlíček s bylinkami proti zlým snům a můrám. 

Program u dětí i učitelek měl velký ohlas.

S princeznou v komnatách

Mezi úspěšné programy ze stálé nabídky patří kostýmované prohlídky zámeckých interiérů S 

princeznou v komnatách (498 návštěvníků v 22 opakováních), vítané především ze strany 

MŠ. 
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3.1.2. Pravidelné programy pro školy

Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně 

škol integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické, ekologické a 

dějepisné olympiády a pravidelné akce. V roce 2019 pracovníci muzea pokračovali 

v realizacích úspěšných akcí z minulých let, mezi které patří např. Žákovská Badatelská 

Konference (ŽA-BA-KO) a řada dalších. Šesté kolo ŽA-BA-KO se odehrálo 29. 5. 2019 

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 si vyslechlo více než 100 diváků. Bylo radostné 

vidět, že žáci už v mladém věku komplexně přemýšlí a diskutují o nových námětech pro svá 

další bádání.
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Tradiční přírodovědná soutěž Jaloveček proběhla na zámku Vsetín ve dnech 17. a 18. 10. 

2019 a byla zaměřena na téma Dary přírody. Soutěže se zúčastnilo 150 žáků ve 30 týmech z 

21 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. Žáci poznávali nejen užitečná 

zvířata i rostliny či vůně plodů přírody, ale také přemýšleli nad funkcemi krajiny a přírodními 

problémy. V testu i úkolech přitom nešlo jen o samotné znalosti, ale i o schopnosti 

spolupráce v týmu.
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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.

Mezi další úspěšné příklady spolupráce muzea, škol a regionálních institucí patří:

- externí přednášky a terénní exkurze pro školy z regionu

- nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea

Mobilní planetárium

Mobilní nafukovací planetárium se za celý rok využilo na celkem 30 akcích, převážně 

v tělocvičnách základních škol, v nichž se průměrně odehrálo 4.13 samostatných produkcí. 

Samotné planetárium přilákalo 3 027 návštěvníků, z toho pouze 213 neplatících (neplatící 

jako pedagogický doprovod). Tržba jen za planetárium v roce 2019 byla 92 620 Kč!

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 celkem VŠ

Odborné oddělení VS 2 0

Odborné oddělení VM 0 2

Hvězdárna Vsetín 1 0

Celkem 3 2

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 JV Moravy ve Zlíně, redakční rady časopisu ZVUK a 

společného periodika ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Acta Musealia

a Acta Carpathica Occidentalis. 
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Historička umění Mgr. Olga Méhešová působila jako předsedkyně sbírkotvorné komise 

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Historička umění Mgr. Kamila 

Valoušková je členkou Komise pro městskou památkovou zónu při Radě Města Valašské 

Meziříčí. 

Archeolog muzea je od roku 2018 předsedou zlínské Regionální archeologické komise 

a předsedou Odborné skupiny pro karpatsko-beskydskou oblast při České archeologické 

společnosti. Zoolog byl do svého odchodu do důchodu členem Poradního sboru ředitele 

Muzea jihovýchodní Moravy.

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, Moravská gobelínová manufaktura, 

Moravské zemské muzeum v Brně, Valašské muzeum v přírodě, Město Valašské Meziříčí, 

Město Kelč, Česká origami společnost.

Pracovníci vsetínské pobočky spolupracovali na výstavách a aktivitách především 

s organizacemi městské muzeum Valašské Klobouky, s Městem Vsetín, Masarykovou 

veřejnou knihovnou Vsetín a Památníkem A. Strnadla v Novém Hrozenkově. 

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, Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín a DK 

Vsetín.

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům

Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným 

orgánům Státní ochrany přírody, např. AOPK Zlín, Praha: Výzkum rozšíření a habitatových 

preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé 

Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Oddělení ochrany přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále 

Městu Vsetín (Odbor životního prostředí) a místním organizacím ČSOP. Zoolog spolupracoval 

na projektu Národní genetické banky živočichů, Ústav biologie obratlovců AV ČR – seminář, 

sběr DNA vzorků.

Archeolog poskytuje informace o archeologických výzkumech kulturních památek a 

národních kulturních památek Národnímu památkovému ústavu, zejména pracovišti 

v Kroměříži, případně generálnímu ředitelství v Praze. Výsledky všech výzkumů jsou vkládány 

do Archeologické mapy České republiky.
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Pracovníci Hvězdárny Vsetín po svolení ČHMÚ poskytují data z klimatologické stanice 

pro odborné a další využití.

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

- Zlínská regionální archeologická komise

- Komise regionální historie AMG

- Komise dějin umění AMG

- Botanická komise AMG

- Odborná skupina pro karpatsko-beskydskou oblast při České archeologické společnosti

- Krajská organizace AMG

3.3. Školení a kurzy

3.3.1. Školení a kurzy vlastní

V roce 2019 byly organizovány vlastními silami školení:

- pravidelných školení referentů služebních vozidel, BOZP (1x ročně)

- školení všech pracovníků ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně)

- porada k hodnocení činnosti odborných pracovníků MRV

- školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (1x ročně)

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

V průběhu roku 2019 proběhlo několik tematických schůzek dle jednotlivých specializací 

kurátorů k chystanému systému správy sbírek ESSP. V 2019/2020 nastoupilo pět 

zaměstnanců muzea do ročního nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky, 

zaměřeného na muzejní výstavnictví. Jeden pracovník nastoupil do základního kurzu Muzejní 

propedeutiky. Kurzy pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky.



Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2019

67

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně)

4.1. Expozice

V roce 2019 připravovali pracovníci MRV libreto k architektonické Studii expozic a výstavních 

prostor v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí s názvem Člověk v krajině – krajina v 

člověku. V roce 2019 byla ukončena I. etapa rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice ve 

Valašském Meziříčí. Na ni navazuje II. etapa, pro kterou pracovníci muzea připravují scénář 

k rozvoji areálu kolem renovované stavby. 

Na zámku Vsetín bylo přistoupeno k modernizaci expozice Živá paměť regionu, kdy 

byly odstraněny jak drobné nedostatky způsobené zvyšujícím se stářím expozice, tak i 

doplněny o nové interaktivity. Kompletně byl například rekonstruován model plavení dřeva, 

model Slovenské střely a interaktivní prvky v části věnované ohýbanému nábytku. Dále byly 

rekonstruovány vitríny v části věnované etnografii – Od kolébky po rakev. V závěru roku 

2019 byla rozšířena expozice Templářský sklípek o hernu věnovanou dětem s možností 

vyzkoušení kopií dobových zbraní či možnosti dobýt si dobývacím strojem svůj vlastní hrad.

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

V roce 2019 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 22 výstav různého rozsahu. 

Celkem 20 výstav bylo vlastních a 2 výstavy byly převzaty od jiných institucí či soukromých 

vlastníků. Celkem dvě výstavy (výstava historických kočárků Až přiletí čáp a interaktivní 

výstava Barevný svět) byly zapůjčeny jiným muzeím v České republice. Počet návštěvníků 

jednotlivých výstav koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných 

umění) za rok 2019 (Kult (MK) 14-01).

Nejvýznamnějšími výstavami byly:

Valašská strašidla (Zámek Vsetín)

Návštěvnicky úspěšná výstava (13 581 osob), určená zejména pro rodiny s dětmi, která 

scénickým způsobem a množstvím speciálně zhotovených figurín zpřístupňovala atraktivní a 

v regionu populární téma.
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Vsetínský hokej (Zámek Vsetín)

První výstava, na níž byla prezentována historie místního hokejového klubu, doložená i řadou 

autentických předmětů, veřejnosti běžně nedostupných. 

Kraslice a drátenictví (Zámek Vsetín) 

Návštěvnicky i mediálně úspěšná velikonoční výstava, která propojila dva zajímavé fenomény 

– tradiční vizovické kraslice a drátenictví; spojnicí přitom byla tvorba manželského páru 

Adamcových z Vizovic, jejichž díla tvořila základ výstavy.
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Skleněné Vánoce (Zámek Vsetín)

Na koordinaci a instalaci poměrně náročná výstava navodila návštěvníkům očekávanou 

vánoční atmosféru a byla tudíž velmi příznivě přijata. Iniciátorem a tvůrcem výstavy bylo 

muzeum, které si v souladu s koncepcí výstavy zapůjčilo exponáty od vsetínské Irisy, SUPŠ 

sklářské z Valašského Meziříčí a od pedagoga tamější školy MgA. J. Divína. 

(Ne)rozumím ti (Zámek Vsetín) 

Unikátní koncept školní výstavy o specifické edukaci autistických žáků. Výstava vzešla ze 

spolupráce ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín (autoři) s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně (návrh instalace a grafiky, spot o výuce ve škole) a Muzeem regionu 

Valašsko (organizátor, pořadatel). Výstavu tvořila část fotografická (časosběrný fotografický 

dokument asistenta školy Jaroslava Staňka o školním životě šesti žáků autistické třídy) a 

edukační (textové panely a didaktické pomůcky). Interaktivity a pracovní sešity vnesly do 

jedinečné výstavy aktivizující rozměr. 
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Konopí

Výstava prezentovala konopí jako všestrannou rostlinu využívanou mnoha obory v současnosti i 

minulosti. Po prvotním ostychu k tematice konopí byli návštěvníci všech věkových kategorií po 

zhlédnutí výstavou a tématem nadšení. K výstavě proběhlo několik doprovodných akcí: -

komentované prohlídky při Templářských slavnostech, prohlídky pro nevidomé SONS, Konopný den, 

přednáška pro seniory. Návštěvníci hodnotili velmi kladně provázení výstavou s odborným výkladem 

při všech akcích. Pro školy probíhaly 2 programy: LP Krteček a konopné kalhoty pro 1. stupeň a 

Komentované prohlídky výstavou Konopí pro 2. stupeň. Školy si programy velmi chválily.

Jan Frydrych – Skleněné objekty (Zámek Vsetín)

Muzeum ve spolupráci s Městem Vsetín nabídlo veřejnosti unikátní výstavu uměleckého 

skla, a to autorských objektů z broušeného optického skla od severočeského výtvarníka Jana 

Frydrycha – spolutvůrce trofeje Ceny města Vsetína (autorem návrhu vsetínský rodák, akad. 

soch. V. Cigler). Vzhledem k významu vystavujícího autora (jeho díla vlastní např. manželé 

Clintonovi, Elton John aj.) projevovala o výstavu zvýšený zájem i média.

Na skok do pravěku (Zámek Vsetín)

Výstava věnovaná pravěku Valašska a Kelečska proběhla v podzimních měsících ve 

vsetínském zámku. Kromě klasických nálezů od J. Očenáška a L. Baletky se zaměřila zejména 

na progres, který učinila archeologie v regionu během posledních let a také nabídla nový 

pohled na dějiny Valašska. Soustředila se rovněž na krajinnou archeologii a kultury, které 

byly ve stínu dlouhodobě preferované lužické a púchovské kultury. Výstava byla pojata 

v hravém duchu, její součástí bylo velké množství interaktivit, které vhodně doplňovaly 
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jednotlivá pravěká období. V průběhu výstavy proběhnul Mezinárodní den archeologie 2019 

a také vzdělávací workshop „Pravěk trochu jinak.“

Origami (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Zapůjčená výstava věnující se tradičnímu japonskému umění skládaní papíru. Vlastní i 

přebrané modely představili nejlepší čeští skládači, neboli foddeři. Cílem výstavy bylo 

představit různé styly, mezi které patří tradiční skladba jednoho papíru, ale také množství 

různých nových stylů. Výstava, navzdory svému komornému pojetí, byla návštěvníky často 

navštěvována a jejich hodnocení bylo vysloveně kladné.

Myslivost – minulost a současnost (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Výstava, která se věnovala zřejmě nejrozšířenější zájmové aktivitě u nás, představila 

myslivost napříč staletími. Návštěvníci se mohli seznámit s některými dnes již téměř 

zapomenutými způsoby honů a lovu zvěře, zajímavostmi z oblasti pytláctví, sokolnictví, 

raritními trofejemi nebo různými druhy zvěře v jejich přirozeném prostředí. Výstava byla 

obohacena velkoformátovými fotografiemi Roberta Hlavici.
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Vánoce na zámku (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Nevšední zážitek v adventním čase si mohli užít návštěvníci zámku Lešná u Valašského 

Meziříčí. Na výstavě Vánoce na zámku bylo vystaveno více než 5000 ručně vyráběných 

skleněných baněk, které zapůjčila vsetínská firma Irisa. Baňky, mezi nimi např. i kolekce 

Návrat k přírodě nebo baňky ve tvaru ptáčků, andílků či srdcí, byly nainstalovány 

v historických komnatách zámku, na vánočních stromcích či jako dekorace volně v interiéru. 

Nejatraktivnějším prostorem byla místnost s instalací nazvanou Vánoční nebe, v níž se 

návštěvníci mohli projít pod záplavou více než 500 baněk v odstínech fialové a zlaté barvy.
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V roce 2019 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. 

V následující tabulce jsou výsledky hodnocení výstav v roce 2019. Pokud výstava splní 

kritérium 100 bodů, je navštěvována v souladu s plánem.

Následující tabulka přináší výsledky hodnocení velkých a pro muzejní běh podstatných 

výstav, které byly nainstalovány ve standardních prostorech a trvaly delší čas (ideálně 3 

měsíce):

A. vlastní – výběr výstav

Pořadí Místo Název
Počet 

návštěvníků

Délka 

trvání ve 

dnech

Bodové 

hodnocení

1 Lešná Vánoce na zámku 4 876 25 575

2 Lešná Velikonoce na zámku 1 270 9 497

3 Vsetín Valašská strašidla 13 581 93 362

4 Vsetín Konopí 10 223 111 353

5 Vsetín Na skok do pravěku! 14 266 108 328

6 Vsetín 80 let vsetínského hokeje 9 206 63 312

7 Vsetín Skleněné Vánoce 3 645 38 248

8 Vsetín Kraslice a drátenictví 5 921 56 246

9 Lešná
Myslivost – minulost a 

současnost
6 864 122 217

10 Vsetín (Ne)rozumím ti 7 226 86 214

11 Lešná Výstava živých hub 2019 361 6 202

12 Vsetín Introspektiva: Libor Sošťák 4 665 73 190

13 Vsetín Jan Frydrych: Skleněné objekty 2 122 40 172

14 Vsetín Dřevořezba 6 363 83 168

15 Lešná Kvetoucí ornamenty 8 700 170 159

16 Vsetín Mise 263 1 397 18 -

17 Vsetín Perníčky 4 528 36 -
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Zbývající výstavy do finálního součtu nebyly hodnoceny a nejsou zde uvedeny, protože byly 

instalovány bez nároku na rozpočet či byly umístěny v lokacích, kde není v našich objektech 

měřena návštěvnost.

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

Pořadí Místo Název
Počet 

návštěvníků

Délka 

trvání ve 

dnech

Bodové 

hodnocení

1 Lešná Origami 2 641 46 221

2 Vsetín Interfotoklub Vsetín 2019 2 735 55 148

C. vlastní v jiných institucích

Název výstavy Termín Místo instalace

Barevný svět 3. 6.–31. 7. 2019
Dům kultury města 

Orlové

Až přiletí čáp
20. 2.–12. 5. 

2019

Opavská kulturní 

organizace

Až přiletí čáp 18. 6.–1. 9. 2019 Muzeum Vyškovska

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 6 314 4 78

zámek Kinských ve Val. Meziříčí 0 0 1 16

Zámek Lešná 3 125 0 0

Hvězdárna Vsetín 1 70 1 254

Celkem

A. ve vlastní instituci

Pracovníci MRV zajistili v roce 2019 celkem 1 přednášku o Bohumilu Peroutkovi ve vlastních 

provozech. Zooložka připravila ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Přerov přednášku pro 

akci Soví noc a s AOPK Olomouc Netopýří noc, které byly určeny široké veřejnosti. Archeolog 

připravil přednášku „Co nového v archeologii na Valašsku II. Dále byla uspořádána jedna 
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přednáška u výstavy Mise 263. Jako každoročně i v roce 2019 připravili pracovníci Hvězdárny 

přednášky pro organizované skupiny, jako jsou Stacionář Naděje Vsetín, Farnost Lidečko.

V rámci cyklu cestovatelských přednášek bylo na zámku Vsetín uspořádáno celkem 5

přednášky, z toho 4 vlastními silami a jednu pozvaným externistou (Jaroslav Jindra).

B. mimo vlastní instituci

Botanická přednáška s přesahem do historie a etnografie proběhla v domovu pro seniory ve 

Vsetíně na téma Konopí. Pracovníci vsetínského zámku zajistili v roce 2019 celkem 4

přednášek mimo muzeu, které byly určeny zejména seniorům: z oboru historie Osvobození 

Vsetína a Lesnictví na Valašsku, z oboru etnografie lidové výroční i rodinné zvyky, strava, 

kraslice a drátenictví.

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 2019 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 Zámecký masopust, Velikonoce na zámku, Vsetínskou noc, Templářské slavnosti, 

Zámecké adventní kouzlení (VS). Rekordní návštěvnost vykazovaly vernisáže převzatých 

výstav (Nerozumím ti: 219 osob, Interfotoklub: 161 osob) (VS), Noc kostelů, Květinovou 

slavnost, Lovu zdar, Strašidelný zámek, Uspávání broučků, Nedělní adventní dílny (LE) 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 2020.

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 
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již v předchozím roce získaly na popularitě, a to zejména komponované programy 

k probíhajícím výstavám. 

V roce 2019 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství se Střediskem volného času 

ALCEDO Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných 

městem Vsetín. Byly to např. tyto akce: Den Země, Dětský den s ANNOU a Valašské záření. 

Rovněž se zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území Zlínského kraje: 

Den Země ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Den Zlínského kraje ve Zlíně.

Sumarizace úspěšnosti vybraných hlavních muzejních akcí a programů:

Oddělení Počet akcí Počet návštěvníků

Zámek Lešná 5 2 430

Zámek Vsetín 54 15 698

Zámek Kinských Val. Meziříčí a 

Trojice
17 2 219

Hvězdárna Vsetín 36 8 951

Celkem 112 29 298

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 2019 (1 559 návštěvníků)

- Zámek plný řemesel (753)

- Zámecké adventní kouzlení (562) 

- Vsetínská noc (556)

- Velikonoce na zámku (510)

- Zámecký masopust (465)

Valašské 

Meziříčí a 

Trojice

- Den Země (861)

- Den dětí (372)

- Rybova mše vánoční (414)

- Vypečené Vánoce (298)
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Hvězdárna

- Den Země Staré Město (1 380)

- Valašské letokruhy 2019 (1 269)

- Templářské slavnosti 2019 (834)

- Den Země 2019 ve Valašském Meziříčí (811)

- Dne Země 2019 ve Vsetíně (465)

- Valašské záření (431)

- DOD Zásobování teplem Vsetín (347)

- Den Zlínského kraje (333)

- DOD Veselý Grunt Janová (314)

Lešná

- Nedělní adventní dílny (818)

- Strašidelný zámek (775)

- Pohádkový zámek (586)

- Zámecké letní dobrodružství (565)

- O Vánocích (515)

- Lovu zdar! (454)

- Uspávání broučků (365)

- Květinová slavnost (346)

- Noc kostelů (193)

- O valašských strašidlech (137)

- Soví noc (117)

Představení akcí vybraných akcí

Templářské slavnosti 2019 (Zámek Vsetín)

Již 9. ročník středověkých slavností proběhl v sobotu 17. srpna. Akce mimo zámek a přilehlý 

park proběhla i na Hvězdárně. Programová nabídka byla bohatší než v předchozích letech, 

což návštěvníci kvitovali s povděkem a odcházeli z akce spokojeni. Na rozdíl od minulých 

ročníků zůstalo hodně návštěvníků až do konce akce, aby sledovali její vyvrcholení – ohňovou 

show. Na organizaci slavností muzeum spolupracuje s Městem Vsetín, Domem kultury 

Vsetín, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín. 
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Vsetínská noc 2019 (Zámek Vsetín)

Vsetínská noc proběhla 17. května a do akce se opět zapojily i další instituce ve městě: 

z tradičních spoluorganizátorů Město Vsetín, DK Vsetín, MVK Vsetín, městské Lázně, 

Zdravotnická škola, SŠ Kostka a ZUŠ Kostka. Nově přibyla Střední průmyslová škola strojnická 

Vsetín a ZUŠ Vsetín. Zámecký program byl v souvislosti s nově otevřenou výstavou Valašská 

strašidla koncipován v duchu pohádek a pověstí (kromě prohlídky výstavy si návštěvníci 

mohli vyrobit strašidelnou záložku do knihy, absolvovat netradiční prohlídku sklepa se 

světelnými efekty, vyfotografovat se v pohádkovém fotoateliéru v kostýmech z Lipty, hledat 

na zámku zatoulané strašidla či si v sále poslechnout cimbálovou muziku). Společné náklady 

na akci jako je propagace a autobus letos opět hradil městský úřad. 

Zvykoslovné akce (Zámek Vsetín)

K pravidelným a oblíbeným akcím pro veřejnost patří na vsetínském zámku programy 

k valašskému zvykoslovnému roku: Zámecký masopust, Velikonoce na zámku a Zámecké 

adventní kouzlení, jejichž cílem je prostřednictvím pestrého programu obeznámit se zvyky a 

lidovou kulturou Valašska. Jejich návštěvnost se v roce 2019 pohybovala mezi 465 až 562 

osobami.

Konopný den (Zámek Vsetín)

K vybraným výstavám probíhají i akce, jejichž cílem je seznámit s prezentovaným tématem 

bohatším doprovodným programem. V roce 2019 se k výstavě Konopí uskutečnil Konopný 

den, kde se 177 návštěvníků prostřednictvím přednášek, dílen, jarmarku a netradičního 

konopného občerstvení dozvědělo zajímavosti o využití konopí. 

Svatojánský oheň (Zámek Vsetín)

V roce 2019 muzeum obnovilo v areálu hvězdárny akci pro rodiny s dětmi ke svátku sv. Jana 

– k letnímu slunovratu. Pro děti byl připraven soutěžní program s výtvarnou dílnou o léčivých 

účincích svatojánského kvítí a nechybělo ani pozorování noční oblohy.

Den Země (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Den Země je tradiční akcí, kterou připravuje zámek Kinských ve spolupráci s městem 

Valašské Meziříčí a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí. Letošní ročník se 

uskutečnil 25. 4. 2019 v parku zámku u zámku Kinských. Akce se zúčastnilo 1561 návštěvníků. 
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Na stanovišti muzea byla připravena celá řada úkolů věnovaných letošnímu tématu – Voda 

jako samozřejmost.

Lovu zdar! (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Tato akce byla symbolickým zahájením výstavy Myslivost – minulost a současnost. 

Návštěvníci mohli zhlédnout sokolnickou show, přehlídku loveckých plemen psů a ukázku 

jejich práce, vábení různých druhů zvěře, mysliveckou edukaci či vystoupení loveckých 

trubačů. Nechyběla ani výstava loveckých trofejí Mysliveckého spolku Háj Lešná či kvízová 

stezka pro děti.

Strašidelný zámek (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

Pohádkový příběh odehrávající se v zámeckých pokojích, seznámil návštěvníky s 

nadpřirozenými bytostmi z Valašska, a také jim přiblížil období kolem svátku zemřelých, tzv. 

Dušičky. Pro hru byly využity figuríny strašidel ze zámku Vsetín. Děti vyplňovaly strašidelný 

kvíz a v dílně si bylo možné vyrobit vonný pytlíček s bylinkami a originální lucerničku. Tu 

mohli lidé zanést ke hrobce hrabat Kinských, čímž tak uctili vzpomínku na někdejší majitele 

zámku.
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O Vánocích (Zámek Lešná u Valašského Meziříčí)

V zámku Lešná se každoročně koná adventní akce pro veřejnost. Letos to byla akce O 

Vánocích..., kdy po celý den probíhaly v zámeckých interiérech kostýmované prohlídky 

s povídáním o šlechtických Vánocích. Vyvrcholením akce bylo vystoupení pěveckého 

seskupení Cvrčci ze Starého Jičína, které ztvárnilo betlémský příběh. V rámci akce probíhala 

4. adventní dílna, kde si návštěvníci vyrobili betlém a ozdobili skleněnou baňku. 
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Naučná stezka na Kelečských slavnostech

Pracovníci muzea připravili v rámci Kelečských slavností naučnou stezku za pokladem 

s názvem Medová stezka. Na pěti zastaveních byla hravou formou prezentována včela, její 

život, produkty a také význam pro člověka. Stezkou prošlo 413 návštěvníků.

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

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Česká společnost ornitologická, Česká 

botanická společnost, Česká zoologická společnost, Česká společnost pro ekologii, 

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, Evropská 

asociace archeologů, Archeologický klub studentů Slezské univerzity, Česká archeologická 

společnost, Česká sklářská společnost a spolek Konopa.

4.7. Spolupráce se zahraničím

Zoolog v roce 2019 spolupracoval na mezinárodním výzkumu rozšíření bakterií rodu Borrelia

u klíšťat sajících na pěvcích v 11 zemích Evropy, výstupem je vědecký článek v mezinárodním 

impaktovaném časopise Molecular Ecology. Muzeum ve Valašském Meziříčí přispělo svou 

dokumentací díla A. Balána k publikaci završující výzkum působení českých architektů na 

Slovensku, který řešil tým českých a slovenských architektů a historiků pod vedením prof. M. 

Dully. 

V roce 2019 také pokračovala úspěšná spolupráce se členy Astronomického klubu 

Juraja Bardyho z Plevníku-Drienového a Púchovského eko-astro klubu, kteří se zúčastnili 

jarního Československého astronomického semináře na vsetínské hvězdárně (viz část 

Vědecké konference, semináře – vlastní).

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, Muzeum Novojičínska, Národní památkový 

ústav, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Moravská galerie v Brně, Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci n. N., Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Poodří, Slezské zemské muzeum v 

Opavě, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Těšínska, Pedagogická fakulta MU Brno, 

Geologický ústav AVČR Praha, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice nebo Archeologické 

centrum Olomouc.

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

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného 

přírodovědného časopisu – jubilejní desátý ročník sborníku Acta Carpathica Occidentalis. Ve 
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spolupráci s touž institucí je vydáváno recenzované periodikum Acta musealia, přičemž 

v roce 2019 bylo vydáno čtvrté číslo. Na žádost Slováckého muzea – Centra péče o tradiční 

lidovou kulturu byla etnografkou muzea vypracována nominace na titul Mistra tradiční 

rukodělné výroby Zlínského kraje pro Blanku Ammann (Mikolajkovou), uchovatelku techniky 

pletení na rámu, která byla následně tímto titulem oceněna.

4.10. Návštěvnost muzea

Celkem dosáhla návštěvnost muzea počítáno autentickým návštěvníkem počtu 81 661 

autentických návštěvníků. Tito se zúčastnili celkem 112 kulturně-výchovných akcí (vernisáže, 

exkurze, přednášky a další), kterých se společně s běžnou návštěvností expozic a výstav 

(odpovídá evidenci NIPOS) zúčastnilo 116 586 návštěvníků. 

Návštěvnost muzea je on-line sledována a vyplňována pomocí webového nástroje 

vyvinutého pracovníky muzea. V rámci tohoto nástroje je vyhodnocována jak úspěšnost 

jednotlivých akcí, výstav, prohlídkových okruhů z hlediska celkové návštěvnosti, tak i plnění 

cílů – procento platících návštěvníků, složení návštěvníků podle základních typů (viz kapitola 

hodnocení výstav), výběr tržeb, vývoj a kumulativní plnění plánu za jednotlivé pobočky a 

další. Webový nástroj též umožňuje porovnávat jednotlivé návštěvnické aktivity mezi sebou 

a poskytuje i srozumitelné výsledovky, které jsou pak zasílány v rámci pravidelného hlášení 

na Zlínský kraj.

Návštěvnost pochopitelně ovlivnilo uzavření provozu zámku Kinských ve Valašském 

Meziříčí. V případě, že by byl otevřen provoz v zámku Kinských, tak by byla návštěvnost MRV 

v roce 2019 rekordní za celou dobu sledování a výrazně by překonala hranici 100 000 

autentických návštěvníků.
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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 2019 podařila stabilizovat a tím i splnit vytyčený plán 

návštěvnosti. Srovnání mezi léty 2009–2019 přináší následující tabulka a graf. Červeně jsou 

uvedeny rekordní hodnoty.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zámek Vsetín 17 307 21 574 28 056 33 649 33 623 11 493 12 160 33 810 38 495 34 737 45 215

Hvězdárna 

Vsetín
5 179 5 928 8 199 10 014 10 381 10 874 11 254 9 406 7 654 11 162 15 903

Zámek 

Kinských ve 

VM

9 058 16 072 22 093 24 579 20 241 24 230 24 603 24 511 23 520 26 761 1 464

Kostel Sv. 

Trojice
900 1 096 2 465 1 924 2 958 2 183 3 248 2 610 1 139 0 414

Lešná 0 0 3 483 24 934 22 639 23 601 25 696 21 394 20 813 19 405 18 665

Celkem 32 444 44 670 64 296 95 100 89 842 72 381 76 961 91 371 91 621 92 065 81 661

Na zámek Vsetín zavítalo v roce 2019 rekordních 45 215 návštěvníků, plán návštěvnosti byl 

velmi výrazně překročen. Zámek rovněž při 14,5 % neplatících návštěvnících u speciálních 

muzejních akcí dosáhl rekordních tržeb 887 477 Kč. Velmi pozitivně se zde projevil efekt 

posílení propagace obsazením pozice marketingového pracovníka, kdy největší navýšení bylo 

ve skupině návštěvníků akcí, expozic a výstav. Naopak menší pokles byl zaznamenán v sekci 

lektorských programů, kde provoz čelil zvýšené konkurenci nabídky edukačních aktivit ze 

strany dalších neziskových organizací. 

Bohužel došlo k poklesu návštěvnosti zámku Lešná, kde až přes zvýšené úsilí při 

organizaci akcí a lektorských programů byla splněna plánovaná minimální návštěvnost 

17 000 osob, kdy bylo evidováno celkem 18 665 návštěvníků. Přesto je to v pořadí již čtvrtý 

meziroční pokles v řadě. Přesto se jedná o vzhledem k lokaci zámku a již delšího času od jeho 

otevření o vysoké číslo. Naštěstí se zde neprojevilo kompletní obměnění pracovního týmu po 

odchodu dlouholeté kastelánky a jejích kolegů. Tržby v zámku Lešná byly meziročně 

stabilizovány ve výši 540 110 Kč. Na zámku Lešná bylo taktéž dosaženo nízkého podílu 

neplatících návštěvníků na celé návštěvnosti (pouze 17,5 %).

Návštěvnost v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí byla ovlivněna uzavřením 

zámku, probíhaly tak pouze doprovodné akce se zámeckou tématikou bezprostředně 

navazující na zámecký areál. Návštěvnost tak byla pouze 1 464 návštěvníků. Taktéž byl po 
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většinu roku uzavřen bývalý kostel Nejsvětější Trojice (nynější muzejní lapidárium s expozicí 

církevní i světské plastiky), který byl slavnostně otevřen po rekonstrukci na podzim roku 

2019 a proběhla zde pouze jedna tradiční akce – Rybova mše.

Hvězdárna Vsetín dosáhla velmi vysoké návštěvnosti 15 903 návštěvníků. Jedná se o 

nejvyšší návštěvnost tohoto provozu od začátku sledování návštěvnosti. Navíc byly na 

hvězdárně dosaženy rekordní tržby ve výši 197 137 Kč, které se takřka zdvojnásobily oproti 

stavu v roce 2019. Podíl neplatících návštěvníků výrazně klesl na pouhých 14 %.

Autentický návštěvník
Zámek 

Vsetín

Hvězdárna 

Vsetín

Zámek 

VM

Sv. 

Trojice
Lešná Celkem

Počet platících návštěvníků 38 584 13 624 230 240 15 393 38 071

Počet neplatících 

návštěvníků
6 541 2 209 1234 174 3212 13 370

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP
90 70 0 0 60 220

Celkem 45 215 15 903 1 464 414 18 665 81 661

Počet navštívených výstav 

a expozic (evidenci NIPOS)

Zámek 

Vsetín

Hvězdárna 

Vsetín

Zámek 

VM

Sv. 

Trojice
Lešná Celkem

Počet platících návštěvníků 59 762 13 624 446 240 23 041 97 113

Počet neplatících 

návštěvníků
11 132 2 209 1 359 174 4 265 19 139

Počet návštěvníků 

s průkazkou ZTP
152 70 0 0 112 334

Celkem 71 046 15 903 1 805 414 27 418 116 586

V rámci analýzy návštěvnosti našeho muzea byla vybrána pobočka Zámek Vsetín pro pilotní 

projekt zjišťování původu a motivace návštěvníků k návštěvě našeho muzea. Data byla 

sbírána pomocí krátkého ústního dotazníku při nákupu vstupenky a on-line zadávána do

systému průvodci. Data jsou sbírána od března roku 2018 a v jejich sběru je stále 

pokračováno. Do dnešního dne (tj. 23. 2. 2020) bylo nasbíráno celkem 4 121 údajů o 

návštěvě různě velkých skupin návštěvníků (celkem týkající se 20 324 lidí). 
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Obr.: Příklad zápisu do návštěvnické ankety.

Výsledky lze vizualizovat např. podle PSČ, které návštěvníci anonymně udávají. Z dat je tak 

patrné, že nejvíce návštěvníků do zámku Vsetín pochází ze Zlínského a Moravskoslezského 

kraje. Ukazuje též na výraznou „lokálnost“ našeho muzea, protože drtivá většina návštěvníků 

pochází přímo z měst Valašska či Zlína. 

Obr.: přehled návštěvníků zámku Vsetín mezi léty 2018–2019, počty návštěvníků rozděleny pro 

potřeby vizualizace dle logické škály, která je zobrazena na obrázku. 
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Obr.: Zobrazení původu návštěvníků zámku Vsetín dle bydliště – výsek východní Morava mezi léty 

2018–2019, počty návštěvníků rozděleny pro potřeby vizualizace dle logické škály, která je zobrazena 

na obrázku.

Graf: Výsledky průzkumu motivace k návštěvě zámku Vsetín – odpověď na otázku Jak jste se

o nás dozvěděli? Nejvíce návštěvníků náleželo kategorii „stálí“, kteří běžně sledují naše 

aktivity a opakovaně se k nám vrací. Početná je též kategorie „web“, kdy byli k návštěvě 

našeho zámku poprvé motivováni informacemi uvedenými na našem webu. Následuje 

„doporučení známých“. Nový styl propagace – TV, rádio, Facebook či letáky zatím neoslovují 

příliš velkou skupinu, trend je však narůstající. Tento způsob předávání informací o našich 

aktivitách je navíc stále častěji vyhledáván návštěvníky v kategorii „stálí“.
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5) Ediční a publikační činnost

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika

Muzeum k vybraným výstavám či kulturním akcím vydává buď průvodce výstavou či katalogy 

menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky), a které slouží jako doplněk k muzejním 

aktivitám. Muzeum přiděluje mezinárodní číslo ISBN publikacím, které splňují normy dle 

tiskového zákona a poté je i realizuje a nabízí veřejnosti. V roce 2019 vydalo Muzeum celkem 

1 neperiodickou publikaci (časopis s přiděleným ISSN i ISBN) a vydávalo tři časopisy, tj. 

Valašsko – vlastivědná revue 2x ročně) a ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně odborné časopisy Acta Carpathica Occidentalis a Acta musealia, každý 1x ročně. V roce 

2019 tak vyšlo desáté číslo sborníku Acta Carpathica Occidentalis a čtvrté číslo odborného 

společenskovědního časopisu Acta Musealia. V roce 2018 byla tato periodika zařazena do 

databáze EBSCO a Acta Musealia i do ERIH plus. V roce 2019 byla vydána muzeem žádná 

monografie napsaná pracovníky muzea.

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně populárně naučný časopis 

Valašsko – vlastivědná revue. V roce 2019 byla vydána čísla 42–43, každé v nákladu 650 ks 

výtisků (tisk je zčásti dotovaný finančním příspěvkem firmy Galvamet ve výši 30 000 Kč). 

Obsah periodika tvoří jak články externích přispěvovatelů, tak i příspěvky pracovníků MRV (ti 

zde v roce 2019 publikovali celkem 38 vlastních příspěvků).

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty

Pracovníci Muzea v roce 2019 uveřejnili 15 odborných publikací v češtině a angličtině v 

odborných periodikách a jiném mezinárodním recenzovaném periodikum a dvě kapitoly 

v recenzovaných monografiích.
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Významným dílem pracovníci muzea přispěli do obsahu recenzované monografie Valašsko –

historie a kultura II – obživa, která byla vydána v roce 2019 na základě konference 

uspořádané v předchozím roce Ostravskou univerzitou ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm. V celkem šesti kapitolách byla jednotlivými autory rozebrána 

témata věnující se sklářství, výrobě koberců, pyrotechnice či malbě velikonočních kraslic.

Archeolog muzea publikoval 8 zpráv o archeologických výzkumech a nálezech 

v Přehledech výzkumů. V Zprávách České archeologické společnosti byla publikována 

výročná zpráva o činnosti Odborné skupiny pro Karpatsko-beskydskou oblast.

Pracovníci muzea v roce 2019 uveřejnili 17 příspěvků v češtině v odborných periodicích a 

monografiích a s právem zápisu do RIV:

- ŠPANIHEL, S. – MATYÁŠ, J. – ŠTĚTINA, J. – VALOUŠKOVÁ, K. – HAVLÍČEK, Z. – LANGOVÁ, 

L. – NOVOTNÁ, I. 2019: Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové, 

Archaeologia historica 44, 1, 2019, 245-267.

- FOJTÍK, P. – POPELKA, M. – ŠPANIHEL, S. 2019: Doklady novověkého osídlení parcely 

v Malenovicích u Zlína, Slovácko LX, 155-166.

- DOBEŠ, M. – FIKRLE, M. – DRECHSLER, A. – FALTÝNEK, K. – FOJTÍK, P. – HALAMA, J. –

JARŮŠKOVÁ, Z. - KALÁBEK, M. – LANGOVÁ, J. – SCHENK, Z. – ŠPANIHEL, S. – PEŠKA, J. 

2019: Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle 

stávajících poznatků o vývoji středoevropské metalurgie, Památky archeologické 110, 5–

58, 2019.

- SPITZER OSTŘANSKÁ, I. . Možnosti zprostředkování regionální historie na příkladu 

činnosti a aktivit Muzea regionu Valašsko. in: Jagošová, L. – Kirsch, O. (eds). Muzejní 

profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. FF MU 

Brno 2019.

- FOHLEROVÁ, Milada. Velikonoční vejce jako zdroj přivýdělku (nejen) žen na Valašsku. In: 

Valašsko: historie a ) univerzita; Národní muzeum v přírodě, 2019, s. 266–276.

- MÉHEŠOVÁ, Olga. Výroba koberců v Moravské gobelínové manufaktuře. In: Valašsko: 

historie a kultura. II., Obživa. Vydání první. Ostrava: Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská 

univerzita; Národní muzeum v přírodě, 2019, s. 435–452.

- MÉHEŠOVÁ, Olga. Z rané nábytkové tvorby D. S. Jurkoviče. In: Acta musealia Muzea 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín, 2019, s.

- ANA CLÁUDIA NORTE et al. (2019): Host dispersal shapes the population structure of a 

tick-borne bacterial pathogen. Molecular Ecology 29 (3): 485–501. 

- BENEŠ J. et SPITZER L. (2020): FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 4XX 

Lepidoptera: Crambidae. Klapalekiana.

- JONGEPIEROVÁ I. et al. (2019): Restoration of species-rich grasslands in the White 

Carpathians. Ecological restoration in the Czech Republic II - AOPK ČR.
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Ve sbornících (včetně zahraničních) z navštívených konferencí byly publikovány celkem 2

příspěvky: 

- PEŠKA, J. – MELLNEROVÁ, J. – ŠPANIHEL, S. 2019: The Eneolithic and Bronze Age 

Fortifications in the wider Moravian-Slovak borderland - Fortifikace eneolitu a doby 

bronzové na širším moravsko-slovenském pomezí, Vlastivedný zborník Považia XXIX, 

153-189.

- MÉHEŠOVÁ, Olga. Marie T. Baťová – sběratelska lidových výšivek. In: Textil v muzeu: 

Historie a inspirace textilní průmyslové výroby a módní trendy, Technické muzeum 

v Brně, 2019, s. 152–155.

V odborném nerecenzovaném periodiku byl zveřejněn celkem 1 populárně-naučný 

příspěvek:

- VALOUŠKOVÁ, K. Krajináři Valašska. In: Museum Vivum, Valašské muzeum v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm, 2019. 

Popularizační články byly publikovány ve ZVUKu a v Oknu do kraje. Na webu Muzea bylo on-

line včetně fotodokumentace publikováno 11 zpráv vycházejících z odborné činnosti 

pracovníků Muzea. V rámci spolupráce s Valašským deníkem vyšlo během roku 2019 celkem 

85 článků v rubrikách: Muzejní kukátko (50), Příroda Valašska (9), Fotografové a malíři 

Valašska (8), a Historická krajina Valašska (9), Hvězdárna Vsetín (9). 

Z vědecko-výzkumné činnosti valašskomeziříčského pracoviště se jednalo o 5 zpráv –

většinou seznamovaly s novými objevy učiněnými v rámci záchranných archeologických 

výzkumů. 

V roce 2019 ve Vsetínských novinách byly publikovány tři články pracovníků 

Hvězdárny Vsetín, které rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. Také v 

roce 2019 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 52 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.

Plakáty muzeum vydává ke každé vlastní akci a výstavě, dle důležitosti a očekáváné 

návštěvnosti se však liší formát (A3 až A1) a rozsah jejich následné prezentace. Prioritní akce 

muzeum propaguje na plakátovacích plochách ve městech Vsetín a Valašské Meziříčí, ve 

vitrínách a dalších plochách v okolních obcích či informačních centrech v regionu. Ty 

nejmenší naopak jen ve vlastních vývěskách. Muzeum vydává i plakáty s měsíční či kvartální 

programovou nabídkou jednotlivých objektů a k některým výstavám a akcím informační 

letáky.
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Většinu svých aktivit muzeum medializuje také prostřednictvím tisku. Nejužší spolupráce 

funguje s týdeníkem Jalovec a Valašským deníkem. Dále jsou to Magazín 21, Okno do kraje, 

Vsetínské noviny, Obelisk, MF Dnes, 5+2, Echo Valašska a další. Pokud se týká rozhlasových 

médií, nejvíce o nás informuje Český Rozhlas (ČR Brno, ČR Zlín), Rádio Proglas a Rádio Blaník. 

Velký důraz klade muzeum i na propagaci prostřednictvím internetu. V loňském roce jsme 

spustili nové stránky www.muzeumvalassko.cz. Mezi naše spolupracující weby patří 

vychodni-morava.cz, kudyznudy.cz, plakatovna.cz, regionalnivydavatelstvi.cz, IC Vsetín, IC 

Valašské Meziříčí, IC Nový Jičín, IC Hranice n. M., IC Nový Hrozenkov, IC Karolinka, IC Horní 

Lideč, obejvujpamatky.cz, mesto-vsetin a řada dalších. Pozvánky na akce jsou pravidelně 

posílány e-mailem do informačních center ve Zlínském kraji, do redakcí regionálních i 

celorepublikových periodik,rádií a televizních redakcí. Pokud se týká televizí, nejužší 

spolupráce funguje s Regionální televizí – v roce 2019 to bylo celkem 20 reportáží (Vsetín: 

12, Valašské Meziříčí: 4 a Lešná u Valašského Meziříčí: 4). Videoreportáže jsou po domluvě 

prezentovány na serveru YouTube (účet Muzea regionu Valašsko) a také na webové stránce 

muzea. Současně jsou zde zveřejněny i filmy z vlastní produkce Muzea regionu Valašsko (tj. 

filmy propagující výstavy a akce muzea, ale i dokumentární filmy, které byly zhotoveny 

pracovníky muzea jako součást výstupu odborné práce kurátorů).

V porovnání s minulými roky se stabilizovala aktivita na poli zveřejňování tiskových 

zpráv o akcích či výsledcích vlastní odborné činnosti. Muzeum vydalo v roce 2019 celkem 45 

tiskových zpráv a vyšlo 475 článků v místních periodicích i médiích s širší působností (z toho 

Vsetín 296 článků, Valašské Meziříčí 44 článků, Lešná 84 článků a Hvězdárna 51 článků). 

V souladu se Strategií rozvoje marketingu a propagace zpracované Zlínským krajem došlo 

k navýšení aktivity na internetu a utlumení aktivity dříve nejčastěji používaných způsobů 

propagace (např. snížení počtu klasických plakátů a posílení aktivity na sociálních sítích). 

Aktivity Muzea jsou velmi intenzivně propagovány také přes sociální sítě, konkrétně 

prostřednictvím Facebooku. V rámci nové vize propagace odstartoval před koncem roku 

2018 proces postupného přechodu na jediný účet Muzeum regionu Valašsko. Činnost na 

účtech jednotlivých objektů byla postupně utlumena a proběhlo několik menších 

bezplatných kampaní nabádajících k přechodu na hlavní účet. Počet jeho odběratelů i díky 

tomu v roce 2019 dramaticky vzrostl („sledující“ z 1034 na 2150 a „to se mi líbí“ z 1050 na 

2036). Cílem pro letošní rok bude získat pro účet Muzeum regionu Valašsko dalších alespoň 

500 uživatelů. Krom účtu na Facebooku má Muzeum od ledna 2019 i účet na síti Instagram, 

který funguje v součinnosti s Facebookem a je tak dalším marketingovým nástrojem Muzea 

na internetu sloužícím k oslovení zejména mladší generace. Náš účet Muzeum regionu 

Valašsko měl na Instagramu ke dni 13. 2. 2020 421 sledujících. 

Webové stránky Muzea regionu Valašsko doznaly významných změn od června 2019, 

kdy došlo k nasazení jejich nové verze. Změnil se jak design, tak zejména struktura obsahové 

náplně. Pro návštěvníka je to jednoznačný přínos při vyhledání informací o akcích, výstavách 

a objektech muzea. Přehlednost je nyní na vysoké úrovni a ta se také projevila zvýšeným 

počtem zobrazených stránek. Celkem 79 548 návštěvníků (z toho 45 848 unikátních) si 

www.muzeumvalassko.cz
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zobrazilo 277 702 webových stránek. Web muzea tak i nadále vykazuje dlouhodobě stabilní 

návštěvnost. Nejoblíbenějším cílem návštěvníků je stále vyhledávání informací o jednotlivých 

objektech muzea. Vysoký zájem je i o dění v objektech muzea – výstavy, akce a lektorské 

programy. Mezi často navštěvované sekce patří zprávy a tiskové zprávy. Zájem byl i o 

nabídku muzejních publikací. Pohled z webové kamery na věži vsetínského zámku si 

nenechalo ujít 1 685 návštěvníků. Jako nový fenomén se ukazuje zájem a přístup na web přes 

sociální sítě, zejména Facebook. Z něj si stránky Muzea regionu Valašsko vyhledalo 8 790 

návštěvníků, tj. více než přes oblíbený vyhledávač Seznam (8 045 dotazů). Přímé zadání 

adresy webu muzea bylo uskutečněno 21 928 krát. Jednoznačně ale vede vyhledávač Google 

s 36 705 dotazy. V dlouhodobé statistice od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 navštívilo web MRV 

668 524 návštěvníků (z toho 396 566 unikátních návštěvníků) a bylo zobrazeno celkem 2 202 

758 webových stránek.

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2019 na nich bylo zaznamenáno 6 474 přístupů.

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

Pracovníci muzea poskytli 1 recenzi výstavy do časopisu ZVUK. Zástupce MRV působí 

v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a 

rovněž v redakční radě časopisu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu 

Valašsko (Acta Carpathica Occidentalis – entomolog a Acta musealia – archeolog). 
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Zástupce MRV působí v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve Zlíně) a další je výkonným redaktorem časopisu Muzea jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko Acta musealia. 

Archeolog recenzoval oborovou studii do periodika Slovácko, vydávaného Slováckým 

muzeem v Uherském Hradišti.

6) Rozvojové aktivity

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů

Muzeum je aktuálně ve fázi realizace investiční akce s názvem Muzeum regionu Valašsko, 

p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic. Investiční 

akce má rozpočet na 117 mil. Kč, podíl IROP na této investiční akci činí přes 72 mil. Kč. Dále 

se jedná o projekt OPŽP okna v hodnotě 3,6 mil. Kč, kde se očekává dotace ve výši 1,4 mil. 

Kč.

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)

1) Muzeum obdrželo v roce 2019 neinvestiční dotaci 120 000,00 Kč od města Valašské 

Meziříčí na restaurování gobelínů ze sbírky muzea. Z této dotace byly restaurovány 2 

gobelíny v hodnotě 130 985,00 Kč.

Restaurovaný gobelín Máky u rybníka je jedním z nejvýznamnějších děl Rudolfa 

Schlattauera realizovaným v gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. Ke gobelínu se 

navíc ve sbírce dochoval i návrh k jeho realizaci a díky restaurování může gobelín opět 

důstojně prezentovat produkci dílny i vývoj díla Rudolfa Schlattauera.

Druhé restaurované dílo, gobelín J. Kučery Pohostinství, bylo ve velmi špatném stavu 

a proto dosud ani nebylo jednoznačně identifikováno. Nyní se stane plnohodnotnou součástí 

příborníku, do něhož byl původně adjustován. Gobelíny dokreslují vývoj výtvarného umění a 

uměleckého řemesla ve Valašském Meziříčí.

2) Muzeum obdrželo v roce 2019 investiční dotaci 168 000,00 Kč z Akvizičního fondu na 

nákup sbírkového předmětu – gobelín vyrobený v Moravské gobelínové manufaktuře ve 

Valašském Meziříčí, autor Jan T. Strýček, Stavitel, 2013, 162x242 cm – materiál: gobelín, vlna.

Celková kupní cena byla 240 000,00 Kč. 

Muzeum regionu Valašsko se v rámci své sbírkotvorné činnosti zaměřuje na specifika 

daného regionu, k nimž mimo jiné patří i tvorba gobelínové manufaktury ve Valašském 

Meziříčí. Valašskomeziříčská gobelínka je první dosud fungující výtvarnou dílnou tohoto typu 

v českých zemích. Její význam pro výtvarný vývoj v regionu donedávna odrážela i rozsáhlá 

stálá expozice umístěná v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Instituce spravuje ve svých 

sbírkách osm desítek tapiserií, koberců a návrhů na gobelíny, které mapují celou produkci 

dílny a prostřednictvím výstav a publikační činnosti reflektuje i současnou tvorbu 
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manufaktury. Dlouhodobé úsilí (poslední soudobá tapiserie byla do sbírek zakoupena v roce 

1983) o získání současného díla však až dosud nebylo korunováno úspěchem – pořizovací 

cena ručně tkaných výtvarných prací přesahuje možnosti rozpočtu regionální instituce. Nyní 

se prostřednictvím Akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky podařilo zakoupit 

do sbírek klíčové dílo z posledních let – gobelín Stavitel, utkaný podle návrhu Jana T. Strýčka.

Rozměrné dílo (162x242 cm) utkané v Moravské gobelínové manufaktuře v roce 2013, 

zachycuje dvě nohy kráčející po dlažbě z žulových kostek. Celý výjev je přesunut do 

transcendentální roviny: kráčející, odstíněný od kontextu cíle či jiné bližší identifikace, je 

identifikován jen označením Stavitel. S jeho posláním, symbolizovaným motivem 

neohraničené (nekončící) cesty, kontrastují tři vytržené dlažební kostky. Ty vytvářejí nízký 

trojúhelník, jenž je možné v souladu s další tvorbou J. T. Strýčka vykládat jako symbol 

Božského oka, prozřetelnosti. Dílo, svým charakterem navazující na starší Strýčkovy cykly 

Tráva, Slova a tapiseriemi inspirovanými odkazem na Zjevení svatého Jana, tak završuje 

rozsáhlý soubor. Význam díla ilustruje i jeho prezentace ve významných současných 

galeriích: v loňském roce byl vystaven v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Jablonci 

nad Nisou a až dosud měl čestné místo v expozici v budově manufaktury. S jeho vystavením 

se počítá i v následujícím roce: od dubna 2020 bude k vidění v Muzeu umění v Olomouci na 

výstavě Dílo a jeho předobraz a jeho reprodukce je i ústředním motivem titulu stejnojmenné 

publikace, mapující tvorbu manufaktury za celých 120 let její existence.

3) Muzeum obdrželo v roce 2019 neinvestiční dotaci 10 000 Kč na pořádání kulturních akcí,

mezi které patří Masopust a Adventní kouzlení.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)

V roce 2019 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 a poté náležitě dokumentovány. Získané 

sbírkové předměty byly obratem evidovány v I. stupni evidence a do konce roku 2019 pak 

převedeny do II. stupně evidence.

6.4. Finanční pomoc sponzorů

V roce 2019 přispěl na provoz muzea následující sponzor:

Dárce částka účel

Galvamet s.r.o. 30 000,00 Kč Podpora kvality časopisu Valašsko

Celkem

6.5. Příprava projektů a koncepcí
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Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice II. etapa

Na začátku roku 2019 získal Zlínský kraj od města Valašské Meziříčí parcelu p. č. 177 (k. ú. 

město Valašské Meziříčí), která se nachází okolo opraveného kostela sv. Trojice.

Muzeum začalo na základě rozhodnutím Rady Zlínského kraje č. 0569/R20/19 s přípravou 

projektové dokumentace na rozvoj areálu kostela sv. Trojice. Záměrem muzea je v areálu 

zbudovat cestní a chodníkovou síť, zbudovat na pozemku toalety a provozní prostor pro 

uložení nářadí a materiálu na údržbu areálu, dále osvětlení a přípojná místa pro mobilní 

elektrický rozvaděč. Součástí rozvoje má být i zbudování vysokotlaké hydrantové přípojky, 

oprava oplocení a nezbytné sadové úpravy na přítomných keřích a dřevinách.

Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení bude předána na začátku března 

2020.

Projekt počítá s rozpočtem kolem 5 mil. Kč.

Stavební úpravy zámku Vsetín – etapa II

Muzeum bylo Radou Zlínského kraje pověřeno k přípravě projektové dokumentace. Stavební 

úpravy etapa II. je pokračováním stavebních úprav zámku Vsetín, které realizoval Zlínský kraj 

v letech 2014-2015. Etapa II. řeší opravu vstupů do objektu zámku (schodiště a empírové 

sloupy), opravu omítek a korun zámecké zdi, zbudování zhášecího systému v zámecké věži, 

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

částečnou obměnu a opravu (repasi) vybraných dveří.

Po doprojektování byly upřesněny náklady projektu stavebních činností na 27 mil. Kč.

V závěru roku 2019 došlo k přípravě investičního záměru této akce.

Muzeum regionu Valašsko – Zámek Vsetín - Obnova zámeckého parku

Muzeum bylo Radou Zlínského kraje pověřeno k přípravě projektové dokumentace. Obnova 

zámeckého parku spočívá v opravě a úpravě cestní sítě, umístěním mobiliáře (lavičky, stoly, 

koše) a odpočinkových zón, výměnou/opravou osvětlení parku a scénického osvětlení 

zámku. Dále projekt počítá s kompletní revitalizací zeleně, zbudování přípojného místa pro 

připojení mobilního rozvaděče a umístění automatického elektrického parkovacího sloupku, 

zabraňujícího vjezd do zámeckého parku. 

Projekt počítá s rozpočtem akce 5 mil. Kč.

Muzeum regionu Valašsko – ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná

Muzeum bylo Radou Zlínského kraje pověřeno k přípravě projektové dokumentace. Projekt 

má za úkol opravu stávající splaškové a dešťové kanalizace, dále úpravu stávající jímky na 

tříkomorový septik. I pro hospodářskou budovu č. 94 bude zbudován tříkomorový septik. 

Dále má projekt řešit zádržnou nádrž na dešťovou vodu v předpokládaném objemu 20 m3.
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Rozpočet projektové přípravy je 100 tis. Kč, projekt počítá s rozpočtem stavebních úprav 

ve výši 900 tis. Kč.

Dále probíhá realizace těchto investičních akcí:

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 

depozitářů a expozic

IZ 1329/090/04/17 – 08/11/19/S, investiční záměr spočívá v kompletní rekonstrukci zámku 

Kinských (změna dispozičního řešení: výstavba nových depozitářů, odvodňovací zásahy 

(drenážní systém, elektroosmóza), obnova expozic a výstavních prostor, obnova provozních 

a návštěvnických prostor, oprava elektroinstalace, výměna EZS a kamerového systému, nová 

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

investičního záměru plánovány na 99,5 mil. Kč. Muzeu byla schválena žádost o dotaci v rámci 

dotačního programu IROP výzvy č. 76 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví, podíl dotace by měl činit celkem 72 mil. Kč, z čehož je 68 mil. Kč z IROP a 

podíl státního rozpočtu 4 mil. Kč. Aktuálně v objektu probíhají stavební práce a probíhá 

příprava na veřejnou zakázku na expozice a výstavní prostory. Celá akce by měla být 

ukončena 09/2021, kdy by mělo být muzeum opět otevřeno pro návštěvníky.

Rozpočet celé akce je 117 mil. Kč.

Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín

IZ 1494/090/01/19 – 02/09/19/S investiční záměr spočívá ve vybudování návštěvnického 

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

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

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

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

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

v průměru s kapacitou 30 míst. Celá akce by měla být ukončena 12/2021, kdy by mělo být 

planetárium zprovozněno a otevřeno pro návštěvníky.

Rozpočet celé akce je 20 mil. Kč.
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7) Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 

2015–2024

a) Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory 

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024) 

Údaj Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

Objekty – pobočky, 

detašovaná pracoviště 

(NIPOS ř. č. 0103)

3 3 3 3 3

Sbírkové předměty 

(NIPOS ř. č. 0901) 
76 717 83 875 87 758 91 204 91 704

Počet zapsaných

přírůstků za sledovaný 

rok (NIPOS ř. č. 0905):

120 702 766 1 097 82

- z toho přírůstky 

získané koupí
0 112 99 18 1

- z toho přírůstky 

získané darem
29 508 583 998 63

- z toho přírůstky 

získané sběrem
91 82 54 81 18

Počet knihovních 

jednotek (NIPOS ř. č. 

0603)

27 121 27 475 27 621 27 621 27 927

Počet stálých expozic 

(NIPOS ř. č. 0107)
18 18 18 18 5

Počet výstav (NIPOS ř. 

č. 0201):
33 44 41 41 22

- z toho v zahraničí 

(NIPOS ř. č. 0205): 0 0 0 0 0

Počet kulturně 

výchovných akcí pro 

veřejnost (NIPOS ř. č. 

0231):

190 125 90 192 112

Celková návštěvnost 

expozic a výstav, 

kulturně výchovných 

akcí (NIPOS ř. 0218 + ř. 

0232)

145 356 129 648 127 518 129 829 116 586
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c) Výkaz o hvězdárně (v souladu s NIPOS Kult (MK) 16-01 a hodnocenými indikátory 

Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)

Údaj
Rok 

2015 

Rok 

2016

Rok 

2017

Rok 

2018

Rok 

2019

Rok 

2020 +

Objekty - pobočky, 

detašovaná pracoviště 

(NIPOS ř. č. 0101)

1 1 1 1 1

Počet knihovních 

jednotek

0 0 0 0 0

Počet stálých expozic 0 0 0 0 0

Počet výstav (NIPOS ř. 

č. 0108):

0 0 0 0 0

- z toho v zahraničí 0 0 0 0 0

Počet vzdělávacích akcí 

pro veřejnost (NIPOS ř. 

č. 0103):

430 345 327 344 364

Celková návštěvnost 

(NIPOS ř. 0102)

11 339 9 046 7 654 11 162 15 903

7.3. Souhrnná zpráva o stavu plnění ukazatelů/dosažení indikátorů 

Muzeum v souladu se svými cíli pracuje na plném zpřístupnění svých služeb, čili i knihoven 

veřejnosti. V minulém roce došlo k dočasnému uzavření obou knihoven (knihovny ve Vsetíně 

kvůli personálnímu neobsazení pozice knihovníka kvůli dlouhodobé nemoci) a knihovny 

ve Valašském Meziříčí (z důvodu stěhování). Ve sbírkotvorné činnosti došlo k další dílčí 

aktualizaci Sbírkotvorné koncepce. Bylo navedeno takřka 100 % sbírky do databázových 

systémů, kdy se nyní data čistí a chystají na plánovaný převod do ESSP. Inventarizace sbírek 

proběhla dle plánu, plán byl překročen kvůli nutnosti znovu inventarizovat fondy, kde byly 

v minulosti nalezeny chyby v evidenci a díky mimořádné inventarizaci většiny 

valašskomeziříčských fondů. 

Nárůst velikosti sbírky byl pozvolnější než dříve, opět kvůli faktickému uzavření 

pobočky ve Valašském Meziříčí a změně priorit zadaných úkolů. Podíl odborných pracovníků 

na všech zaměstnancích muzea nyní zapojených do řešení záměrů VaV je nyní 62 % (27,3 

přepočtených úvazků). Počet odborných výstupů uznatelných do RIV stoupl na 17, bohužel 

výsledek organizace na poli vědy a výzkumu dosud nebyl na webu www.rvvi.cz zveřejněn. 

Celkový počet popularizačních článků za muzeum byl 475. 

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 23 080 osob. V rámci 

návštěvnosti docíleno vzestupu zájmu o nabídku muzea, muzeum si zapůjčilo 9,1 % výstav a 

celkem otevřelo 22 výstavních počinů větších či menších parametrů. Snížení procenta 

www.rvvi.cz
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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 klesl na 112 navzdory kvůli utlumení malých akcí s návštěvností pod 100 osob (v 

souladu s cíli muzea na na roky 2017–2019), které navštívilo 29 298 návštěvníků (v roce 2018 

to bylo jen 21 623). V muzeu nyní pracuje stabilní tým, který je obměňován dle potřeby 

efektivní práce a naplnění poslání muzea jako instituce.

8) Kopie ročního výkazu o muzeu za rok 2019 (tento výkaz je součástí programu 

statistického zjišťování MK ČR).

Roční výkaz je uveden v příloze D.
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III. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA K 31. 12. 2019

1) Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2019 (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. 2019. 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 2019. 

ÚJ ke dni 31. 12. 2019 neeviduje pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky. 

Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla.

2) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení

Nastavení vnitřního kontrolního systému PO 

Vyjádření ředitele:

V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, ve kterém je zapracován i systém vnitřní 

kontroly systému organizace.

Přehled platných vnitřních směrnic

Směrnice 

číslo
Název směrnice

Platnost 

od

Poslední 

úprava

001 Směrnice o vedení účetnictví 1.12.2010 1.11.2018

002
Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní 

evidence 
1.12.2010 2.1.2014

003 Směrnice upravující oběh účetních dokladů     1.12.2010

004 Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků   1.12.2010 1.11.2013

005 Směrnice o řídící kontrole                     1.12.2010

006 Směrnice o používání FKSP                    1.12.2010 1.7.2019

007 Pracovní řád                                 1.12.2010 1.11.2018

008 Vnitřní platový předpis                        1.6.2012 1.11.2018

009 Organizační řád                               1.3.2013 1.1.2017

010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad   1.2.2010 1.4.2015
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011 Směrnice o nakládání s odpady 1.12.2010

012 Směrnice k provozu motorových vozidel a evidenci spotřeby PHM 1.4.2011 1.3.2013

013 Směrnice k vedení spisové služby, k archivaci, spisový a skartační řád 1.8.2011

014 Směrnice k zabezpečení požární ochrany 1.4.2011 1.5.2016

015 Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 1.4.2011 1.5.2016

016 Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 1.12.2010

017 Depozitární řád 1.11.2012 1.7.2016

018 Správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy 1.4.2013 1.4.2014

019 Směrnice k sestavení rozpočtu muzea 1.7.2015

020
Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů 

a hodnocení činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko
1.9.2015

021 Směrnice k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů 1.5.2016

022 Směrnice k zabezpečení nakládání s chemickými látkami a směsmi 1.5.2016

023 Personální směrnice 1.7.2016

024 Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) 25.5.2018

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno příslušné oddělení Muzea dle charakteru a zaměření obsahu 

vnitřní normy. V roce 2018 byla aktualizovaná směrnice: 001 Směrnice o vedení účetnictví, 006 

Směrnice o FKSP, 007 Pracovní řád, 008 Vnitřní platový předpis a nově byla zpracována směrnice 024 

Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR). 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. 2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištění 

ÚIK jsou uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2019, v příslušných inv. soupisech a v příloze 

k ÚZ za rok 2019.

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. 2019

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace

ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2019

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení 

a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2019

ředitel příspěvkové organizace

doporučuje / nedoporučuje *

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2019

na zasedání Rady Zlínského kraje dne 27. 4. 2020

Ve Vsetíně dne 26. února 2020

                                                                                                   -------------------------------------------------

Ing. Tomáš Vitásek
ředitel 

Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace
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