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A. Část textová
Úvod
Vznik muzea
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském
Meziříčí (předchůdce – Musejní společnost – byla založena v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924)
a Muzea v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna (založena 1950). V roce 2011 byl
pro návštěvníky po desítkách let otevřen Zámek Lešná u Valašského Meziříčí.

Činnost a pobočky muzea
Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum 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 zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží
ale i širokou veřejností.
Muzeum má ke konci roku 2015 42,19 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 525 864 sbírkových předmětů. Výnosy muzea v roce 2015 činily
celkem 23,9 mil. Kč (v roce 2014 22,1 mil. Kč, v roce 2013 21,6 mil. Kč, v roce 2012 23,7 mil. Kč a v roce
2011 19,5 mil. Kč), z toho 20,44 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.

Návštěvnost
Celková návštěvnost muzea v roce 2015 byla 76 961 návštěvníků a dle počtu navštívených výstav a expozic
(evidence NIPOS) v roce 2015 byla 145 356 (2014 – 164 064, 2013 – 188 034, 2012 – 189 373, 2011 – 137
706). Udržení vysoké návštěvnosti na všech pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků a je
jedním z hlavních cílů muzea na období 2014-2016.
Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního ruchu, je
skutečnost, že muzeum má ve správě 3 zámky (Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná
u Valašského Meziříčí), své aktivity realizuje i v kostele Sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Žádné jiné
muzeum ve Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách – nemovitých kulturních památkách.
Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku.

K hlavním úkolům muzea v roce 2015 patřilo:
1.

Realizace IZ – stavební úpravy zámku Vsetín, 1. etapa. Celkové výdaje investičního záměru činily
35,095 mil. Kč, z toho neinvestiční náklady činily 12,079 mil. Kč. Doba trvání činila 19 měsíců a
zahrnovala samotnou rekonstrukci, stěhování sbírkových předmětů a ostatního majetku a dále tvorbu
nových expozic. Cílem stavebních úprav bylo:





2.

Odstranění havarijního stavu vybraného majetku
Vybudování nových depozitářů dle zákonných požadavků
Zvýšení komfortu návštěvníků a atraktivnosti prostor
Nové expozice

Realizace dvou projektů financovaných z národních programů ministerstev, které budou využitelné
při lektorských programech muzea, soutěžích, konferencích, workshopech.
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projekt financovaný SFŽP s názvem „Pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k
interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku“. Hlavním cílem projektu bylo pořízení souboru
unikátních učebních pomůcek a dalšího interaktivního vybavení, které bude sloužit k názorné,
atraktivní a didakticky vhodné interpretaci vývoje valašské krajiny a činnosti člověka v ní, tedy
zefektivnění a inovaci výuky v muzejním prostředí. Celkové náklady činily 543 tis. Kč



projekt financovaný MKČR s názvem „Barevný svět“. Projekt prezentuje téma barev očima
fyzika, archeologa, psychologa, ekologa i umělce a každý jednotlivý pohled dotváří část barevné
mozaiky. Celkové náklady činily 84 tis. Kč

3.

Muzeum bylo Radou pro vědu a výzkum zařazeno na seznam výzkumných organizací. Zařazením na
seznam výzkumných organizací bude 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.

4.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo Muzeu regionu Valašsko, p.o. akreditaci
k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).
Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené učitelům základních a středních škol,
pedagogům zájmových kroužků či školních družin a klubů.

Základní charakteristika

Název organizace:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
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Právní forma:
IČ:
Sídlo:
Kontakty
Statutární orgán:

příspěvková organizace Zlínského kraje
00098574
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Telefon: +420 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz,
http://www.muzeumvalassko.cz/
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., zástupce ředitele

Hlavní činnost:
-

Předmět činnosti:

-

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:

Rozpočet (výnosy)

Zaměstnanci
(přepočtený počet)

Návštěvnost

Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. Celoroční provoz (dočasně uzavřen 01-10/2015 z důvodu rekonstrukce).
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.
Zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná. Sezónní provoz (mimo sezónu po domluvě).
Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice; Expozice historické školní třídy.
Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů.
Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 Valašské Meziříčí. Zpřístupněn v letních
měsících, pořádání koncertů a výstav.
Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín. Celoroční provoz.
Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy školských zařízení, přednášky pro
veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí

2012:
2013:
2014:
2015:
2012:
2013:
2014:
2015:
2012:
2013:
2014:
2015:

23 360 160 Kč (z toho 18 931 000 Kč příspěvek zřizovatele)
21 587 803 Kč (z toho 18 138 050 Kč příspěvek zřizovatele)
21 710 580 Kč (z toho 19 172 000 Kč příspěvek zřizovatele)
23 936 430 Kč (z toho 20 437 000 Kč příspěvek zřizovatele)
schválený počet 41,19, skutečný 41,81
schválený počet 41,32, skutečný 41,10
schválený počet 42,98, skutečný 42,61
schválený počet 42,24, skutečný 42,19
95 100 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 189 373 návštěvníků)
89 842 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 188 034 návštěvníků)
72 381 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 164 064 návštěvníků)
76 961 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 145 356 návštěvníků)
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I. Ekonomická část
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2015 činila :
(Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č. 0382/Z14/14 dne 10. 12. 2014)

příspěvek na provoz
závazný objem prostředků na platy

18 280 000,00 Kč
9 300 000,00 Kč

závazný objem OON

445 000,00 Kč

odvod z FI

700 000,00 Kč

Během roku 2015 došlo k těmto změnám:
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
řešila navýšení příspěvku zřizovatele o 55 746,00 Kč jako prostředky na mzdy poskytnuté Úřadem
práce ÚZ 13 234, viz usnesení R ZK č. 0150/R05/15 ze dne 23. 2. 2015.

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 a 1. změna plánu tvorby a
použití FI na rok 2015
řešila navýšení příspěvku zřizovatele na platy ve výši 844 254,00 Kč, viz usnesení R ZK č. 0187/R06/15
ze dne 9. 3. 2015 a současně RZK schválila změnu č. 1 plánu tvorby a použití FI v roce 2015.

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
řešila navýšení příspěvku na provoz o 56 000,00 Kč, viz usnesení R ZK č. 0450/R12/15 ze dne 1. 6.
2015, v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na projekt schválený MK ČR – Barevný
svět – ÚZ 34 070

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
řešila navýšení základního příspěvku zřizovatele na mzdy poskytnuté Úřadem práce ÚZ 13 234 ve výši
53 730 Kč a dále navýšení příspěvku na provoz o 2 640 000,00 Kč viz usnesení R ZK č. 0550/R14/15 ze
dne 29. 6. 2015.

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
řešila snížení příspěvku na provoz o 213 000,00 Kč, viz usnesení R ZK čj. 0798/R19/15 ze dne 29. 9.
2015 z titulu snížení tvorby odpisů na rok 2015.

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
řešila změnu závazného objemu prostředků na provoz o částku 270 000,00 Kč (snížení závazného
objemu prostředků na platy, odvody z mezd a příděl do FKSP), viz usnesení R ZK čj. 0997/R24/15 ze
dne 7. 12. 2015.
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu k 31.12.2015, po promítnutí změn, viz změny 1
– 6, činila:

příspěvek na provoz

20 437 000,00 Kč

závazný objem prostředků na platy

10 053 730,00 Kč

závazný objem OON

445 000,00 Kč

odvod z FI

700 000,00 Kč
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Účelová dotace ze státního rozpočtu - Úřadu práce ČR – 146 700,00 Kč
Úřad Práce ČR:

Dotace na zaměstnávání pracovníků ve výši 146 700,00 Kč

Příspěvky od obcí 135 000,00 Kč
Město Vsetín:

15 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na oslavu 65.
výročí Hvězdárny Vsetín a Adventní kouzlení

Město Valašské Meziříčí: 120 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Valašské Meziříčí pro
zámek Kinských na: materiálové náklady a služby na dovybavení expozic v zámku, na
akce pořádané muzeem a materiál pro lektorské programy

Dotace ze státního rozpočtu – 517 308,00 Kč
Ministerstvo kultury ČR: Dotace ve výši 56 000,00 Kč na realizaci projektu Barevný svět, podrobněji
uvedeno v bodu 14.1. ekonomické části a v bodu 6.5. odborné části.
Státní fond životního prostředí ČR: Dotace ve výši 461 308,00 Kč na projekt Pořízení vybavení a výukových
pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku. Tato dotace
se dělila na INV část ve výši 247 350,00 Kč a NEINV část ve výši 213 958,00 Kč.
podrobněji uvedeno v bodu 14.2. ekonomické části a v bodu 6.5. odborné části.
Všechny příspěvky od státu a od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány.

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

Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti

Celkové náklady organizace za rok 2015 činily 23 735 771,68 Kč, což je 101,04%
rozpočtovaných nákladů, které činily po změnách 23 492 505,00 Kč.
Účet - 501 - Spotřeba materiálu

1 393 509,31 Kč

116,00%

Na tomto účtu jsou významnými položkami náklady související s přípravou a realizací nových expozic
v zámku Vsetín, dále pak výstav a spotřeba materiálu související s údržbou objektů muzea. Významnou
položku činily náklady na přípravu stěhování depozitářů a pracovišť po ukončování stavebních prací
souvisejících s IZ Stavební úpravy zámku Vsetín. V návaznosti na IZ bylo řešeno dovybavení objektů muzea
inventářem, nákup serveru, výpočetní a presentační techniky. Ve fázi realizace IZ došlo k očekávanému
navýšení spotřeby PHM (zřízení přechodného pracoviště pro pracovníky ze Vsetína ve Valašském Meziříčí,
Lešné a s tím souvisejícími náklady).

Účet - 502, 503 Spotřeba energií
a jiných neskladovatelných dodávek

1 692 169,76

112,66%

K vyššímu čerpání nákladů na spotřebu energií došlo především v důsledku realizace IZ Stavební úpravy
zámku Vsetín a díky instalovaným novým klimatizačním jednotkám ve Vsetíně. Klimatické podmínky zjara i
zimy 2015, ve srovnání s předcházejícím rokem, byly energeticky mnohem náročnější ve všech objektech
muzea.

Účet - 511 – Opravy a udržování

566 765,00 Kč

99,26%

Během roku 2015 byl plán oprav 5x navyšován, a to na základě objektivně zjištěných skutečností. Vždy se
souhlasem zřizovatele. Nejvýznamnější položkou byla oprava dřevěných podlah v zámku Lešná v celkové
hodnotě 230 106,00 Kč. K dalším opravám, které byly realizovány v průběhu roku, patří oprava trafostanice
v zámku Kinských za 110 110,00 Kč a provedení oprav v interiérech zámku. Další významnou položku tvoří
náklady na opravu vozového parku – celkem 79 929,00 Kč. Celkový přehled oprav a udržování je uveden v
Příloze – Tabulka č. 7.
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Účet - 512 - Cestovné

123 292,38 Kč

112,08%

Tato položka byla přečerpána s ohledem na zřízení přechodného pracoviště ve Valašském Meziříčí a Lešné
pro pracovníky ze Vsetína během realizace investičního záměru Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etap

Účet - 518 - Ostatní služby

2 239 603,22 Kč

107,92%

Nejvýznamnější položky čerpání tvoří:
pronájem budovy SOU Josefa Sousedíka ve výši 118 681,00 Kč, který souvisí s rekonstrukcí zámku
Vsetín. Díky prodloužení termínu rekonstrukce zámku Vsetín o 3 měsíce došlo k vyššímu čerpání,
než činil předpoklad.
pronájem výstavních exponátů pro výstavy v roce 2015 činil 108 392,00 Kč
úklid a údržba parku Lešná u Valašského Meziříčí ve výši 206 000,00 Kč, která je tvořena nejen
pravidelnou údržbou (sečení) parku, ale i provedením náhradní výsadby za pokácené stromy
napadené kůrovcem,
údržba SW muzea (účetnictví, mzdy, majetek, GORDIC) ve výši 135 797,37 Kč,
propagace a reklama výstav, akcí muzea – 172 538,00 Kč
pronájem kopírovací a reprodukční techniky – 157 111,00 Kč
povinné revize budov – 116 409,00 Kč
náklady spojené s likvidací odpadů – 105 015,70 Kč
poradenské služby právního a ekonomického charakteru – 67 463,41 Kč
ostatní služby ve výši 651 703,28 Kč, které představují náklady o péči o sbírky (plynování depozitářů
a expozičních prostor), náklady spojené se stěhováním do zámku Vsetín, položky spojené s
přípravou a realizací expozic, akcí muzea (grafické práce, velkoplošný tisk, příkazní smlouvy).
náklady ve výši 400 492,46 Kč jsou tvořeny drobnými položkami služeb, jedná se např. o telefony,
internet, rozhlasové a telefonní poplatky, poštovné, bankovní poplatky a střežení objektu

Účet - 527 – Zákonné sociální náklady

463 050,84Kč

106,20%

Jedná se o náklady na stravování zaměstnanců ve výši 349 497,00 Kč, a dále jsou zde zúčtovány náklady na
školení, preventivní prohlídky a ochranné pracovní pomůcky.

Účet - 549 - Ostatní náklady

234 342,18 Kč

117,17%

Technické zhodnocení předstěn v expozicích zámku Vsetín, v souladu s IZ, činí 207 558,52 Kč a zbytek činí
náklady na pojištění motorových vozidel.

Účet - 551 - Odpisy

1 968 314,98 Kč

100,42%

Položka byla čerpána v souladu s odpisovým plánem a zvýšení ve srovnání s rokem 2014 souvisí
s dokončením IZ Stavební úpravy zámku Vsetín.

Účet - 558 – Náklady z DDHM

989 139,35 Kč

92,48%

Podstatnou položku tvoří DDHM v souvislosti s realizací nových expozic v zámku Vsetín 512 203,89 Kč.
Dále nákupem SW ve výši 88 195,00 Kč a nákupem DDHM ve výši 388 740,46 Kč - spotřební a výpočetní
technika, ochrana a zálohování dat, obnova inventáře kanceláří.
b)

Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

Účet - 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 94 337,00 Kč

nebylo plánováno

V průběhu roku 2015 bylo v organizaci zavedeno oddělené účtování vlastních výrobků. Jedná se o tisky
odborných, popularizačních časopisů a drobných brožur k výstavám a akcím muzea. Tyto časopisy a další
tisky jsou nabízeny návštěvníkům muzea na jednotlivých pobočkách. Slouží též k propagaci činnosti muzea,
hraji důležitou funkci v marketingu. Podrobnější přehled o struktuře a objemech vyprodukovaných vlastních
výrobků je uveden v tabulce č. 23.
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Účet - 602 - Výnosy z prodeje služeb

1 414 150,00 Kč

104,06%

Zásadní vliv na tržby ze vstupného mělo otevření zámku Vsetín v listopadu 2015, což je o dva měsíce
později proti plánu, způsobené pozdějším předáním stavby investorem. Přesto se podařilo naplnit
předpoklad plánu ze začátku roku 2015. Pozitivně se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené expozice
v zámku Vsetín a nové výstavy a kulturní akce v ostatních objektech muzea. Podrobnější informace o
struktuře a rozsahu návštěvnosti dle objektů muzea jsou uvedeny v odborné části, v bodě. 4.10., a v tabulce
č. 21.

Účet - 603 - Výnosy z pronájmu

155 002,00 Kč

500,01%

Do výnosů z pronájmů se promítla zvýšená atraktivita rekonstruovaných prostor zámku Vsetín. Výsledkem
byl zvýšený zájem, nejen firem, o pronájem prostor pro semináře, školení, slavnostní události. Zámek Lešná
zaznamenal nárůst pronájmů ze svatebních obřadů. Podrobnější členění dle plátců je uvedeno v tabulce č.
19.

Účet - 648 - Čerpání fondů

105 000,00 Kč

100,00%

Jedná se o sponzorské dary organizací, ze kterých v průběhu roku byly financovány muzejní aktivity a
nákupy DDHM. Ostatní čerpání, viz kapitola č. 7.

Účet - 649 – Ostatní výnosy z činnosti

95 850,00 Kč

43,78%

Jedná se o přijatou náhradu pojišťovny z titulu havarijního pojištění motorových vozidel (poškození vozidla
Volkswagen Transporter při výjezdu ze dvora zámku) ve výši 25 724,00 Kč.
Bezúplatné nabytí majetku od zřizovatele ve výši 66 566,00 Kč (notebooky).
Ostatní výnosy z činnosti ve výši 3 560,00 Kč. Výnos z uplatněné reklamace, řetězové pily.

Účet - 672 - Výnosy z transferů

21 812 606,60 Kč

100,99%

Na účtu 672 0301 bylo účtováno o přijatém transferu ÚPČR na dotovaná prac. místa ve výší 146 700,00 Kč.
Na účtu 672 0330 bylo účtováno o přijatém transferu MK ČR na „Barevný svět“ ve výší 56 000,00 Kč.
Na účtu 672 0500 bylo účtováno o přijatém transferu zřizovatele na provoz ve výši 20 437 000,00 Kč.
Na účtu 672 0600 bylo účtováno o transferech Města Vsetín (15 000,00Kč) a města Valašské Meziříčí
(120 000,00 Kč), celkem 135 000,00 Kč.
Na účtu 672 0755 bylo účtováno o časovém rozlišení IT na akci Stavební úpravy a modernizace zámku
Lešná u Valašského Meziříčí a dále o projektu EVVO v celkové výši 823 948,60 Kč.
Na účtu 672 0910 bylo účtováno o přijatém transferu ze SFŽP 213 958,00 Kč.
c)

Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Účet - 388 - Dohadný účet aktivní

461 308,00 Kč

Jedná se o dohadnou položku tvořenou pohledávkou za SFŽP na projekt Pořízení vybavení a výukových
pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku.
Jedná se o pohledávku ve výši 213 958,00 Kč za neinvestiční prostředky a o pohledávku ve výši 247 350,00
Kč za investiční výdaje vynaložené na tento projekt.

Účet - 389 - Dohadný účet pasivní

404 860,00 Kč

Dohadná podložka za zálohy na:

elektrickou energii 77 060,00 Kč
plyn 295 970,00 Kč
vodu 31 830,00 Kč
Náklady na energie a neskladové dodávky na tomto účtu byly zúčtovány dle zálohových dokladů dodavatelů
ve vazbě na účet 314. Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých
dodavatelů v roce 2016.
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Náklady u doplňkové činnosti činily 167 903,48 Kč, výnosy pak dosáhly částky 243 408,00 Kč. Hospodářský
výsledek z doplňkové činnosti byl 75 504,52 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. Dále se jedná o pronájem nebytové prostory (Lešná, č.p. 94). Podrobnější členění
dle středisek je uvedeno v tabulce č. 3.

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 za hlavní a doplňkovou
činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem zisk

-42 745,68 Kč
75 504,52 Kč
32 758,84 Kč

Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na účtu 501, 502, 512, 518, 527 a 549 (viz
komentář k nákladům). Celkové překročení nákladů proti plánu je pod hranicí 1%.
Ztráta v hlavní činnosti byla kryta zlepšenými výnosy na účtech 602, 603 v hlavní činnosti a hospodářským
výsledkem z doplňkové činnosti.
Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného výsledku
hospodaření do peněžních fondů takto:
Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 32 758,84 Kč

5. 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

521/0440

Odstupné

1x

Účet - 521 04xx Ostatní osobní náklady

443 711,00 Kč

99,71%

Závazný objem OON byl schválen ve výši 445 000,00 Kč.
Ostatní osobní náklady byly čerpány podle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o provedení
práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu
Valašsko, vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, obsluhy plynové kotelny a
EZS, apod. Dále byly uzavírány dohody o pracovní činnosti na průvodcovskou činnost v objektech zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí a v zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. OON byly dále využity na úhradu
odstupného.
Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 1 289,00 Kč.
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Účet - 521 0xxx Prostředky na platy

10 053 361,00 Kč

100,00%

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2015 ve výchozí hodnotě
9 300 000,00 Kč. Během roku došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně závazných ukazatelů
č. 2 a 6 na konečnou hodnotu 10 053 361,00 Kč.
Od 1. 11. 2014 se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.

Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií
Vyhodnocení čerpání mezd dle rozpočtu podle jednotlivých složek platů vyplývá z tabulky č. 5, kde jsou
rozepsány jednotlivé složky platu a porovnání plánované a skutečné hodnoty čerpání.
Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 2015 celkem 46 pracovníků.
Průměrná mzda na jednoho pracovníka v roce 2015 činila 19 857,00 Kč, v roce 2014 činila 18 888,00 Kč,
Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, viz tabulka č. 6.
Procento nemocnosti za rok 2015 činilo 1,43%.
Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 19,6%. Z organizace odešlo 9 zaměstnanců (3x
dohoda o rozvázání pracovního poměru, 2x ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 1x ukončení ve
zkušební době, 2x odchod do starobního důchodu, 1x výpověď ze strany zaměstnance). Z toho bylo sedm
zaměstnanců na plný úvazek, dva na zkrácený úvazek.
Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 42,24. Skutečný přepočtený stav pracovníků byl za
rok 2015 celkem 42,19.

Kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2015 (přepočtený stav)
Odborní pracovníci
THP pracovníci
Dělníci
Celkem

22,26
13,12
6,81
42,19

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.

6. Vyhodnocení provedených oprav
Plán oprav byl během roku 2015, na základě žádostí muzea, 5x navýšen se souhlasem zřizovatele až na
hodnotu 566 765,00 Kč. Veškeré opravy byly řešeny na základě objektivně zjištěných skutečností.
V plánu oprav pro rok 2015 byly plánovány tyto opravy:
ORG 07
Hvězdárna Vsetín – nátěr kopule
Oprava kopule byla odložena na rok 2016 z důvodu celkového řešení stavu střechy hvězdárny s navazující
kopulí včetně ochozu. Částka 24 000,00 Kč, která byla původně rozpočtována na tuto opravu byla
převedena na ORG 13 – Oprava trafostanice – viz níže.
ORG 08
Hvězdárna Vsetín – oprava ochozu
Oprava nebyla realizována s ohledem na výše uvedené. Prostředky ve výši 36 000,00 tis. Kč byly převedeny
na ORG 13 – Oprava trafostanice – viz níže.
ORG 09
Zámek Kinských – oprava kanalizace (údržba průchodnosti potrubí)
Jedná se o zajištění průchodnosti kanalizace mimo objekt zámku formou proplachů, které provádí odborná
firma VaK Vsetín. Původní rozpočet ve výši 20 000,00 Kč byl čerpán pouze ve výši 2 890,00 Kč proto, že
klimatické podmínky roku 2015 s minimálním množstvím srážek nevyžadovaly častější údržbu kanalizace.
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Nevyčerpané prostředky byly převedeny na ORG 13. Generální oprava se plánuje v rámci rekonstrukce
celého objektu.
ORG 10
kostel Sv. Trojice – oprava hromosvodů
Na základě revizní zprávy byl stanoven rozpočet ve výši 25 000,00 Kč. Při provádění opravy odbornou
firmou byly skutečné náklady vyčísleny na částku 11 640,00 Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny ve
prospěch ORG 13.
ORG 11
zámek Vsetín – oprava osvětlení atria
Oprava nebyla provedena z důvodu posílení zdrojů na opravu – viz. ORG 13. Plánována je na rok 2016 ve
stejné výši, tj. 20 000,00 Kč.
ORG 12
zámek Lešná – oprava dřevěných podlah
Oprava byla realizována odbornou firmou v požadovaném rozsahu s nákladem 230 106,00 Kč. Tímto
opatřením byly podlahy uvedeny do stavu předání stavby v roce 2011. Životnost podlah se tím pádem
prodloužila na dalších 5-6 let s ohledem na počet očekávaných návštěvníků.
ORG 13
zámek Kinských, Valašské Meziříčí – oprava trafostanice
Tato oprava nebyla v původním plánu oprav na rok 2015 uvedena. Jedná se o vynucenou opravu, která
souvisí s revizí trafostanice a závěrem, ve kterém bylo uvedeno, že pole hlavního vypínače trafostanice je
nefunkční. Tato závada ohrozila funkčnost jištění celé trafostanice při mimořádných událostech (přepětí,
přetížení sítě, úder bleskem apod.). Provedená oprava odstranila tato rizika a současně eliminovala
případnou náhradu škody firmě ČEZ, a.s.. Celkové náklady na opravu dosáhly částky 110 110,00 Kč.
ORG 14
zámek Kinských, Valašské Meziříčí – oprava výmalby Muzejní kavárna
Z důvodu zatraktivnění zámku Kinských bylo rozhodnuto o zřízení kavárny v přízemí u vstupu do zámku.
Cílem bylo vytvoření zázemí a prostředí pro odpočinek a občerstvení návštěvníků. S ohledem na stav
prostor určených k uvedenému účelu bylo nutno provést úpravy omítek, provedení standardní výmalby
včetně grafických motivů evokujících kavárenské prostředí. Celkové náklady byly plánovány ve výši
45 000,00 Kč, skutečné náklady byly 44 876,00 Kč (tato akce byla podpořena finančním transferem Města
Valašské Meziříčí v celkové výši 120 000,00 Kč).
ORG 15

zámek Lešná – oprava plošiny pro imobilní občany

Zámek Lešná je na vedlejším schodišti vybaven plošinou, která je důležitým prvkem bezbariérovosti objektu
a umožňuje imobilním spoluobčanům návštěvu expozic v prvním patře budovy.
V průběhu roku došlo k poruše ovládacího panelu plošiny, která přestala plnit svoji funkci. Proto bylo nutno
zabezpečit urychleně opravu. Předběžně stanovený rozpočet počítal s náklady 7 000,00 Kč. Skutečné
náklady byly 4 583,00 Kč.
ORG 34-38 opravy vozového parku, zemědělské techniky, počítačů, inventáře a DDHM
Původně plánované náklady pro rok 2015 činily 55 000,00 Kč. V průběhu roku bylo nutné plánované opravy
vozového parku navýšit, např. opravy vozového parku. Skutečné náklady na opravy byly 158 371,00 Kč.
Celkový přehled oprav a udržování za rok 2015, včetně nákladů na jednotlivé akce je uveden v Příloze –
Tabulka č. 7.
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
Účet - 411 Fond odměn
Počáteční stav fondu k 1.1.2015
Konečný stav fondu k 31.12.2015
Viz tabulka č. 13

43 001,31 Kč
43 001,31 Kč.

Účet - 412 FKSP
Počáteční stav fondu byl k 1.1.2015

27 415,67 Kč

Přídělem 1 % z mezd činí

101 075,43 Kč

Čerpání
Z toho: dary k životním a pracovním výročím
stravenky

109 170,00 Kč
19 400,00 Kč
89 770,00 Kč

Konečný zůstatek fondu k 31.12.2015 činí, viz tabulka č. 12
19 321,10 Kč
Tvorba i čerpání fondu FKSP byla v souladu s platnou vnitřní směrnicí a legislativou.

Účet - 413 Rezervní fond
Počáteční stav fondu byl k 1.1.2015

38 710,02 Kč

Příděl do fondu ze zlepšeného HV za rok 2014

56 011,87 Kč

Čerpání

0,00 Kč

Konečný zůstatek fondu k 31.12.2015 činí, viz tabulka č. 10
94 721,89 Kč
Příděl do fondu byl proveden na základě schváleného rozdělení hospodářského výsledku hospodaření za
rok 2014.

Účet - 414 Rezervní fond
Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč.
V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto účelově vázané dary:
Dárce

GALVAMET, s.r.o. Vsetín

částka

účel

30 000,00 Kč na realizaci a rozvoj časopisu Valašsko, vlastivědná revue

DEZA, a.s. Val. Meziříčí

7 000,00 Kč Lešná – interaktivní prvky pro lektorské programy

MOTÝL MEDIA, s.r.o. Valašské Meziříčí

3 000,00 Kč Lešná – zajištění „Festivalu v parku“

CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí

5 000,00 Kč Lešná – zajištění „Festivalu v parku“

Atelier a galerie VU Hartinger Karolinka

10 000,00 Kč na realizaci výstavy a vernisáže „Roky s barvami“

CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí

30 000,00 Kč podpora k realizaci aktivit pro veřejnost – zámek Kinských

ZOD Lešná, Lešná č.p.35
Austin Detonator s.r.o. Vsetín
Celkem

5 000,00 Kč na kulturní činnost zámku Lešná
15 000,00 Kč podpora výstavní činnosti v zámku Vsetín
105 000,00 Kč

Muzeum získalo v roce 2015 dary v celkové výši 105 000,00 Kč.
Čerpání fondu v průběhu roku 2015 proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o
poskytnutí darů a všechny darované prostředky byly použity, viz tabulka č. 11.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2015 činí 0,00 Kč.
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Účet - 416 Fond investic
Počáteční stav fondu
Zdroje celkem (tvorba)
Z toho: - odpisem majetku za rok 2015
Použití celkem (čerpání):
Z toho:
- technické zhodnocení expozic zámku Vsetín
- nákupy informačních technologií
- odvod do rozpočtu zřizovatele
- nákup uměleckých děl a předmětů
Konečný stav fondu:

+ 32 875,14 Kč
+ 1 968 314,98 Kč
+ 1 968 314,98 Kč
- 999 585,07 Kč
- 508 785,07 Kč
- 291 000,00 Kč
- 195 000,00 Kč
- 4 800,00 Kč
+ 1 001 605,05 Kč

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2015

- 823 948,60 Kč

Konečný stav fondu k 31.12.2015
po zohlednění ČRIT, viz. tabulka č. 8

+ 177 656,45 Kč

8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost
Bankovní účty celkem

1 495 tis. 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 2016. Rozpis položek
tvořících rozdíl ve výši 262,03 Kč je uveden v tabulce č. 14.
Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou.

9. Stav pohledávek
Celkový stav pohledávek činí
Účet - 311 - Odběratelé - stav účtu:

901 916,79 Kč
9 280,54 Kč

Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně (distribuce ve
12/2015) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury, které by nebyly uhrazeny po
splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2015, splatnost v 01/2016.

Účet - 314 - Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav:

404 860,00 Kč

Jedná se o za zálohy na:

elektrickou energii
77 060,00 Kč
plyn
295 970,00 Kč
vodu
31 830,00 Kč
Náklady na energie a neskladové dodávky na tomto účtu byly zúčtovány dle zálohových dokladů dodavatelů
ve vazbě na účet 389. Vyúčtování zúčtovaných záloh proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých
dodavatelů v roce 2016.

Účet - 381 - Náklady příštích období - stav účtu:

26 468,25 Kč

Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program firmy Gordic na rok 2016, podíl nákladů za
školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce 2015-2016 a předplatné časopisů.
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Účet - 388 - Dohadný účet aktivní - transfer SFŽP

461 308,00 Kč

Jedná se o dohadnou položku tvořenou pohledávkou za SFŽP na projekt Pořízení vybavení a výukových
pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku.
Jedná se o pohledávku ve výši 213 958,00 Kč za neinvestiční prostředky a o pohledávku ve výši 247 350,00
Kč za investiční výdaje vynaložené na tento projekt.

10. Stav závazků a jejich finanční krytí
Celkový stav závazků činí

2 163 427,72 Kč

Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti.

Účet - 321 Dodavatelé - stav účtu:

523 468,72 Kč

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

Účet - 324 Přijaté zálohy - stav účtu:

4 797,00 Kč

Jedná se o zálohy na předem rezervované svatební obřady v roce 2016.

Účet - 331 Zaměstnanci - stav účtu:

750 650,00 Kč

Jedná se o mzdu zaměstnanců na 12/2015 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2016.

Účet - 336 Zúčtování s institucemi – soc. zabezpečení

279 870,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2015, který je splatný v 01/2016.

Účet - 337 Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění

119 969,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2015, který je splatný v 01/2016.

Účet - 342 Jiné přímé daně - stav účtu:

74 417,00 Kč

Jedná se o ostatní daně – srážková, zálohová splatné v lednu 2016.

Účet - 389 - Dohadný účet pasivní
Dohadná podložka za zálohy na:

404 860,00 Kč
elektrickou energii
plyn
vodu

Účet - 378 Ostatní krátkodobé závazky - exekuce

77 060,00 Kč
295 970,00 Kč
31 830,00 Kč

5 388,00 Kč

Srážka exekuce splatná v lednu 2016.
Náklady byly zúčtovány dle zálohových dokladů dodavatelů.

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Účet - 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

0,00 Kč

Na tomto účtu v průběhu roku 2015 bylo účtováno o pořízení DHM v celkovém objemu 804 585,00 Kč.
Všechen tento majetek byl v roce 2015 předán do užívání.

12. Stavy zásob, cenin
Zásoby celkem:

239 539,36 Kč

Celkově se stav zásob zvýšil v průběhu roku 2015 o cca. 29 tis. Kč. Podstatnou část nárůstu zásob tvoří
publikace vydaná ke konci roku 2015 k 65. výročí založení Hvězdárny Vsetín, tato publika je prodejná.

Účet - 112 Materiál na skladě

0,00 Kč

V průběhu roku bylo na tomto účtu o pořízení zásob (bezplatné předání od zřizovatele) v rámci realizace IZ
Stavební úpravy zámku Vsetín, 1. etapa – soubor sanitární techniky. Tento soubor byl vydán ze skladu do
spotřeby v červenci 2015.
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Účet - 123 Výrobky

13 381,00 Kč

Na tomto účtu je veden stav vlastních výrobků. Bližší členění je uvedeno v tabulce č. 23. Jedná se o výrobky
pořízení roku 2015. Stav účtu k 1.1.2015 činil 0 Kč.

Účet - 132 Zboží na skladě

226 158,36 Kč

Počáteční stav zboží na skladě k 1.1.2015 činil 209 798,00 Kč. Konečný stav činí 226 158,36 Kč. Meziročně
došlo k nárůstu stavu zboží o 16 360,36 Kč. Jedná se o nakoupené zboží určené k dalšímu prodeji v roce
2016.

Účet - 263 Ceniny

8 080,00 Kč

Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“, šeky a dárkové kupóny.
stav poštovních známek k 31.12.2015
stav stravenek k 31.12.2015
šeky a dárkové kupony k 31.12.2015

590,00 Kč
7 490,00 Kč
0,00 Kč

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech
Účty 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, 542 - jiné pokuty a penále, 547 - manka a škody.
Na těchto účtech nebylo v roce 2015 účtováno.
557 - náklady z odepsaných pohledávek – nebylo v roce 2015 účtováno.

14. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)
14.1. Projekt BAREVNÝ SVĚT
Projekt předložený na MŠMT ČR byl schválen (rozhodnutím č. MK 28959/2015 OMG ze dne 6.5.2015 a též
realizován v roce 2015. Podrobněji v Odborné části, kapitola 6.5.
Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, program Kulturní aktivity, podprogram Edukační aktivity v oblasti
muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů
Celkové náklady projektu byly 84 296,00 Kč.
Celková výše dotace jsou 56 000,00 Kč (70% dotace)
Registrační číslo projektu: 28959/2015 OMG
14.2. Projekt POŘÍZENÍ VYBAVENÍ A VÝUKOVÝCH POMŮCEK URČENÝCH K
INTERPRETACI VZTAHU ČLOVĚKA A KRAJINY NA VALAŠSKU
Projekt schválen SFŽP a MŽP ČR, realizován v roce 2015. Podrobněji v Odborné části, kapitola 6.5.
Zdroj: Národní program Státního fondu životního prostředí, Program podpory environmentálního
vzdělávání, osvěty a poradenství
Celkové náklady projektu financované ze SFŽP byly 542 715,00 Kč (z toho investice činily 291 000,00
Kč a neinvestice 251 715,00 Kč), vit tabulka č. 17.
Celková výše dotace je 461 308,00 Kč (85% dotace)
Registrační číslo projektu: 04361561
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15. Přehled investičních záměrů
Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa

Celkové výdaje investičního záměru činily 35,095 mil. Kč, z toho neinvestiční náklady činily 12,079 mil. Kč.
Investorem akce byl Zlínský kraj. Cílem stavebních úprav bylo:





Odstranění havarijního stavu vybraného majetku
Vybudování nových depozitářů dle zákonných požadavků
Zvýšení komfortu návštěvníků a atraktivnosti prostor
Nové expozice

Součástí tohoto IZ bylo i vybudování nových expozic, kde investorem bylo muzeum. Celkové náklady byly
ve výši 1,245 tis. Kč. Podrobněji viz kapitola 4.1 odborné části.
Investiční záměr je uveden v tabulce č. 18. Přehled investičních záměrů.

16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
Organizace pronajímá krátkodobě své prostory v zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a v
zámku Lešná jak ke svatebním obřadům, tak za účelem konání plesů, společenských a jiných aktivity.
Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český hydrometeorologický
ústav, které užívá k měření klimatu. V zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a zámku Lešná
jsou pronajaty prostory na chodbě, pro umístění nápojových automatů. V zámku Vsetín i v zámku Kinských
jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 (hospodářský objekt) jsou pronajaty podkrovní,
nebytové prostory.
V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí pro propagaci aktivit muzea.
Viz tabulka č. 19.

17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
V roce 2015 neproběhla v organizaci žádná kontrola. Viz tabulka č. 20

18. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)
Výnosy z tržeb ze vstupného činily 1 280 617,00 Kč za rok 2015, což představuje plnění plánu na 95,35%.
(výnosy z tržeb 1 236 022,00 Kč za rok 2014, 1 340 365,00 Kč za rok 2013, 1 464 480,00 Kč v roce 2012).
V komentáři nutno však zohlednit skutečnost, že zámek Vsetín byl zpřístupněn veřejnosti až v listopadu
2015, což je o dva měsíce později oproti původnímu plánu. Tento výpadek byl korigován zvýšenou aktivitou
muzea jak na ostatních střediscích.
Vstupné nebylo v roce 2015 měněno kromě zámku Vsetín, kde došlo k navýšení o 10 Kč.
Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka činily 22,00 Kč – viz tabulka č. 21. Za rok 2014 činily průměrně
25,00 Kč, za rok 2013 činily 20,00 Kč za rok 2012 činily 20,00 Kč, za rok 2011 byly 16,00 Kč). Podstatný
vliv na výši tržeb ze vstupného na jednoho návštěvníka měla změna struktury návštěvníků. Podrobnější
informace uvedena v odborné části, kapitola 4.10.
Tržby spojené s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem bytových a nebytových prostor činily
155 000,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo meziročně k poklesu pouze o 6 tis. Kč, což bylo méně, než
byl očekávaný propad spojený s uzavřením zámku Vsetín, který v předchozích letech produkoval největší
výnosy v této oblasti.
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Udržení vysoké návštěvnosti a tím pádem i zachování úrovně plánovaných tržeb bylo způsobeno:
1) otevřením nových expozic na zámku Vsetín
2) doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka zajímavější a atraktivnější,
3) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého návštěvníka“ a byla
pro cílovou skupinu atraktivní,
4) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy,
5) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, nejen odborných,
6) intenzivní spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty),
7) mimořádnou aktivitou pracovníků muzea

19. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci
Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí je uveden v tabulce č. 22, podrobněji v odborné části, kapitola
4.10.

20. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení
Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou muzea nalézt úspory, zefektivnit práci a
maximálně využít příspěvku zřizovatele na provoz, což lze jednoznačně doložit výsledky muzea v počtu
vykázaných návštěvníků, počtu výstav, expozic a kulturních akcí v celostátním měřítku.
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II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru
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. 2015 celkem 525 864 sbírkových
předmětů vedených pod 76 717 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a galerii (muzeu
výtvarných umění) za rok 2015 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových evidenčních čísel za rok 2014 do CESu
bude dokončen k 15. 5. 2016. Evidence sbírkového fondu organizace byla v roce 2015 rozšířena o 1 324 ev.
č. (tj. rozdíl roku 2014 a 2015), které byly získány koupí, darem, archeologickými výzkumy, či narovnáním
nesrovnalostí v evidenci. Zvýšení počtu sbírkových předmětů jde především na vrub narovnání stavu
evidence pozůstalostí evidovaných ve Valašském Meziříčí tak, aby byla v souladu s muzejním zákonem
(zrušení neodůvodněné hromadné evidence u části předmětů).
Muzeum regionu Valašsko spravuje podsbírky v oboru archeologie, etnografie, historie, skla, písemností a
tisků, pozůstalostí osobností, výtvarného umění, uměleckořemeslné a uměleckoprůmyslové výrobky.
V centrální evidenci sbírek MK ČR je k 02/2016 zapsáno celkem 24 322 ev. čísel (Muzeum ve Vsetíně) a 50
012 ev. č. (Sbírka muzea Valašské Meziříčí). V roce 2015 odborní pracovníci a kurátoři muzea koncentrovali
svou činnost na dokončení zákonné inventarizace za účelem reorganizace sbírek v souladu s profilací muzea.
V roce 2015 bylo zapsáno do sbírek celkem 120 přírůstkových čísel. Celkem 29 ev. čísel (tj. 33 ks nových
přírůstků) bylo nabyto formou daru. Dále v rámci archeologických výzkumů a prospekcí bylo do muzea
získáno v roce 2015 77 ev. čísel / 77 kusů předmětů, z nichž nejvzácnější je bronzové kopí z pozdní doby
bronzové. Dalších 14 ev. čísel bylo do podsbírky výtvarného umění zavedeno zapsáním předmětů formou
nálezové zprávy, starých sbírkových předmětů bez platného evidenčního čísla. Mezi těmito novými přírůstky
převládají střihy a kresby skla vyráběného v krásenských sklárnách, které se staly součástí nově budovaného
fondu sklářské dokumentace. Do vsetínských sbírek přibyl artprotis Symfonie od I. Hartingera z roku 1972
(původně ze vsetínské Zbrojovky) a vybavení ze vsetínské sklárny na výrobu cylindrů.
Seznam sbírkových předmětů zařazených do sbírky Muzea regionu Valašsko roce 2015
Počet
Kurátor
Sbírka
Podsbírka
ev.č./ks
Způsob nabytí
Dárce

Olga Mehešová
Olga Mehešová
Milada Fohlerová
Milada Fohlerová
Milada Fohlerová
Kamila Valoušková
Kamila Valoušková
Kamila Valoušková
Kamila Valoušková
Kamila Valoušková

Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské

Kamila Valoušková
Samuel Španihel
Kamila Valoušková

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí

Celkem

Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí

č. 15 – výtvarného umění
č. 24 – další – sklo
č. 11 – etnografická
č. 11 – etnografická
č. 11 – etnografická
č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
č. 25 – jiná – sbírka zámku v
Lešné u Valašského Meziříčí
č. 9 – Archeologická
č. 15 – Výtvarného umění

1
1
1
1
1
2
11
2
3
5

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
1
1
2
11
2
3
8

1/1
77 / 77
14 / 14

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

Ing. Jaroslav Spitzer

dar
vl. sběr

Ludmila Jiříčková

nál. zpráva

-

Jaroslav Urban
Ing. Milada Vozná
Ludmila Vráželová
Josef Kadleček
Vladimír Žemla
Jan Janíček
Jarmila Zubíčková
Lukáš Spitzer
Jaromír Masař

-

120/124
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V souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti byl rozšiřován i fond Pomocného materiálu, do něhož přibylo
10 ev. čísel, což je 13 ks předmětů – skleněná stínidla k osvětlovacím tělesům, a další sklo vyrobené ve
sklárnách ve Valašském Meziříčí, a duplikát kameninového džbánu.
V roce 2015 bylo také pokračováno na reorganizaci sbírek dle schválené profilace muzea. Tato činnost byla
podmíněna dokončením inventarizací, nahlášením a schválením změn na CES. Poslední navržené změny byly
projednány na jednání Poradního sboru ředitele Muzea na jaře roku 2015. Ze sbírky Muzea v Kelči byly
převedeny všechny předměty do stávajících podsbírek ve sbírce Muzea ve Valašském Meziříčí.
V roce 2015 byla do meziříčské sbírky 25 – Jiná – staré tisky a rukopisy převedena vsetínská sbírka starých
tisků, a to v počtu 719 ev. čísel / 719 kusů. Zároveň byla započata její inventarizace.
Reorganizace sbírek a vyřazování sbírkových předmětů bude probíhat v dalších letech v souladu se
schválenou profilací Muzea (dojde například k redukci a slučování velmi malých podsbírek geologická,
petrografická a mineralogická a sloučení dvou podsbírek archeologických a paleontologických.
Pro jednání Poradního sboru ředitele muzea pro sbírkotvornou činnost byly připraveny podklady pro
vyřazení předmětů zničených, poškozených či ztracených v souladu s pokyny uvedenými v dopise řediteli
Muzea ze dne 27. 10. 2014 (č. j. KUZL 64253/2014). Celkem bylo dle jednotlivých podsbírek navrženo po
provedení mimořádné inventarizace (a v souladu se Směrnicí č. 18 – Režim zacházení se sbírkou – správa,
tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy) k vyřazení 157 evidenčních čísel:
Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele
Muzea regionu Valašsko k vyřazení v roce 2015
Počet
e. č.

Počet
Důvod
ks

Č.

Kurátor

Sbírka

Podsbírka

D1

Pavel Mašláň

Vsetín

č. 10 – Historická

60

60

ztráta (d)

D2

Pavel Mašláň

Vsetín

č. 10 – Historická

19

19

přebytečnost (b)

D3

Ivana Ostřanská

V. Meziříčí

č. 25 – Jiná – staré tisky a rukopisy

3

3

ztráta (d)

D4

Ivana Ostřanská

V. Meziříčí

č. 10 – Historická

20

20

ztráta (d)

D5

Ivana Ostřanská

V. Meziříčí

č. 19 – Písemnosti a tisky

5

5

ztráta (d)

D6

Kamila Valoušková

V. Meziříčí

č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce

1

1

neupotřebitelnost (a)

D7

Karel Pavelka

V. Meziříčí

č. 8 – Zoologická

26

26

neupotřebitelnost (a)

D8

Karel Pavelka

V. Meziříčí

č. 8 – Zoologická

1

1

neupotřebitelnost (a)

D9

Samuel Španihel

V. Meziříčí

č. 10 – Historická

22

22

ztráta (d)

157

157

Celkem

Tyto předměty byly označeny a v pravidelném hlášení změn na CES v roce 2015 byly navrženy k vyřazení.
Dále budou vyřazeny dlouhodobě nenalezené, minimálně ve dvou po sobě jdoucích inventarizacích. V roce
2016 bude provedena mimořádná inventarizace sbírek fondu Kelč, bude provedeno převedení ev. čísel v
rámci CESu do stávajících sbírek (dle schválené úpravy struktury sbírek MRV) a poté bude požádáno
zřizovatele o zrušení vyprázdněných podsbírek a tím i celé sbírky Muzea v Kelči: Sbírka Muzea regionu
Valašsko, fond Kelč (MVK/002-05-22/284002) z důvodu vyprázdnění úpravou struktury sbírky MRV.
Muzeum regionu Valašsko tak dále bude spravovat jen dvě sbírky: Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum
ve Vsetíně (MVV/002-05-22/282002) a Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
(MVŠ/002-05-22/283002).
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1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC
Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach (společenskovědní obory) a
DEMUS (přírodovědné obory), které jsou pravidelně zálohovány na muzejních serverech a záložních
discích, a prostřednictvím klasické papírové dokumentace (katalogizační karty). Byla provedena autentizace
inv. karet a přírůstkových knih a dodatečně byly svázány do katalogových knih starší inv. karty vsetínských
společenskovědních fondů (inv. řada bez indexu, s indexem „S“ a indexem „UH“).
Bylo dokončeno digitální zpracování většiny přírůstkových knih za celou dobu jeho existence (přírůstkové
knihy pro sbírky L, HL a H nebyly zatím digitálně zpracovány pro absenci dokumentátora a jejich zpracování
bude dokončeno v roce 2016). Díky tomuto bylo odhaleno několik nesouladů, které byly poté napraveny ve
sbírkové evidenci.
Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2015.

Odborné oddělení
Provoz VS
Provoz VM
Celkem

Evidence II. stupně
Počet ev. čísel

Počet kusů

7
1 789
1 796

7
2 196
2 203

Tabulka uvádí celkový počet digitalizovaných starších karet a záznamů v přírůstkových knihách zapsaných v
roce 2014. Práci se věnovali jak díky rekonstrukci zámku Vsetín uvolnění pracovníci na pozicích průvodce,
dokumentátor a další, tak i kurátoři jednotlivých podsbírek. U zoologie došlo k převedení sbírkové databáze
kostí a Hradilovy sbírky z obecné databáze ACCESS do oborové databáze DEMUS01 za pomoci externího
spolupracovníka z CITEM při Moravském zemském muzeu v Brně. Cekem se jednalo o cca 6000 ev. čísel,
které byly dosud vedeny pouze v MS Accessu. Nyní je již celá správa sbírky Zoologické jednotně vedena v
DEMUSu.

Digitalizováno
(včetně
vyřazených)

Velikost sbírky
ev. č.
VS Podsbírka č. 9 – Archeologická
VS Podsbírka č. 10 – Historická
VS Podsbírka č. 11 – Etnografická
VS Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění
VS Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky
VS Podsbírka č. 24 – Další – Etnografický písemný materiál
VS Podsbírka č. 24 – Další – Pozůstalosti osobností
VS Podsbírka č. 24 – Další – Sklo
VS Podsbírka č. 25 – Jiná – uměleckořemeslných a
uměleckoprůmyslových výrobků
VM Podsbírka č. 1 – Geologická
VM Podsbírka č. 2 – Petrografická
VM Podsbírka č. 3 – Mineralogická
VM Podsbírka č. 4 – Paleontologická
VM Podsbírka č. 5 – Botanická

707

312

% digitalizace
Celkem % v roce 2015
40 %

0%

3
5
1
2

756
568
592
927
505
6 989
1 292

3
5
1
2

756
408
592
927
512
6 989
1 294

100
97
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%

100
74
61
100
100
100
65

%
%
%
%
%
%
%

828
10
328
290
1 333
3 558

831
10
328
290
1 333
2 172

100
100
100
100
100
61

%
%
%
%
%
%

59
100
100
100
100
68

%
%
%
%
%
%
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VM Podsbírka č. 6 – Mykologická
VM Podsbírka č. 7 – Entomologická
VM Podsbírka č. 8 – Zoologická
VM Podsbírka č. 9 – Archeologická
VM Podsbírka č. 10 – Historická
VM Podsbírka č. 11 – Etnografická
VM Podsbírka č. 15 – Výtvarného umění
VM Podsbírka č. 17 – Uměleckoprůmyslové práce
VM Podsbírka č. 19 – Písemnosti a tisky
VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Zoologická-Evertebrata
VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Staré tisky a rukopisy
VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Sbírky Muzea v Kelči
VM Podsbírka č. 25 – Jiná – Sbírka v zámku Lešná u
Valašského Meziříčí
Celkem

464
545
082
745
929
284
807
073
958
892
974
889

464
12 485
5165
0
4 455
1 083
1 806
4 406
1 958
2 892
4 974
0

100
100
85
0
90
33
100
100
100
100
100
0

392
76 717

392
67 834

100 %
88 %

12
6
4
3
1
4
1
2
4
2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100
0
44
0
11
33
0
11
0
100
17
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5%
46 %

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a
všech náležitostí
V roce 2013 byl započat nový cyklus inventarizace sbírky Muzea zapsané v CESu. Byl zpracován plán
inventarizace na období 2013–2022, podle něhož bylo v roce 2015 postupováno. O průběhu inventarizací
byly vyplněny inventarizační protokoly, které jsou uloženy na sekretariátu ředitele a které budou souběžně
s výroční zprávou zaslány k archivaci na příslušný odbor Ministerstva kultury, mládeže a tělovýchovy a
Krajskému úřadu Zlínského kraje. Záznam byl rovněž proveden v Inventarizační knize, výpis z inventarizační
knihy je uložen taktéž u ředitele Muzea.
V roce 2015 probíhalo vybalování a ukládání sbírkových předmětů ze sbírkových fondů vsetínského
pracoviště do nově vybudovaných depozitářů v 1I. NP zámku Vsetín. Fyzická inventarizace i přesun
sbírkových předmětů probíhal ve spolupráci s provozním oddělením. Byly provedeny inventarizace fondů:
fond obrazů (813 e.č./ 930 ks, tj. 56 % fondu obrazů), fond keramiky (184 e.č./ 241 ks, tj. 100 % fondu
keramiky), více viz tabulka inventarizací. V roce 2015 byla započata inventarizace VM sbírky 19-Písemnosti a
tisky (v rámci ní bylo v daném roce zinventarizováno 1 045 ev. čísel/1 714 kusů, z tohoto počtu bylo nově
zkatalogizováno 432 ev. čísel.
Dokončena byla inventarizace VM sbírky 25 – Jiná–Staré tisky a rukopisy, resp. fondu Pozůstalosti. Po
mimořádné inventarizaci fondu pozůstalostí v průběhu roku 2015 však bylo zjištěno, že celkem bylo ve
fondu pozůstalostí zinventarizováno: 1 535 inv. čísel, tj. 3 691 kusů. Skutečná velikost podsbírky 25 – Jiná –
Staré tisky a rukopisy tedy činí: 4 974 ev. čísel, tj. 6 889 věcí movitých. V roce 2015 byla započata
mimořádná inventarizace vsetínské sbírky starých tisků, která byla převedena do sbírky VM, a to v počtu
719 ev. č. / 719 ks. Zoologická podsbírka, fond savci (část): inventarizováno 852 evid. čísel / 852 ks,
nenalezeno 17 předmětů. Tyto budou navrženy vzhledem ke svému charakteru a délce postrádání k
vyřazení.
V roce 2015 byla provedena mimořádná předávací inventarizace podsbírek č. 9 – archeologie Vsetín
(707/10216). Nalezeno nebylo 83 předmětů a z dříve chybějících předmětů bylo nalezeno 8 předmětů. V
případě podsbírky č. 9. archeologie Valašské Meziříčí (745 / 1 631) nebylo nalezeno 131 předmětů a byly
nalezeny 4 postrádaných předmětů. Část předmětů bude při příštím hlášení na CES navrhnuta k vyřazení.
Jde o dlouhodobě ztracené artefakty, které byly získány do roku 1956, zejména v 19. století a neprošly ani
jednou z inventarizací od roku 1975. Ve sbírkách výtvarného umění bylo v roce 2015 inventarizováno 1291
ev. č., tj. 1472 ks.
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Celkem bylo v roce 2015 inventarizováno 21 151 evidenčních čísel (28,5 % ev. č. sbírky MRV)
sbírkových předmětů, což činí věcí movitých 37 096 (7,1 % počtu věcí movitých sbírky MRV).

Sbírka CES
MVV/002-0522/282002
MVŠ/002-0522/283002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVŠ/002-0522/283002
MVŠ/002-0522/283002
MVŠ/002-0522/283002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
MVV/002-0522/282002
Celkem

Podsbírka

Autor

Kód
zprávy

Inventarizace Inventarizace
EČ
věci movité

Zjištěné
nesoulady

9 – Archeologická

Mgr. Samuel Španihel

SŠ04

707

10 216

83

9 – Archeologická

Mgr. Samuel Španihel

SŠ03

668

1 554

96

15 – Výtvarného umění

Mgr. Olga Mehešová

OM32

813

930

0

25 – Jiná – Uměleckořemeslných
a uměleckoprůmyslových výrobků

Mgr. Olga Mehešová

OM31

184

241

6

11 – Etnografická

Mgr. Milada Fohlerová

MF12

724

724

0

11 – Etnografická

Mgr. Milada Fohlerová

MF11

282

282

0

11 – Etnografická

Mgr. Milada Fohlerová

MF10

408

408

0

24 – Další – Etnografický
písemný materiál

Mgr. Milada Fohlerová

MF09

505

955

0

17 – Uměleckoprůmyslové práce

Mgr. Kamila Valoušková KV08

1 291

1 472

2

8 – Zoologická

RNDr. Karel Pavelka

KP24

852

852

17

25 – Jiná – Staré tisky a
rukopisy

Mgr. Ivana Ostřanská

IO03

1 535

3 691

9

19 – Písemnosti a tisky

Mgr. Pavel Mašláň

Ma04

2 926

3 520

0

10 – Historická

Mgr. Pavel Mašláň

Ma05

3 231

5 226

0

24 – Další – Pozůstalosti
osobností

Mgr. Pavel Mašláň

Ma06

7 025

7 025

0

21 151

37 096
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1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích,
pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a
stavu klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli
Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku Vsetín, v zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy v pronajatých prostorách
(objekt v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). V průběhu roku 2015 došlo k dokončení rekonstrukce
zámku Vsetín, a to včetně vybavení objektu moderními posuvnými a klimatizovanými depozitáři. Nové
depozitáře splňují všechny parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu sbírkových předmětů.
Zbývající prostory jsou na hranici své kapacity, či již za ní. V roce 2015 byly také částečně reorganizovány a
optimalizovány depozitární prostory ve Valašském Meziříčí. S rekonstrukcí vnitřních prostor zámku
Kinských se počítá ve střednědobém plánu investic Zlínského kraje. Dočasné uložení sbírek v pronajatých
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prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující a citlivější předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné
místo v depozitářích v zámcích MRV.
V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, záznamy o kontrolách a
vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny v knihách depozitárního režimu, záznamy o
klimatických podmínkách pak v knihách depozitářů. Depozitáře ve Valašském Meziříčí a v kasárnách byly v
roce 2015 plynovány. Pravidelně byl doplňován líh do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu, do
sbírek preparovaných nasucho byl doplňován paradichlorbenzen. Záznamy z roku 2015 byly předány a
archivovány na příslušných místech.
V pravidelných čtrnáctidenních intervalech byly kontrolovány vystavené předměty ve výstavách, expozicích
či jiných prostorech. Zodpovědní kurátoři průběhy kontrol zapisují do knih k tomu vedených a uložených v
návštěvnických centrech. Na konci kalendářního roku byly vyplněné knihy kontrol uloženy na sekretariátu
Muzea.

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (formulář o pohybu sbírek), tak i
vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). Tyto dokumenty, včetně datací, zodpovědností a průběhu plnění
jsou evidovány a aktualizovány k tomu určenými pracovníky on-line na webu Muzea. Odpovědný pracovník
kontroluje termíny uvedené v tabulce každý měsíc a je povinen na blížící se ukončení smluv s externími
výpůjčiteli i v rámci interních přesunů daného kurátora upozornit e-mailem.
V rámci vnitřního pohybu sbírek došlo k 29 interním zápůjčkám sbírkových předmětů vedených v databázi
Formulářů o přemístění VM a 17 interním zápůjčkám ze vsetínských sbírek. Celkem se jednalo o 1 093
sbírkových předmětů. Největší pohyb sbírkových předmětů byl v etnografických podsbírkách, odkud byly
předměty půjčovány na nejrozmanitější výstavy a především do nových expozic. Celkem se jednalo o 386
sbírkových předmětů.

Odborné oddělení

Zápůjčky
Počet ev. čísel

Výpůjčky

Počet kusů

Počet ev. čísel

Počet kusů

Provoz VS

135

207

38

38

Provoz VM

84

132

82

228

Celkem

219

339

120

266

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení
Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovaných zaměstnanců MRV,
tak i jednotlivých odborných pracovníků. V rámci odborných oddělení se jedná převážně o renovace a
konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů určených pro výstavní a expoziční účely (např.
nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika). Dále se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí
úpravu jejich dokumentace.
V rámci muzea bylo konzervováno či restaurováno v roce 2015 celkem 497 kusů sbírkových předmětů.
Byly konzervovány a restaurovány předměty z fondů etnografického, umělecké historie, zbraní, skla a
porcelánu, přírodních materiálů. V průběhu roku se na některých předmětech objevila plíseň a tyto
předměty byly přednostně ošetřeny fungicidními přípravky.
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Část konzervovaných předmětů byla použita pro účely výstav a výpůjček a část konzervace proběhla v
rámci preventivní konzervace po domluvě s kurátory sbírek.
V současné době jsou ve všech depozitářích v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí instalovány
odvlhčovače. Výjimkou je pouze depozitář D4 (archeologie) a D8 (stré tisky) kde zatím odvlhčovače ještě
nejsou (zde jsou však podmínky v souladu s depozitárním řádem). Instalací odvlhčovačů se podstatně snížilo
nebezpečí napadení předmětů plísněmi.
Napadení dřevokazným hmyzem u dlouhodobě uložených předmětů nebylo zjištěno. Je tedy na místě se
domnívat, že konzervace a preventivní ochrana použitými desinsekčními prostředky je účinná. Je ale třeba
preventivně konzervovat všechny předměty ze dřeva, které budou nově uloženy do depozitářů (nákup,
dary), aby k zanesení dřevokazného hmyzu v budoucnosti nedošlo.
Plán na rok 2016 byl částečně vypracován pro konzervaci a restaurování sbírkových předmětů pro zámek
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).

2.
2.1.

Vědecko-výzkumná a odborná činnost
Vlastní odborné aktivity

V roce 2015 požádalo Muzeum Radu pro vědu o výzkum, poradní orgán Vlády České republiky o posouzení
Muzea jako výzkumné organizace. Muzeum zpracovalo žádost, kde se představilo jako odborná organizace s
dlouholetou činností na poli vědy a výzkumu a připojilo obsáhlý dokument, kde je tato činnost na základě
uznatelných parametrů prezentována. Pracovníci muzea se zabývají výzkumem prostředí, ve kterém
sbírkové předměty vznikají, převážně ve sběrné oblasti organizace – tj. v oblasti Valašska (širší území okresu
Vsetín). Pracovníci se věnují zkoumání kulturně-hospodářského vývoje regionu z hlediska historie,
národopisu, výtvarného umění a archeologie a dokumentaci a výzkumu stavu přírody na polích botaniky,
entomologie a zoologie. Rada žádost posoudila na svém zasedání 18. 12. 2015 a rozhodla zařadit Muzeum
regionu Valašsko na seznam výzkumných organizací. Pozitivním posouzením Muzea regionu Valašsko a jeho
zařazením na seznam výzkumných organizací bude umožněno ve spolupráci se stabilními partnery
(univerzity, vysoké školy a ústavy AV ČR) adekvátně zhodnotit potenciál pracovníků Muzea a přispět tak k
šíři vědecké aktivity a dosahovaných výsledků v ČR.
V oblasti přírodních věd bylo hlavní zaměření na studium pozitivních i negativních dopadů lidské činnosti na
místní přírodní a kulturně-biologické dědictví. Cílem bylo zajistit dostatečné množství materiálu, podnětů a
podkladů pro budované Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko.
V roce 2015 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly:
-

-

-

zachycení historické paměti měst Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou metodou oral history. Výstup
prezentován na 4. konferenci České asociace orální historie “Na hranicích mezi minulosti a
přítomností. Perspektivy orální historie.” Ostrava, 19.–20. března 2015
moderní trendy muzejní pedagogiky a reflexe edukačních aktivit Muzea regionu Valašsko, p. o. Výstup
prezentován na konferenci Muzejní profese a veřejnost v Masarykově muzeu v Hodoníně 26. června
2015, dále kapitola v recenzované monografii v roce 2016.
aktivity Historické skupiny 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Prezentováno na letní škole výchovy k
občanství, demokracii a evropanství, pořádané Katedrou společenských věd při PdF UP v Olomouci
dne 18. 8. 2015
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urbánní, historický a architektonický vývoj města Valašské Meziříčí. Výstup: přednášky, popularizační
články, akce pro veřejnost) a pro sérii článků do Valašskomeziříčského Zpravodaje a ECha –
Valašských novin
zpracování pozůstalosti akademického sochaře Leopolda Christa a jeho rukopisné kroniky. Výstup:
výstava při příležitosti 110. výročí jeho narození, odborný článek v recenzovaném periodiku,
monografie v roce 2016.
lesní sklárny na Valašsku – interdisciplinární výzkum zaniklých lesných skláren v regionu.
průzkumy avifauny mokřadních biotopů z hlediska ornitologie: hnízdí avifauna Bečvy mezi Choryní a
Hustopečemi nad Bečvou, hnízdní avifauna Choryňských a Hustopečských a rybníků (Pavelka)
zpracovávání tématu barokního sochařství v regionu – nové poznatky k autorství soch (výstup:
přednáška v MaGC ve Val. Meziříčí (2x), článek o výstavě v Prostoru Zlín)
zpracování příspěvku Hospodářské využití a regulace vsetínské Bečvy (výstup: prezentace na sympoziu
Voda v dějinách Moravy v Mikulově)
dokumentace a zpracování současné tvorby výtvarných umělců regionu (výstupy: výstavy a odborné
úvody na vernisážích výstav pořádaných jinými kulturními organizacemi: výstava Ondřeje Strnadela:
Nejen dechem (Výstavní síň Stará radnice v Hranicích na Moravě), výstava kreseb a objektů Josefa
Divína (Bistro Jako doma, Valašské Meziříčí), retrospektivní výstava Aleny Podzemné: Žena, nůše,
píseň, kost (MaGC Valašské Meziříčí) a popularizační články v médiích; Dále v Novém Hrozenkově inspirace D. Jurkoviče v Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově, Unikátní sbírka malířů Hustopeč
a okolí v hustopečském zámku, Současná tvorba a leitmotivy v díle P. Drdy v Galerii Elektra v
Luhačovicích), články (Jurkovič, Hartinger, Segrado, Vesková).
dokumentace a popularizace výroby nábytku z ohýbaného dřeva v regionu (výstup: expozice, článek,
malý tisk)
ohrožené biotopy přírodního charakteru z hlediska entomologie (přírodní lesy, lesní prameniště –
monitoring a výzkum druhového bohatství biotopů kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní
komplexy na Valašsku – monitoring a výzkum druhového bohatství).
zpracovávání produkce skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně (výstup: publikace (malý tisk) Sklo a
gobelíny z Valašského Meziříčí, přednáška ve Valašském muzeu v přírodě
dílo a osobnost Jaroslavy Hýžové. Výstup: 2 výstavy, články, vzpomínkový večer, lektorský program a
tvůrčí dílna
barokní sochařství ve Valašském Meziříčí. Výstup: koncepce, texty a úvodní slovo výstavy Andělé z
Veselé a původní barokní výzdoba farního kostela ve Valašském Meziříčí v MaGC ve Valašském
Meziříčí, exkurze - architektonická procházka
dřevařská škola a její vliv na výtvarné umění v regionu (výstup: přednáška)
industriální architektura městské části Krásno nad Bečvou. Výstup: architektonická procházka
(exkurze), odborný článek
historie a technika tvorby gobelínů ve Valašském Meziříčí, spolupráce R. Schlattauera s D. S.
Jurkovičem (výstup: popularizační komiks, odborný článek)
zpracování rodinného a výročního zvykoslovného cyklu na Valašsku a tématu podomácké výroby na
Valašsku (výstup expozice)
zpracování tématu historie betlémářské tradice na Valašsku (výstup úvod na vernisáži výstavy betlémů
ve Veselé, výstava, zpráva na webu)
zpracování tématu rukodělné výroby textilu na Valašsku v návaznosti na sbírky MRV (přednáška na
Bačování v Karpatoch, výstava Toč se, kolovrátku do N. Hrozenkova, zpráva na web, příprava
publikace)
Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí s navazující činností zaměřenou na
průzkum a dokumentaci periodických a neperiodických astronomických a meteorologických jevů. Aktivity
hvězdárny jsou sdruženy do těchto odborných programů:
-
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Vizuální pozorování meteorů
V srpnu 2015 uskutečnili členové astronomického kroužku během 6 nocí pozorování meteorů z roje
Perseid. Zpracované výsledky byly zaslány do databáze vedené u International Meteor Organization (IMO).
Videopozorování meteorů
Na vsetínské hvězdárně funguje od roku 2013 širokoúhlá kamera určená pro videopozorování meteorů. V
roce 2015 tato kamera zaznamenala během 200 pozorovacích nocí 1 199 meteorů. Zpracováváním těchto
dat ve spolupráci se Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) získáváme údaje o četnostech meteorů,
rychlosti, jasnosti, pozici na obloze a jejich rojové příslušnosti. Zpracovaná data jsou zasílána do evropské
databáze EDMONT (European viDeo Meteor Observation Network). Párováním námi realizovaných
pozorování s údaji v uvedené databázi jsou stanoveny dráhy meteorů jak v atmosféře, tak i původní
trajektorie ve Sluneční soustavě.

Radarová pozorování meteorů
Jedná se o společný projekt s SMPH s označením Small Meteor Radio Scatter equipmenT (SMRST). Pomocí
pasivního radaru jsou v areálu hvězdárny sledovány meteory, resp. radiový odraz od ionizovaných stop při
jejich průletu atmosférou, a to kontinuálně po celý rok.
Vizuální fotometrie komet
Vizuálně byla vloni 2x pozorována jedna kometa, a to C/2014 Q2 (Lovejoy). Zpracovaná pozorování byla
zaslána do International Comet Quarterly (ICQ) a rovněž do SMPH.
Astrofotografie
Stejně tak, jako v předešlých letech, i v roce 2015 jsme se na hvězdárně věnovali astrofotografii.
Fotograficky dokumentujeme jak známé objekty noční a denní oblohy, tak i vzácnější úkazy (v roce 2015
průběhy zatmění Slunce a Měsíce, kometu C/2014 Q2, planetu Jupiter, konjunkci planet Venuše a Jupiter,
galaxii M 31, Měsíc). Snímky takto získané používáme zejména při propagaci hvězdárny (webové stránky,
plakáty, tiskové zprávy aj.), k tvorbě publikací určených k prodeji, přípravě lektorských programů,
vzdělávání členů astronomického kroužku, realizaci menších výstav a výzdoby interiéru hvězdárny.
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Registrace bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí
V areálu hvězdárny se nachází zařízení, které při bouřkách zaznamenává bleskové výboje typu oblak - země
až do vzdálenosti přibližně 20 km. V loňském roce bylo nad Vsetínskem zachyceno celkem 424 blesků.
Reálný počet bleskových výbojů byl však vyšší. Při přechodu bouřkového systému 15. srpna došlo k
lokálnímu přerušení dodávky el. energie, který záložní zdroj u registrační aparatury nedokázal pokrýt.
Pokud by však nedošlo k tomuto výpadku, počet zaznamenaných blesků by dosáhl přibližně 600.
Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících z jejich
odborné kvalifikace. V roce 2015 bylo pracováno na velké zakázce – Inventarizační průzkum PP Kurovický
lom, jejíž dokončení je plánováno vydáním publikace v roce 2016. Dále 26 placených archeologických
dozorů při stavební činnosti.
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. 2015 celkem 27 121 knihovních jednotek (více viz tabulka).
Digitalizace knižního fondu probíhá v nově v programu KoHA. Ve Vsetíně je počítačově zpracováno 13 340,
ve valašskomeziříčské knihovně pak 3 822 knih.
V roce 2015 bylo z knihovního fondu v souladu se zákonnými opatřeními vyřazeno 1 039 publikací (převážní
část byla tvořena publikacemi mimo profilaci odborné muzejní knihovny, tj. neodpovídaly zaměření
knihovního fondu, a byly zapsány v době, kdy bylo povinností do knihovního fondu zapisovat všechny nabyté
publikace – i sbírky zákonů či naučné letáky). Nově bylo do muzejních knihoven zapsáno 13 knihovních
jednotek – odborných časopisů získávaných výměnami za Muzeem vydávané publikace Valašsko vlastivědná
revue a Acta Carpathica Occidentalis. Celkem tedy došlo k úbytku 1 026 evidovaných knihovních jednotek.
Knihovna

Celkový počet

Z toho digitalizováno

Výpůjčky

knihovních jednotek

celkem

v roce 2015

Vsetín

13 340

13 340

24

Valašské Meziříčí

13 781

3 822

118

Celkem

27 121

17 162

142
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Na muzejních stránkách proběhla v roce 2015 přestavba on-line katalogu na nový a modernější systém
KoHA. Tento katalog umožňuje on-line přístup k informacím. Snížený počet výpůjček vsetínského fondu
bylo způsobeno stěhováním knihovny a tím pádem k jejímu dočasnému uzavření (květen - prosinec).

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 2015 odborné služby a poradenství 247 badatelům a
externím spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů a evidence badatelů v on-line
tabulce). Např. v oboru historie: historie řemeslné výroby, dějiny každodennosti, život na Valašsku v letech
nacistické okupace, podklady (písemnosti a fotografie z pozůstalosti) Slezské univerzitě v Opavě pro vydání
publikace „Z historie vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu“. V oboru historie umění např. PhDr. B.
Čížek, CSc., Národním muzeu-ČMH (historické klavíry), OÚ Karolinka (výrobky ze skláren v Karolince),
PhDr. K. Bogar (díla valašských mistrů 2. poloviny 20. století). Rozsáhlá badatelská aktivita se týkala oblasti
etnografie: jednalo se nejčastěji o soukromé badatele, muzejní pracovníky a jiné odborníky či studenty, kteří
se zajímali zejména o problematiku lidového kroje, zvykosloví či lidové výroby (poradenské služby většinou
souvisely se zpřístupněním sbírkových předmětů a poskytnutí informací k nim).
Pracovníci MRV spolupracují při pořádání výstav a akcí s řadou institucí a subjektů v regionu. V roce 2015
byla v spolupráci se Státním okresním archivem Vsetín a Muzejním a galerijním centrem ve Valašském
Meziříčí uspořádána výstava Krvavé valašské jaro a Andělé z Veselé. V rámci tradiční spolupráce s Městem
Kelč se MRV podílelo na kulturním programu Kelečských slavností a připravilo výstavu Sběratelský svět
Ferdinanda Hradila. Dále pak s Památníkem A. Strnadla v Novém Hrozenkově (Jurkovičovo Valašsko I., Toč
se kolovrátku), s IC Kohútka (Jurkovičovo Valašsko II.), s Ateliérem a galerií výtvarného umění Hartinger a
Městysem Hustopeče nad Bečvou (výstava ze sbírky obrazů v majetku městyse). S Informačním centrem
města Valašského Meziříčí proběhla komentovaná procházka po industriální architektuře Valašského
Meziříčí.
Jako každoročně se zámek Kinských ve Valašském Meziříčí i bývalý kostel sv. Trojice zapojily do
Valašskomeziříčské muzejní noci. Ze spolupráce s Mikroregionem vzešla také řada úspěšných tradičních
partnerských akcí (Velikonoce v muzeu, farmářské trhy, Svatojánský podvečer, podzimní Uspávání broučků,
Adventní neděle, dále tvoření vánočních ozdob pro děti na náměstí ve Valašském Meziříčí. Dlouholetou
spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého a MŠ Krhová završila každoroční letní výstava.
Pokračuje spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou: kromě pravidelných výstav byla
uspořádána hojně navštívená akce pro veřejnost Sklářské kouzlení.
Spolupráce odborných pracovníků v oblasti přírodních věd byla zaměřena na kooperaci v determinaci
obtížnějších skupin rostlin a živočichů (Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích) a vědeckému
vyhodnocování a publikaci získaných dat (Moravské zemské muzeum v Brně, Univerzita Palackého v
Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ostravská univerzita). Na poli botaniky úspěšně
probíhá spolupráce v rámci Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, která sídlí v muzeu ve
Valašském Meziříčí – přednášky, exkurze, semináře, projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese
Vsetín, časopis Zprávy MS ČBS, webová stránka www.ms-cbs.cz. Pobočka sdružuje profesionální i
amatérské botaniky z regionu a institucí SV Moravy.
Pracovníci zámku Lešná spolupracovali na koncepcích a postupech při podpoření rozvoje turistického ruchu
s ROP Střední Morava (propagační materiály a účast v soutěžích (Den Evropy, noční prohlídky, soutěž
„Natoč video a vyhraj cenu, fotosoutěž ROP puzzle). Dále při využití soukromé sbírky flakonů Eriky
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Bubeníkové a replik historických šatů Veroniky Pilné (zapůjčení flakonů a historických šatů pro hlavní
výstavu sezony), sklářská škola Valašské Meziříčí (zapůjčení studentských prací – flakonů), MŠ a ZŠ Lešná
(účast na oslavách dne školy), ZUŠ Rožnov – výtvarný obor p. uč. J. Chytková, květinářstvím Alena
Horáková (sezónní květinové dekorace a tvořivé dílny), IRISA výrobní družstvo (zapůjčení vánočních ozdob
na výstavu a tvořivé dílny), farnosti Lešná, Valašské Meziříčí, Choryně, Branky, Loučka, Zašová (zapůjčení
kostelních betlémů), Sepas (polystyrénové vajíčka na LP) Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a
OÚ Lešná, a SDH Lešná.
Pracovníci zámku Lešná spolupracovali na koncepcích a postupech při podpoření rozvoje turistického ruchu
s ROP Střední Morava (propagační materiály a účast v soutěžích (Den Evropy, noční prohlídky, soutěž
„Hlasuj a vyhraj). Ve spolupráci se vsetínskou firmou Irisa se již podruhé pořádala vánoční výstava, na řadě
kulturních akcí se zde podílí valašský soubor písní a tanců Bača. Partnery akcí jsou i MŠ a ZŠ Lešná, obec
Lešná a SDH Lešná.
Velmi úzká spolupráce byla na poli environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací Líska, o.s. Např.
zámek Lešná se zapojil do kampaně „Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny“ prostřednictvím
programu Toulky zámeckým parkem a komentovaných prohlídek parku.
V roce 2015 pokračovala spolupráce se Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) na projektu
radarového pozorování meteorů SMRST (Small Meteor Radio Scatter equipmenT) – viz část Vlastní odborné
aktivity – Odborná činnost.
S Hvězdárnou Vsetín rovněž dlouhodobě spolupracuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V
areálu hvězdárny pracují dvě stanice ČHMÚ. Data získaná na těchto stanicích bývají po domluvě s ČHMÚ
využívána mj. při lektorských programech a přednáškách nebo při psaní článků do regionálního tisku apod.
Automatizovaná klimatologická stanice ČHMÚ – na zahradě hvězdárny pracuje AKS ČHMÚ, na které
se pro klimatologické účely měří a zaznamenává teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, délka
slunečního svitu, množství atmosférických srážek a další tzv. meteorologické prvky.

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

Vědecké konference, semináře – vlastní

V roce 2015 proběhly workshopy ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické
společnosti, Gymnáziem Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí a Rosičkou, o.s., jeden odborný workshop
zaměřený na determinaci mechorostů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Muzeu regionu Valašsko, p.o. akreditaci k provádění
vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Muzeum má
akreditované čtyři vzdělávací programy určené učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům
zájmových kroužků či školních družin a klubů. Programy byly akreditovány v rámci kariérního systému
vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. V roce 2015
proběhlo první školení – Jak oživit výuku regionální historie, místo: zámek Kinských ve Valašském Meziříčí,
účast 6 pedagogů.
V roce 2015 se pracovníci Hvězdárny Vsetín zúčastnili:
-

2.4.

Mezinárodní pozorovací expedice na Vrchteplé (Slovensko)
Seminář „Evropská kometární konference - Ondřejov“ pořádaný SMPH
Odborné semináře organizované Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí:
Slavnostní seminář k 60. výročí otevření Hvězdárny ve Valašském Meziříčí
Kosmonautika, raketová technika a kosmické technologie

Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty

V roce 2015 se pracovníci zúčastnili:
-

Ostrakon, Wroclav, 7.-9.10.2015, 2 příspěvky: např. Medieval and early modern imported ceramics in
northwestern Slovakia.
Komise regionální historie Moravy a Slezska při AMG 5. května 2015 v technickém muzeu v Brně
4. konference České asociace orální historie “Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy
orální historie.” Ostrava, 19.-20.března 2015. Příspěvek Vzpomínky (opravdu) zmizelé v čase?
konference Muzejní profese a veřejnost v Masarykově muzeu v Hodoníně, 25.–26. června 2015.
Příspěvek Výukové programy a akce pro veřejnost v Muzeu regionu Valašsko.
Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství při PdF UP v Olomouci, ve dnech 16.–19.
srpna 2015. Příspěvek Aktivity historické skupiny 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky
Archeologia Historica, Cheb, 14.-18.9.2015 poster: Sociálne rozdiely medzi stredovekými sídlami
reprezentované keramickými nálezmi
Doktorský seminář UAM, FF, MUNI, Brno, 10.12.2015, příspěvek: Hrad a město.
Zoologické dny 2015, Brno, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie obratlovců AV ČR a
Česká zoologická společnost) – účast v posterové sekci
Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, 2015, Písek
Odborný workshop Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze konzervace a prezentace
Workshop „V první linii – inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti“ – FF MUNI, Brno
(9. 2. – 10. 2. 2015)
Zoologické dny 2015, Brno, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie obratlovců AV ČR a
Česká zoologická společnost) – účast v posterové sekci
Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, 2015, Písek
Seminář historiků umění při AMG v Hradci Králové
XV. Krajská konference o EVVO, Zlín – propagace nabídky edukačních programů muzea
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Odborné semináře organizovaný Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí: Nové vzdělávací možnosti
hvězdáren; Astronomie nezná hranice a Současná kosmonautika a kosmické technologie.
Odborný seminář organizovaný Hvězdárnou v Úpici: Radioastronomický seminář
-

Na počátku října se Hvězdárna Vsetín spolu s ostatními odděleními Muzea prezentovala na XII. Krajském
veletrhu EVVO v areálu hradu Malenovice u Zlína (prezentace MRV a lektorských programů: využití rollupů, letáků, interaktivních pomůcek a materiálů).

3.
3.1.

Metodická a edukační činnost
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 neustále stoupá – nyní tvoří již třetinu 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.
Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci astronomie, meteorologie a
přírodních věd pro školská zařízení všech typů. Kromě žáků a studentů regionálních základních a středních
škol hvězdárnu navštěvují i školy vzdálenější, kupříkladu z Bystřice pod Hostýnem, Zlína, Ostravy nebo
z menších obcí jako Vlachovice a Všechovice. Tradičně úspěšné byly programy pro MŠ ze Vsetína a blízkého
okolí (celkem 78 akcí).

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

Pobočka
Vsetín
Valašské Meziříčí (včetně Trojice)
Lešná
Hvězdárna VS
Celkem

Počet provedených LP

Počet typů LP
28
390
379
239
1 036

Počet návštěvníků
26
45
23
28
122

7
7
3
19

564
200
630
844
238
33

Celkem v roce 2015 v Muzeu proběhlo 1 036 edukačních, lektorských a dalších programů pro školy
(celkem bylo realizováno s různou četností opakování 122 různých programů). Zúčastnilo se jich 19 238
žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled viz následující tabulka. V porovnání s roky 2013 a 2014 vzrostl počet
opakování LP a stabilizovala se nabídka. Celkový počet dětí i navzdory uzavření zámku Vsetín
dále rostl z 16 568 (2013) přes 17 414 (2014) na 19 238 (2015).
Přehled vykonaných lektorských programů
Místo
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské

Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí

Název
Společenský život hmyzu
Jak se žilo na zámku
Není houba jako houba
Babiččiny vánoce
Ptáci na krmítku a v zimním parku
Život plný námahy
Velikonoce v muzeu
Igráček
Po stopách velkých šelem
Tradiční zpracování dřeva
Kámen v pravěku (Trojice)
Medvěd hnědý na Valašsku, Míša z Brodské
Včely, včelky, včeličky
Zámecký park – exkurze
Krása v dřevě ukrytá
Ptačí příběhy
Ptačí svět, Zprávy z ptačí říše
Skotsko, magický sever Británie
Komiksová dílna
Jednou v roce na Vánoce
Devatero kvítí
Komiksoví hrdinové
Adventní čas
Muzejní škola archeologie
Za tajemstvím knih
Pečení vytlačovaných perníků
Dřevohrátky
Mokřadem suchou nohou
Dobrý sluha, špatný pán
Spletitost gobelínu
Dřevohrátky III
Modré malování
Budiž světlo!
Nebojte se netopýrů
Kamenné dopoldne (Trojice)
Valašská krajina
Pojďte si hrát s kytkami

Počet opakování
39
29
24
22
17
18
16
17
14
12
9
9
8
7
10
8
7
6
8
8
9
7
8
6
5
2
5
4
4
3
5
5
3
3
3
3
3

Návštěvnost
775
616
472
363
320
320
302
301
241
186
172
170
164
163
155
150
143
143
137
136
123
119
114
103
103
98
87
72
69
68
65
64
63
60
59
54
53
34

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín

Sběratelský svět F. Hradila
Umělecké památky VM
Pásli ovce Valaši
Dopoledne s archeologem
Historie a architektura VM
Valašskomeziříčské výtvarné klenoty
Soutěž - Kde končí chleba a začíná kamení
Přírodovědná soutěž
Cukráři a cukrárny
Pohádkový zámek
Adventní zvyky
Život stromů
Ptáci na krmítku
Ukryto pod zemí
Velikonoční tvoření
Zdraví roste na stromech
Výroba krmítek
Otevření zámeckého parku
Zámecké Velikonoce
Pískohraní
Po stezkách zám. zahradníků
Tradiční velikonoce
Sladké tvoření
Stromy v zimě
S princeznou v komnatách
Výstava baněk a betlémů
Ze staré školy
Jak se baví páni
Napříč staletími
O cukru a tak
Tajemství starého sekretáře
Astronomický kroužek AK1
Astronomický kroužek AK2
Pozorování Slunce
Sluneční soustava 3D
Exkurze
Země - živá planeta
Jak se měří počasí
Země - barevná planeta
Země - divoká planeta
Letíme do vesmíru
Tělesa Sluneční soustavy
Večerní pozorování
Velikonoční prázdniny na hvězdárně
Klub nadaných dětí MENSA
Hvězdy a souhvězdí

2
2
2
3
1
1
12
1
58
38
35
24
23
22
22
21
21
19
13
13
11
11
11
10
9
8
3
3
2
1
1
37
36
27
23
15
15
11
10
8
7
6
6
6
5
4

42
34
29
26
26
6
210
24
1143
775
720
441
475
419
441
397
429
390
255
276
242
232
212
202
210
168
58
47
44
27
27
148
117
555
490
301
303
237
210
175
143
89
170
123
67
153
35

Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín
Zámek Vsetín

Meteorologie a počasí
Zatmění Slunce a Měsíce
Hlubinami vesmíru
Pohyby Země
Vodní rakety
Astronomická olympiáda
Historie námořní navigace
O té hvězdě betlémské
Optika - dalekohledy
Praktická meteorologie
Slunce 3D
Vesmírný kaleidoskop
Vznik a vývoj vesmíru
Barevné zázraky přírody
Albert z Valdštejna
Partyzánskou stezkou
Příroda hrou
Vánoce na Valašsku
Po stopách divočiny
Pod jménem Valachů
Roky s barvami
Tajemství Valašských kamenů

4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
15
1
1
1
1

106
76
124
42
57
16
12
30
27
18
19
17
19
52
13
19
105
249
43
21
19
43

Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2015 tyto další doplňkové
akce pro školy:
- se Střední průmyslovou školou stavební ve Valašském Meziříčí řemeslná dopoledne Dřevohrátky
k výstavě Krása v dřevě ukrytá a řemeslná dopoledne k výstavě Život plný námahy. Studenti
valašskomeziříčského gymnázia pravidelně využívají sbírky muzea a jeho badatelský potenciál v rámci své
Středoškolské odborné činnosti.
- se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně Sousedíkovo zábavné odpoledne (8. 4.), které mělo připomenout
osobnost vsetínského vynálezce, odbojáře a starosty a zároveň ukázat technické nadání studentů. Žáci
v rámci akce prezentovali svou činnost v kroužcích na několika stanovištích v prostorách zámku. Během
odpoledne se mohli žáci jednotlivých kroužků nejen poznat navzájem, ale seznámit se s obsahovou náplní
kroužků, které navštěvují jejich spolužáci či kamarádi.
- se ZŠ Sychrov ve Vsetíně spolupracovalo muzeum na vyhodnocení soutěže Kniha je kamarád (6. 2.) a
přímo ve škole realizovalo úspěšnou přednášku k výročí sametové revoluce (žákům přiblížila dobu,
politickou i dobovou situaci, která revoluci předcházela).
- se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí: účast odborných pracovníků v hodnotící komisi při klauzurách
(23. 1.)
Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci astronomie, meteorologie a
přírodních věd pro školská zařízení všech typů. Kromě žáků a studentů regionálních základních a středních
škol hvězdárnu navštěvují i školy vzdálenější, kupříkladu z Bystřice pod Hostýnem, Hulína, Luhačovic, Zlína,
Ostravy nebo Havířova. Tradičně úspěšné byly programy pro MŠ ze Vsetína a blízkého okolí (celkem
81 akcí).
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Příklady nejúspěšnějších LP
Lektorský program s názvem Společenský život hmyzu byl připraven k výstavám Společenský život
hmyzu a výstavě Včely, které probíhaly ve dnech 26. 2. – 31. 5. 2015 v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí. Program byl sestaven jako doplnění přírodovědných a společenskovědních předmětů pro žáky
mateřských, základních a středních škol. Navazoval na RVP, podporoval rozvoj klíčových kompetencí a
naplnění průřezových témat. Návštěvníci programu měli jedinečnou příležitost zavítat do světa hmyzu a
seznámit se s touto poutavou skupinou živočichů, zejména s jejich důmyslným společenským životem, kdy
bylo možno pozorovat celou škálu sociálního chování od primitivních forem až po vytváření vysoce
organizovaných a strukturovaných společenství. Žáci se dozvěděli řadu informací, které v běžných
učebnicích nenajdeme. Hlavní pozornost lektorského programu byla věnována

právě hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných státech, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a
spolupráci jedinců při zajišťování základních životních potřeb. Lektorský program měl za cíl prostřednictvím
modelů, fotografií, exponátů, textů a zejména živého hmyzu v insektáriích přiblížit základní témata týkající se
sociálního života hmyzu. Představil nejen řadu méně známých poznatků z jejich života, ale ukázal i ty
nejopovrhovanější zástupce hmyzí říše v lepším světle. Žáci měli neopakovatelnou možnost pozorovat z
bezprostřední blízkosti život mravenců, čmeláků, švábů, strašilek, cvrčků a pakobylek. Samostatná část se
pak podrobně věnovala společenskému životu včel. Lektorský program byl součástí nabídky
environmentálního střediska muzea Modrásek. Programu se zúčastnilo celkem 775 návštěvníků.
Lektorský program Život plný námahy byl připraven ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila
v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí ve dnech 9. 10. 2015 – 17. 1. 2016. Valašský venkov byl v minulosti
místem tvrdé práce a každodenní dřiny. Žáci měli jedinečnou příležitost zjistit, co obnášela jednotlivá
řemesla a jaká byla obživa místních obyvatel. Vlastnoručně si vyzkoušeli, jak náročné je mletí mouky, výroba
šindelů, zpracování ovčí vlny a řada dalších činností. Návštěvníci poznali, co měl v dřívějších dobách na práci
hospodář a jak si lidé v chudém valašském kraji zajišťovali živobytí. Součástí programu bylo povídání o
lidových řemeslech a tradičních rukodělných výrobcích, jakými jsou šindele, březové metly, košíky z
vrbového proutí či vlněné oděvy. Žáci se seznámili s každodenní prací hospodyně a hospodáře, s pečením
chleba, zpracováním ovčí vlny, zemědělskou a řemeslnou výrobou. Přiblížili jsme si také každodenní rodinný
život v malé dřevěnici. Lektorský program vhodně doplnil výuku přírodovědných a vlastivědných předmětů.
Navázal na RVP v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura,
Člověk a svět práce; naplnil průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova) a
klíčové kompetence. Pozornost byla věnována také mezioborovým přesahům a vazbám – přírodovědě,
vlastivědě, regionální geografii, výtvarné výchově a historii. K výstavě byl rovněž připraven pestrý cyklus
řemeslných dopolední s podtituly Devatero kvítí, Tradiční zpracování dřeva, Adventní čas, Jednou v roce na
Vánoce, na začátku roku 2016 pak navazující akce Rozpustilý masopust. Žáci si na jednotlivých dopoledních
měli možnost vyzkoušet řadu dalších aktivit, jako je pečení chlebových placek z vlastnoručně namleté
mouky, pečení tradičních čertů, výrobu masopustní masky, výrobu dřevěných hraček a řadu dalších činností.
V roce 2015 se lektorského programu zúčastnilo 320 návštěvníků, řemeslných dopolední pak 559
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návštěvníků. K výstavě byla připravena také každoroční přírodovědná soutěž s názvem Kde končí chleba a
začíná kamení, které se zúčastnilo 210 návštěvníků.

Na zámku Vsetín byly lektorské aktivity spuštěny až po otevření v listopadu 2015. Mezi nejúspěšnější
lektorské programy sezóny patřil LP Příroda hrou ve věži, který představuje přírodní bohatství valašské
krajiny a vliv člověka v ní formou badatelské exkurze ve věži. Žáci mají možnost v každém patře zámecké
věže navštívit životní prostředí typických zástupců fauny a flóry a objevovat jejich příběhy. Nechybí ani
poznávací hra i výhled z ochozu věže. Lektorský program navštívilo za necelé 2 měsíce 105 žáků. Dalším
úspěšným programem byl LP Vánoce na Valašsku věnovaný zdejším tradicím svátků vánočních. Programu se
zúčastnilo 249 dětí.

Kromě programů pro školy konaných ke stálým tématům expozic probíhají každoročně nové programy
k aktuálním výstavám. V zámku Lešná patřil tento typ programu k nejúspěšnějším vůbec. Sladké téma
výstavy cukráren se prolínalo třemi programy pro školy: Cukráři a cukrárny (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), O
cukru a tak (pro 2. stupeň ZŠ) a Sladké tvoření (pro všechny věkové kategorie). Navštívilo je téměř 1 400
dětí. Kromě informací (zajímavostí o původu čokolády nebo o výrobě cukru) a hravých aktivit (procvičení
motoriky a vzájemné spolupráce) vedl program i k prohloubení a upevnění poznatků o zdravé výživě.
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Velké oblibě se těší speciální zimní programy. Z přírodovědných sem patří Ptáci na krmítku – program o
přikrmování obyvatel našich zahrad, využívající speciálně upravenou expozici ptáků, s praktickou ukázkou a
výrobou jednoduchého krmítka. Do stálé nabídky muzea patří programy připomínající tradiční zvykosloví,
především velikonoční a vánoční. V zámku Lešná byl k výstavě betlémů připraven program Adventní zvyky,
představující obchůzkové postavy adventu, zvyky spojené s jejich uctíváním a podstatné rysy ze života našich
předků. Děti se např. dověděly, jaký příběh se skrývá za slavnostním rouchem známého Mikuláše, co od něj
děti dostávaly, jak a proč se předpovídalo počasí, jaké byly hlavní úkoly hospodáře i hospodyně.

Lektorský program Sluneční soustava 3D je určen pro studenty druhého stupně základních škol a
všech typů středních škol. Poutavou formou je pomocí 3D projekce realizován virtuální let Sluneční
soustavou se zastávkami u všech základních objektů, které Sluneční soustavu tvoří. V průběhu těchto
zastavení se žáci dozvědí základní údaje o objektech Sluneční soustavy a jejich výzkumu. V průběhu roku
2015 se uskutečnilo 23 opakování tohoto programu, kterého se zúčastnilo celkem 490 návštěvníků.

Cyklus tří lektorských programů Naše planeta Země je určen dětem z mateřských škol a také 1. a 2.
tříd základních škol. V prvním programu Země – barevná planeta se děti seznamují s barevností naší
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planety při pohledu z vesmíru. Co je na povrchu modré (řeky, moře), co bílé (sníh, led), zelené (lesy,
louky), žluté (pouště), hnědé popř. šedé (hory, sopky). Druhá část Země - živá planeta je o tom, jací lidé a
hlavně jaká zvířata (známá i exotická) žijí na jednotlivých kontinentech a také v mořích a oceánech. Třetí
program Země – divoká planeta je věnován nebezpečným jevům, které ohrožují životy lidí na Zemi:
hurikány, povodně, tornáda, tsunami, laviny aj. Tento program byl upraven i jako přednáška pro starší
návštěvníky. V roce 2015 se z cyklu uskutečnilo celkem 33 programů, kterých se zúčastnilo 688
návštěvníků.

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně škol
integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické a dějepisné olympiády a pravidelné
akce. V roce 2015 pracovníci Muzea pokračovali v realizacích úspěšných akcí z minulých let, mezi které
patří např. Žákovská Badatelská Konference (ŽA-BA-KO) a řada dalších.
Tradiční podzimní přírodovědná soutěž v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je připravována vždy
k některé z aktuálních výstav. V roce 2015 byla věnována výstavě Život plný námahy. Soutěž Kde končí
chleba a začíná kamení probíhala ve dnech 9. – 13. 11. 2015 a byla připravena pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol.
Cílem soutěže bylo seznámit se zábavnou formou s tím, jak náročná byla dříve obživa místních obyvatel.
Valašský venkov byl v minulosti místem nikdy nekončící práce a boje o každodenní přežití. Soutěžící měli
možnost vrátit se s námi v čase a vyzkoušet si na vlastní kůži každodenní dřinu našich předků. To vše v
interiérech výstavy Život plný námahy. Soutěž byla vhodná jako doplnění společenskovědních a
přírodovědných předmětů. Žáky čekal zábavný badatelský list, poznávání přírodnin a hravý praktický úkol –
mletí mouky na žernovu. Soutěže se zúčastnilo celkem 210 návštěvníků.
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V zámku Lešná u Valašského Meziříčí už se stala tradicí výtvarná soutěž pro děti. Obvykle tematicky
rozvíjí celosezónní výstavu; v roce 2015 to byla výstava historických cukráren a s ní spojená soutěž „Dort
snů“. Z doručených dětských kreseb, maleb a prostorových prací byla následně uspořádána výstava, jež do
objektu přivedla i rodinné příslušníky zúčastněných dětí, kteří své favority podpořili v návštěvnickém
hlasování. Celkem se do výstavy-soutěže zapojilo více než 30 základních i mateřských škol nejen z okolí a na
zámek dorazilo 443 dortů. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni v rámci oslav dne obce, kde také
obdrželi své odměny.

Mezi další úspěšné akce patřily:
-

Studenti Gymnázia F. Palackého ve Val. Meziříčí se zúčastnili archeologického výzkumu na lokalitě
Helštýn
příprava a zajišťování biologické olympiády kategorie C a D – se Střediskem volného času Domeček ve
Valašském Meziříčí, zajištění živých rostlin na determinační část, dále zapůjčení preparátů ptáků a savců
z pomocného materiálu muzea a zajištění živých rostlin pro determinační část soutěže
příprava a zajišťování Ekologické olympiády (krajské kolo)
Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na
Základní škole Vsetín-Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i
řešení úloh dalších kol (korespondenční, celostátní).
pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum také tradiční prázdninové akce, jako
Pololetní prázdniny v muzeu a Jarní prázdniny v muzeu
nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea
Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na
Základní škole Vsetín-Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i
řešení úloh dalších kol (korespondenční, celostátní).
pro studenty Střední průmyslové školy stavební proběhly procházky po architektuře a dějinách
Valašského Meziříčí, které tematicky vycházely z výstavy Krása v dřevě ukrytá
pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum také tradiční prázdninové akce, jako
Pololetní prázdniny v muzeu a Jarní prázdniny v muzeu
nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea
Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na
Základní škole Vsetín - Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i
řešení úloh dalších kol (korespondenční, celostátní).
Pracovníci se v roce 2015 také zapojili do řady akcí konaných mimo objekt Hvězdárny Vsetín. Jednalo se jak
o akce připravované pro žáky škol, tak i pro širokou veřejnost, mezi něž se řadily například Den Země,
Opravdový dětský den a Den kraje.
Muzejní pracovníci se v roce 2015 zapojili do řady akcí konaných mimo půdu jednotlivých objektů. Jednalo
se o akce připravované zejména pro žáky škol, ale i širokou veřejnost, mezi něž se řadily například: Den
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Země, Panská zahrada, Vsetín. Ve Valašském Meziříčí byly připraveny hravé a vzdělávací aktivity k oslavám
Dne Země, Dne dětí, Jonáškova zábavného odpoledne či zdobení vánočních perníčků na náměstí ve
Valašském Meziříčí – pro žáky MŠ a ZŠ či akce Den stromů v parku v Brankách na Moravě.
3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ

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

celkem SŠ
3
8
1
12

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu
Odborní pracovníci jsou členy např. poradního sboru pro nákup sbírek ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově p. R. a v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a v Muzeu JV Moravy ve Zlíně, redakční rady ZVUKu a
nově zformovaného společného periodika ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Acta
Musealia. Ředitel Muzea byl v roce 2015 předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií, dále byl členem
Kulturní komise Rady Zlínského kraje, členem Kulturní komise při Radě Města Vsetín a členem Komise pro
cestovní ruch při Radě Města Vsetín. Projektový manager je členem Komise životního prostředí při Radě
Města Vsetína. Historička umění je členkou Komise pro městskou památkovou zónu při radě Města
Valašské Meziříčí.
V průběhu roku 2015 se rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín s dalšími regionálními hvězdárnami, zejména
pak s Hvězdárnou Valašské Meziříčí (např. účast na odborných seminářích – viz část Vědecké konference,
semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty, nebo spolupráce na odborných programech).
3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Pracovníci Muzea a hvězdárny spolupracovali na výstavách a aktivitách především s organizacemi Galerie
Sýpka (Valašské Meziříčí), organizací KZ – Muzejní a galerijní centrum (Valašské Meziříčí), Informační
centrum Valašské Meziříčí, Mikroregion Valašskomeziříčsko-kelečsko, Památník 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, ELIM Vsetín, DZR Pržno, Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín a DK Vsetín.
Nejúžeji spolupracovalo Muzeum s organizací pro environmentální výchovu – Líska o.s.
3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným orgánům Státní ochrany
přírody, např. AOPK Zlín, Praha: Výzkum rozšíření a habitatových preferencí chráněných druhů hmyzu a
rostlin. Ve spolupráci se Správami CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty je tvořena nálezová databáze
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pravidelně jsou poskytována data i Krajskému úřadu ve Zlíně –
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Oddělení památkové péče Odbor kultury a památkové péče – odborný posudek k poškození archeologické
KP.
Oddělení ochrany přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále Městu Vsetín (Odbor
životního prostředí) a místním organizacím ČSOP.
Pracovníci Hvězdárny Vsetín po svolení ČHMÚ poskytují data z klimatologické stanice pro odborné a další
využití (6 příjemců).
Účast na v poradní komisi ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně pro tvorbu a správu sbírkových
fondů, členství. Dále v- Komisi ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek pro sbírkotvornou činnost, členství,
taktéž jedno zasedání.
Zoolog a entomolog spolupracovali na projektu Národní genetické banky živočichů, Ústav biologie
obratlovců AV ČR – seminář, sběr DNA vzorků.

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod.
Pracovníci MRV jsou dle svých odborností registrování a jsou činní v následujících sekcích:
-

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Botanická komise AMG
Zoologická komise AMG
Pracovní skupina pro sbírkovou evidenci při AMG
Zlínská regionální archeologická komise
Komise regionální historie AMG
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Komise dějin umění AMG
Ředitel Muzea byl v roce 2015 předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií
Rada Asociace hvězdáren a planetárií

3.3. Školení a kurzy
3.3.1. Školení a kurzy vlastní
V roce 2015 byly organizovány vlastními silami školení:
pravidelných školení referentů služebních vozidel, BZOP (1x ročně)
školení všech pracovníkům ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně)
školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (1x ročně)

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní)
Pracovníci valašskomeziříčského muzea se v roce 2015 zúčastnili Kurzu muzejního výstavnictví při AMG ČR
Praha, navazujícího kurzu Školy muzejní propedeutiky při AMG. Historička muzea v roce 2015 dokončila
program Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Akreditovaný kurz Studium v oblasti pedagogických
věd – didaktika dějepisu při UTB ve Zlíně.

4.

Kulturně - vzdělávací činnost (souhrnně)

4.1. Expozice
Muzeum regionu Valašsko zpřístupnilo v neděli 1. listopadu roku 2015 po 19
měsíční pauze, během níž probíhala modernizace a revitalizace interiérů
vsetínského zámku, své prostory veřejnosti. Stěžejní novinkou jsou
víceoborové muzejní expozice. Rozsáhlé expozice jsou instalované v 9
výstavních sálech situovaných ve třech křídlech v II. NP zámeckého objektu na
ploše přesahující 520 m2.
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Témata jednotlivých expozic z oboru regionální historie, etnografie a umělecké historie popularizační
formou zpracovali současní kurátoři společenskovědních fondů vsetínského muzea (historik P. Mašláň,
historička umění O. Mehešová a kurátorka etnografických sbírek M. Fohlerová). Architektonické a výtvarné
řešení expozic je společným dílem Ing. architekta Jana Chlápka a muzejního grafika Petra Stodůlky.
Dominantním zcelujícím prvkem zvoleného výtvarného pojetí je využití systému barevných předstěn
vestavěných do potemnělých zámeckých interiérů nasvícených akcentním osvětlením.
Záměrem spoluautorů bylo vytvořit atraktivní muzejní expozice, které představí kvalitativní výběr ze
sbírkových fondů regionálního muzea a skrze něj zprostředkují poznání místní historie, včetně
životaschopných tradic. Jejich cílem rovněž bylo ve výběrových tematických celcích podchytit specifičnost
regionu Valašska (úžeji Vsetínska). Témata expozic byla volena v souladu s aktuální profilací Muzea regionu
Valašsko a navazují na předchozí expozici muzea (z let 2010 až 2014), která se mnohým klíčovým tématům
rovněž věnovala. Vedle klasické prezentace muzejních exponátů bylo využito ve zvýšené míře i moderních
technologií, scénických instalací, modelů a částečně i interaktivních prvků za účelem poutavého,
aktivizujícího a zážitkového zprostředkování prezentovaných témat.
V pěti sálech mohou návštěvníci zhlédnout historické expozice s náměty:
Pásli ovce Valaši
Valašská kolonizace společně s kolonizací pasekářkou výrazně ovlivnila zdejší kraj a určila jeho ráz na další
století, i díky ní zde vznikl specifický etnografický region. Záměrem expozice je představit salašnický způsob
chovu ovcí a ukázat jakým způsobem chov ovcí ovlivnil valašskou krajinu a vytvořil její charakteristický ráz.
V expozici jsou vystaveny původní předměty používané na salaši pocházející z muzejních sbírek.

Neklidné časy
Po porážce českého stavovského povstání, zůstalo dnešní Valašsko jedinou oblastí v českých zemích, kde
vydržel ozbrojený odpor proti Habsburkům a jimi prosazované rekatolizaci. Centrem Valašských povstání
bylo město Vsetín, čímž má výjimečné postavení v dějinách naší země. Expozice popisuje historii povstání a
představí také fenomén valašského zbojnictví, který vznikl v důsledku povstání a dostal se do podvědomí
veřejnosti, díky rozšíření v lidových písních a pověstech. V místnosti věnované povstání je možno spatřit
zbraně a zbroj ze 17. a 18. století, část sbírky historických mincí, či obrazy zbojníků od Mikoláše Alše a Jana
Kobzáně.
Vsetínské století páry
V druhé polovině 19. století se Vsetín proměnil s ospalého zemědělského městečka v moderní město
s rozsáhlým dřevozpracujícím i jiným průmyslem, které mělo před sebou možnosti dalšího rozvoje. Tato
důležitá proměna byla umožněna rozsáhlými zásobami dřeva v místních lesích a jejich následnému
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hospodářskému využití od podnikatelů. Expozice představí nejdůležitější průmyslové podniky ve Vsetíně 19.
století a to jakým způsobem proměnil rozvoj průmyslu tvář města, i krajiny v jeho okolí.
Vystavené předměty ukazují výrobky společností působících ve Vsetíně, konkrétně sklárny Reich a továrny
bratří Bůbelů. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet plavit dřevo na zmenšeném modelu.
Moravský Edison
Josef Sousedík je bezesporu nejvýznamnější osobností Vsetína 20. století. Vynálezce, podnikatel, politik a
vlastenec, jenž ve Vsetíně zbudoval vlastní továrnu, zasloužil se o výstavbu Zbrojovky a aktivně se účastnil
protinacistického odboje. Jako vynálezce byl uznáván i v zahraničí. Expozice představí život Josefa Sousedíka
a to co vykonal pro město Vsetín. Zároveň ukáže také historii podniků MEZu a Zbrojovky, které jsou se
Sousedíkem spjaty a po dlouhou dobu patřily k hlavním průmyslovým tahounům města.
Návštěvníci mohou spatřit výrobky Sousedíkovi továrny a fotografie z vynálezcova života. Vystaveny jsou
zde také výrobky továren MEZ a Zbrojovka z druhé poloviny 20. století.
V partyzánských horách
Vsetínsko se za II. světové války stalo centrem partyzánského odboje proti nacistům na území Čech a
Moravy. Část místních obyvatelů se bez ohledu na riziko zapojovala do odboje, či partyzánům nezištně
pomáhala. Za minulého režimu byl protinacistický odboj propagandisticky zneužit komunistickou stranou,
proto je důležité ukázat jej veřejnosti bez příkras, jaký ve skutečnosti byl.
Mimo dobových zbraní z muzejních sbírek je zde možno spatřit také armádní uniformy či vysílačku. V PC
kiosku je spousta dobových fotografií z muzejního archivu, které zachycují období protektorátu.
Etnografické expozice Od kolébky po rakev a Podomácká výroba na Valašku jsou instalované ve dvou
výstavních sálech. Expozice Výroční a rodinné zvyky (o zvykosloví na Valašsku) pojednává o zvykoslovném
cyklu v rámci roku i lidského života. Proto jsou tu vedle sebe prostřednictvím vzácných sbírkových
předmětů, dobových fotografií a filmů prezentovány zvyky výroční – Od jara do zimy (od obyčejů
předvelikonoční doby po masopust) a rodinné – Od kolébky po rakev (narození, svatba, smrt). Expozice
Podomácká výroba (o neřemeslné výrobě na Vsetínsku) seznamuje prostřednictvím jedinečných fotografií a
dokumentárních filmů a vzácných sbírkových předmětů, mezi nimiž jsou i unikáty, s několika odvětvími
lidové výroby, jimiž bylo Valašsko výjimečné a které tento region proslavily dokonce daleko za jeho
hranicemi. Bylo to brouskařství, pletení na rámu, punčochářství, vázání na formě, výroba hraček či
křiváčkářství.
Uměleckohistorické expozice zaujímající dva výstavní sály jsou zredukované na jedno téma – Fenomén
ohýbaného nábytku. Expozice prezentuje zejména profilovou sbírku vsetínského muzea a na rozdíl od té
předcházející představuje i dobovou a současnou designovou produkci bystřického TONu.
Muzejní fond nábytku z ohýbaného dřeva dokumentuje produkci dvou, ve Vsetíně a okolí působících firem J.
& J. Kohn a Gebrüder Thonet (a po jejich sloučení v meziválečném období i firmy Thonet-Mundus).
Obsahuje také nábytek dalších soudobých konkurenčních výrobců a pokračovatele v tradici výroby –
národního a později státního podniku TON v Bystřici p. H. Uměleckohistoricky cenný základ muzejního
fondu vychází z unikátní kolekce firmy Gebrüder Thonet. Jádro rodinné firemní sbírky bylo původně
Thonety soustředěno na konci 19. století „ v malém muzeu“ přímo ve vsetínském zámku. Z této kolekce,
která byla Thonety postupně obohacována o další hodnotné exempláře, jsou ve vsetínské muzejní sbírce
zastoupeny výrobky z boppardské a vídeňské malosériové výroby, jedinečné výstavní kusy sloužící
k prezentaci firmy na mezinárodních přehlídkách (Londýn 1851, Paříž 1867, Vídeň 1873) a experimentální
modely a prototypy datované do 2. poloviny 19. století.
Soubory historického ohýbaného nábytku jsou v expozici členěné do sekcí: nábytek se specifickou funkcí –
Z kaváren do bytů, Pro chvíle sváteční i všední, Od dětství po stáří – a sedací nábytek v proměnách doby – Biegen
oder brechen / Ohnout nebo zlomit a Semper sursum / Stále vzhůru. Kolekce dobového nábytku doplňují
v instalaci TON – inovace & tradice ukázky z produkce TONu. Kromě židlí a polokřesel z konce 50. až 80. let
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20. stol. jsou vystaveny i současné oceněné designové kusy, zapůjčené přímo od výrobce.i Celkem je
k vidění přes 50 exponátů.
Použité velkoformátové zvětšeniny fotografií seznámí návštěvníky s postupem historické výroby ohýbaného
nábytku a umožní jim nahlédnout do dobových interiérů ze závěru 19. století vybavených thonetkami. Na
dotykovém monitoru si mohou pustit film o současné výrobě od TONu v Bystřici p. Hostýnem, na časové
ose a mapě výroben se doví řadu informací z historie ohýbaného nábytku, v elektronických albech s náměty
Jak se vyráběl ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem před sto lety?, Ze života pracovníků vsetínských továren na
ohýbaný nábytek, Proměny vsetínské „Thonetky“ v čase, Co jste hasiči, co jste dělali…?, Ze života majitelů
vsetínských továren na ohýbaný nábytek a Jak thonetka zdomácněla na Valašsku si prohlédnou komentované
dobové snímky z muzejního fotoarchivu. Pro hravější typy návštěvníků jsou určeny hry: pexeso s thonetkami,
které procvičí jejich pozorovací a rozlišovací schopnosti nezbytné pro znalce-thonetologa, a puzzle –
skládačka s motivy parket z ohýbaného dřeva.

Cílem spoluautorů nových expozic vsetínského muzea bylo pomocí jejich víceborového záběru oslovit co
nejširší okruh veřejnosti napříč věkovými a zájmovými kategoriemi návštěvníků. Pojetí expozice bylo
zvoleno s přihlédnutím k edukační funkci muzea a zejména k respektování potřeb jedné z hlavních cílových
skupin, kterou jsou žáci ZŠ a SŠ. Volba témat souvisela i se snahou regionálního muzea nabídnout turistům
to nejzajímavější z minulosti regionu a přispět tak k posílení turistického ruchu ve Vsetíně a k vnímání města
jako zajímavé turistické lokality Zlínského kraje.
V roce 2015 se Muzeum dále zaměřilo na zkvalitňování stávajících expozic jejich vybavováním interaktivními
prvky a celkovým zlepšováním jejich provedení a designu. Ve Valašském Meziříčí byla vybudována nová
muzejní kavárna s expozicí připomínající odkaz Arnošta Dadáka ve Valašském Meziříčí. Původní expozice
Vůně kávy bude adaptována na nový komorní výstavní prostor.
Pracovníci Hvězdárny se podíleli na přípravě a realizaci astronomické expozice ve věži vsetínského zámku,
která doplňuje přírodovědnou expozici „Příroda hrou“ v rámci projektu „Environmentální střediska
Muzea regionu Valašsko“.

4.2. Výstavy: A. vlastní; B. převzaté
V roce 2015 připravili odborní zaměstnanci Muzea ve Valašském Meziříčí celkem 33 výstav různého
rozsahu. Celkem 25 výstav bylo vlastních (z toho 4 putovní), 8 výstav převzatých od jiných institucí či
soukromých vlastníků. Počet návštěvníků jednotlivých výstav koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a
galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2015 (Kult (MK) 14-01). Podrobněji o jednotlivých výstavách viz:
http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/.
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Z převzatých výstav patřila k velmi úspěšným výstava Život plný námahy, zapůjčená od Muzea
Novojičínska, p. o., resp. Památníku S. Freuda v Příboře. Vystavené exponáty z českých i zahraničních
muzejních institucí představily v dřevořezbách neškolených autodidaktů život a řemesla beskydského a
valašského venkova v uplynulých staletích. K výstavě byl připraven návštěvnicky velmi úspěšný cyklus
řemeslných dopolední, prezentující žákům MŠ a ZŠ zaniklá řemesla a tradice našich předků. Výstava byla
doplněna rovněž sbírkovými předměty Muzea regionu Valašsko.

Z Muzea Vysočiny Jihlava byla zapůjčena putovní výstava Společenský život hmyzu, která byla ve Valašském
Meziříčí doplněna o vlastní část – včely (ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů ve Valašském Meziříčí).
Kromě živých exponátů rozličných běžných i cizokrajných druhů hmyzu (kudlanky, chrousti, brouci,
mravenci, čmeláci aj.) tak návštěvníci mohli zhlédnout i výstavu věnující se historii včelaření a životu tohoto
společenského hmyzu obecně.

Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravili také výstavu Sběratelský svět Ferdinanda Hradila pro
Městský úřad Kelč, která byla k vidění v prostorách Penzionu v Kelči.
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Po otevření zámku byla ve vsetínském muzeu realizována prestižní jubilejní výstava klasika výtvarného
umění na Valašsku, akad. malíře I. Hartingera prezentující výběr z jeho malířské tvorby od konce 60. let po
současnost.
Od 1. do 14. května byla otevřená výstava Osvobození Vsetína mapující poslední dny II. světové války na
Vsetínsku. Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámku byla výstava umístěna provizorně v budově
Maštalisek na vsetínském Horním náměstí. V rámci výročí osvobození se muzeum také podílelo dodáním
textových a obrazových podkladů pro panelovou výstavu Vsetínské povstání organizovanou Domem kultury
Vsetín.

K autorským výstavám uspořádaným mimo muzeum patřily např. výtvarné výstavy (Jurkovičovo Valašsko I. a
II. v Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově a v IC Kohútka, Unikátní sbírka malířů Hustopeč a okolí v
hustopečském zámku, Andělé z Veselé v MaGC ve Valašském Meziříčí a Obrazy Jaroslavy Hýžové na
Obecním úřadě na Prostřední Bečvě) a etnografická výstava Toč se, kolovrátku v Památníku A. Strnadla
v Novém Hrozenkově. Ke 200. výročí založení sklářské osady Svatý Štěpán vytvořilo muzeum panelovou
výstavu mapující její historii.
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Po celý rok 2015 byla v areálu vsetínské hvězdárny instalována výstava „Od Gagarina po raketoplány“.
Její návštěvníci nebyli samostatně vykazováni, neboť prohlídka výstavy bývá obvykle součástí jiných
programů (např. exkurzí, pozorování Slunce).
V roce 2015 bylo pokračováno v systému hodnocení úspěšnosti výstav z hlediska návštěvního (tj. v zásadě
počet návštěvníků, kteří navštíví výstavu za 1 den jejího trvání) i finančního (tj. finanční efekt konání výstavy
pro organizaci). Zpětně byla vyhodnocena úspěšnost všech větších a déletrvajících výstav až do roku 2009.
Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea: (i) paměťové
(běžný návštěvník motivovaný k návštěvě výstavy – bodově nejhodnotnější); (ii) didaktické (návštěvníci
lektorských a edukačních programů, které jsou k výstavám realizovány); (iii) zážitkové (návštěvníci akcí,
pro které jsou u výstavy připraveny doprovodné akce zaměřené na popularizaci výstavy a (iv) ostatní
návštěvníci muzea. Deset nejúspěšnějších výstav od roku 2009 přináší následující tabulka (celkem bylo
vyhodnoceno 72 výstav od roku 2009). Tabulka vyhodnocených výstav v příloze 22. V následující
tabulce jsou výsledky hodnocení výstav v roce 2015, které dosáhly hodnocení nad 100 bodů.
Pořadí

Rok
instalace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015
2015
2014/15
2015
2015
2014/15
2015
2015
2015
2015

Název

Počet
návštěvníků

Délka
trvání

Bodové
hodnocení

Historické cukrárny
Betlémy ze zámoří
Fenomén Igráček
Zámek plný baněk
Společenský život hmyzu
Kráse v dřevě ukrytá
O půl třetí na náměstí
Velikonoce na zámku
Cesta životem
Výstava živých hub

10 112
3 555
4 416
3 642
6 398
4 127
3 258
1 659
5 894
555

154
26
95
26
81
83
99
18
52
6

216,78
183,96
183,17
183,05
174,15
169,21
125,81
123,12
114,13
107,92

A. vlastní – výběr výstav

Název výstavy

Termín

Délka

zahájení

trvání (dny)

Od Gagarina po raketoplány
Velikonoční interiéry
18.3. - 6.4.
Zámek plný baněk
14.11. - 13.12.
Betlémy (nejen) ze zámoří
14.11. - 13.12.
Staré a krajové odrůdy
6.10. - 31.10.
Krása v dřevě ukrytá
6.11.2014 - 15.2.2015
Něžný svět ovčího rouna
29.11.2015 - 17.1.2016
Společenský život hmyzu – včely
27.2. - 31.5.2015
Od kamene k soše
11.6. - 31.8.2015
Jaroslava Hýžová/ malba
20.1.2015 - 8.3.2015
O půl třetí na náměstí
5.6.2014 - 27.9.2015
Tvoříme pro radost
1.6.2014
Osvobození Vsetína
1.5. – 14.5.2015
Roky s barvami, Obrazy akad. malíře I. Hartingera 1.11.2015
Betlémy regionálních tvůrců
29.11.2015

celoročně
19
30
30
25
83
37
81
67
56
99
55
46
23

Místo instalace

Návštěvníci
2015

HV
Lešná
Lešná
Lešná
Lešná
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Valašské
Vsetín
Vsetín
Vsetín

Areál hvězdárny
1 659
3 642
3 555
1 501
4 127
1 385
6 520
1 209
1 343
3 258
3 397
4 207 (do konce roku)
2 372

Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí
Meziříčí

za rok
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Další rozsahem menší výstavy: Skotsko – Magický sever Velké Británie, Výstava živých hub, Velikonoce
v muzeu, Velikonoce na zámku a další
B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila) – výběr výstav
Termín

Délka

zahájení

trvání
(dny)

Autorská instituce

Místo instalace

Návštěvníci
za rok 2015

Společenský život hmyzu

27. 2. 2015

81

Muzeum Vysočiny Jihlava

Valašské
Meziříčí

6 520

Život plný námahy

9. 10. 2015

81

Valašské
Meziříčí

3 076

Název výstavy

Muzeum Novojičínska

Háčkované panenky
1. 9. 20015
53
Luděk Mecerod
Lešná
Historické cukrárny
5. 3. 2015
154
Soukromý sběratel Jan Maroušek Lešná
Další rozsahem menší výstavy: Stále se něco děje či Cesta životem a další

1 645
10 112

C. vlastní v jiných institucích
Počet
návštěvníků

Název výstavy

Termín

Místo instalace

Sběratelský svět Ferdinanda Hradila

27.6. – 31.8.2015

Kelč

Krvavé jaro na Valašsku

6.5. – 31.7.2015

Muzejní a galerijní
centrum Val. Meziříčí

Jaroslava Hýžová

21.3. – 19.4.2015

Prostřední Bečva

40

Jurkovičovo Valašsko (I.)

1.5. – 31.8.2015

Památník A. Strnadla
v Novém Hrozenkově

959

Jurkovičovo Valašsko (II.)

6.9. – 29.11.2015

IC Kohútka, SR

Toč se kolovrátku

6.9.2015 – 26.2.2016

Památník A. Strnadla
v Novém Hrozenkově

518
1 421

nesledováno
340

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
Počet akcí
Návštěvníci

Přednášky pro veřejnost mimo
vlastní instituci
Počet akcí
Návštěvníci

zámek Vsetín

3

60

2

69

zámek Kinských ve Val. Meziříčí

8

151

2

30

Hvězdárna Vsetín

24

325

10

503

zámek Lešná

1

11

0

0

A. ve vlastní instituci
Pracovníci MRV (mimo hvězdárnu) zajistili v roce 2015 celkem 36 přednášek (z tohoto počtu přednášeli 4
pracovníci muzea: S. Španihel: Turecko – Země protikladů, Hledání minulosti Arménie, Makedonie – Země
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Slunce. J. Husák: Skotsko, Svalbard, Gruzie, Island; K. Pavelka: Ptáci na krmítku; K. Valoušková: Dřevařská
škola a její vliv na výtvarné umění regionu, Meziříčské výtvarné klenoty, Umělecké památky Valašského
Meziříčí).
Jako každoročně i v roce 2015 připravili pracovníci Hvězdárny přednášky v rámci tradiční akce Týden
otevřených dveří a pro stálé partnery jako jsou DZR Pržno a Stacionář Naděje Vsetín.
B. mimo vlastní instituci
Pracovníci MRV přednášeli na akci Sklářská sobota, konané ve Valašském Muzeu v přírodě K. Valoušková:
Sklářství na Valašsku, Světlo krásenských skláren).
Ve spolupráci s MaGC ve Valašském Meziříčí proběhly 2 přednášky o barokním sochařství v regionu jako
doprovodné programy k výstavě Andělé z Veselé. Ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou se
uskutečnili v květnu dvě přednášky pro školy a veřejnost o osvobození Vsetína. V osadě Svatý Štěpán
proběhla 20.6 přednáška o historii místního sklářství.
Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnilo 10 přednášek a besed (Klub
seniorů Vsetín-Rybníky, Diakonie ČCE Vsetín). Novinkou bylo zapojení přednášek pracovníků hvězdárny do
Nočních letních prohlídek na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.
Další akce byly exkurze a komentované výukové akce s využitím sbírkových předmětů.

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Ke všem výstavám a expozicím poskytují pracovníci MRV pravidelně odborné výklady. V rámci lektorských
programů a komentovaných prohlídek jsou pak výklady realizovány.
Kromě přednášek a prezentací tvoří exkurze, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování
podstatnou část činnosti pracovníků Hvězdárny Vsetín. Během roku 2015 se konalo 42 exkurzí, 61
pozorování Slunce, 36 večerních astronomických pozorování a 2 mimořádná pozorování
(zatmění Slunce a Měsíce). Všech uvedených akcí se zúčastnilo celkem 3 012 návštěvníků.
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4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Odborní pracovníci Muzea připravují každoročně řadu akcí hojně navštěvovaných širokou veřejností.
V roce 2015 připravilo Muzeum regionu Valašsko řadu akcí pro veřejnost. Jednalo se v prvé řadě o
tematické akce většího rozsahu, do jejich realizace se zapojovalo více zaměstnanců muzea a na jejich provoz
bylo nutno vyčlenit větší finanční náklady. Konkrétně můžeme jmenovat Sklářské kouzlení, Velikonoce na
zámku, Meziříčskou muzejní noc, Den dětí, Den Země, Templářské slavnosti, Slavnostní otevření
vsetínského zámku, Zámecké adventní kouzlení (VS) a Adventní neděli na zámku (VM), Jonáškovo zábavné
odpoledne a další. Některé tyto akce byly připraveny ve spolupráci s organizacemi působícími mimo
muzeum. Návštěvnost těchto programů se pohybovala v řádu stovek lidí. Dále muzeum pořádalo menší
akce jako přednášky, Loučení s létem, Karpatské hry, Pohádkový zámek a další. Tyto trvaly kratší dobu a na
jejich organizaci se podílel menší počet zaměstnanců, na druhou stranu probíhaly častěji. Ve srovnání
s předcházejícími roky jsme se též snažili o přípravu tematických bloků s rezervacemi na daný čas. Při
těchto akcích pak byla vysoká návštěvnost za přijatelné časové náročnosti pro organizující zaměstnance.
Podobně chceme přistupovat k pořádání akcí pro veřejnost a školy i v roce 2015.
Zaměření menších akcí byla hlavně na rodiny, kdy zámek připravil různá tematická odpoledne, s aktivitami
pro rodiče a jejich děti. Celkově se oba typy akcí setkaly s kladným ohlasem u veřejnosti, která kvitovala
možnost netradičního a aktivního využití volného času pro celou rodinu. V následují pasáži je uveden výběr
akcí.
Zámek Vsetín
Templářské slavnosti 2015 (1 124 návštěvníků)
Přednášky: cestopisné přednášky o Islandu, Arménii a Skotsku, přednáška o netopýrech a o zbojnících
na Valašsku (129 návštěvníků)
Slavnostní otevření vsetínského zámku (557 návštěvníků)
Zámecké adventní kouzlení (661 návštěvníků)
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí:
-

Meziříčská muzejní noc ve sv. Trojici (1232 návštěvníků)
Uspávání broučků (195 návštěvníků)
Dřevohrátky II, III (177 návštěvníků)
Vítání jara v muzeu (143 návštěvníků)
Včely, včelky, včeličky (164 návštěvníků)
Farmářský trh (215 návštěvníků)
Řemeslné dopoledne Devatero kvítí (123 návštěvníků)
Řemeslné dopoledne Tradiční zpracování dřeva (186 návštěvníků)
Zámecká adventní neděle (279 návštěvníků)
Řemeslné dopoledne Adventní čas (114 návštěvníků)
Řemeslné dopoledne Jednou v roce na Vánoce (136 návštěvníků)
Den Země (1 283 návštěvníků)
Den dětí (1 146 návštěvníků)
Kamenné dopoledne (59 návštěvníků)
Kamenné odpoledne (37 návštěvníků)
Dopoledne s archeologem (26 návštěvníků)
Sklářské kouzlení (201 návštěvníků)
Valašská inspirace malířkou Jaroslavou Hýžovou (146 návštěvníků)
Meziříčská muzejní noc – zámek Kinských (627 návštěvníků)
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
-

velikonoční tvořivé dílny (201 návštěvníků)
Den Evropy (59 návštěvníků)
koncert SONS (75 návštěvníků)
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Vedle hlavních programů na Hvězdárně Vsetín (přednášky, exkurze, pozorování) bylo připraveno 30 dalších
akcí. Ve spolupráci s jinými odděleními MRV to byly „Templářské slavnosti“ (v srpnu).
V roce 2015 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství s Rodinným a mateřským centrem Vsetín, Střediskem
volného času ALCEDO Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných
městem Vsetín. Byly to tyto akce: Den Země, Den rodin, Opravdový dětský den, Valašské záření a
Drakiáda na hvězdárně. Rovněž se zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území
Zlínského kraje: Den Země ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Den kraje ve Zlíně.
Sumarizace úspěšnosti všech doplňkových kulturních a jiných akcí a programů:

Oddělení

Počet akcí

Počet návštěvníků

Zámek Lešná

3

335

Zámek Vsetín

25

3 307

Zámek Kinských Val. Meziříčí

44

7 725

Kostel Sv. Trojice

8

2 158

Hvězdárna Vsetín

110

6 315

Celkem

190

19 840

Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček:
Pobočka

Počet návštěvníků – název akce

Vsetín

1 124 – Templářské slavnosti 2015
661 – Zámecké adventní kouzlení
557 – Slavnostní otevření vsetínského zámku

1283
1232
Valašské Meziříčí
1158
1146

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Den Země
Muzejní noc ve sv. Trojici
Jonáškovo zábavné odpoledne
Den dětí

Hvězdárna

427
410
376
375
337

Valašské záření
Den Země v Uherském Hradišti
Templářské slavnosti
Opravdový dětský den
Den dětí s Annou

Lešná

1324 – Děti jsou náš poklad
1034 – Květinová slavnost
587 – Oslavy 130. výročí SDH Lešná
512 – Posedlost markýze Arthura
498 – Oslavy 660. Výročí založení obce

Představení akcí vybraných akcí
Meziříčská muzejní noc 2015
Více než 1 200 návštěvníků si našlo cestu do bývalého kostelíka sv. Trojice, kde v podvečer 15. května 2015
ožily nočním příšeří kostelíka tentokrát pohádkové postavy a jen na šikovnosti a znalostech návštěvníků
záleželo, zda se jim povede dle pobytových znaků divoké zvěře vystopovat zlého vlka a vyrobit pro něj
ovečku, aby nechal na pokoji chudáka Karkulku.
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Zámecká adventní neděle v zámku Kinských
Jak je již příjemným každoročním zvykem, koná se na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí o první
adventní neděli slavnostní vernisáž vánoční výstavy spojená s řemeslnými dílnami a jarmarkem. Nejinak
tomu bylo i v roce 2015, kdy prostoupila zámek vůně perníčků, svařeného vína i vánočního punče. Akci
navštívilo 279 návštěvníků. Za doprovodu vánočních koled v podání Dětského pěveckého sboru Broučci
pod vedením p. uč. Žanety Bezděkové proběhla taktéž vernisáž autorské výstavy plstěných betlémů Ivany
Langrové něžný svět ovčího rouna. Ve vánoční výstavě vyčkávali Valaši na zájemce o adventní věštění –
vždyť kdy jindy zkusit poodhalit závoj budoucnosti a pustit si lodičku z ořechové skořápky či odlít olovo?
Zdobení vánočních perníčků se stalo již dávno samozřejmostí, letos si navíc mohli zájemci nově vyzkoušet i
výrobu vytlačovaných perníčků.

Templářské slavnosti 2015
Pátý ročník středověkých dnů, které muzeum pořádá ve spolupráci s Městem Vsetín, Domem kultury
Vsetín a Alcedem proběhl v areálu vsetínského zámku a dalších objektů na Horním náměstí 16. srpna 2015.
Konkrétně byl zpřístupněn zámecký parku, Maštaliska a budova římskokatolické fary a přilehlý areál. V roce
2015 dorazilo na akci 1405 návštěvníků, Na příchozí tradičně čekala spousta atrakcí a aktivit jako
středověký jarmark, rytířské souboje (slavností se zúčastnily tři šermířské skupiny), ukázky řemesel, rytířské
trenažéry, jízda na templářském koni, ražení mincí, příprava středověkých pokrmů, víno či střelba z kuše a
luku. Kdo chtěl, mohl jen poslouchat středověkou hudbu nebo se dívat na kejklíře v zámeckém parku.
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Slavnostní otevření vsetínského zámku
Velký zájem veřejnosti o znovuotevření vsetínského muzea po rekonstrukci trvající přes 19 měsíců
potvrzovala poměrně vysoká návštěvnost této akce (557), kterou tvořili zejména příznivci regionálního
muzea, přátelé a milovníci díla I. Hartingera a občané Vsetína. Zvědavost návštěvníků přitahovalo především
zpřístupnění nové expozice Živá paměť regionu a vysokou návštěvnost měla i vernisáž výstavy akad.
malíře I. Hartingera, který se v regionu těší značné popularitě (250 osob).
Zámecké adventní kouzlení ve Vsetíně
Po roční pauze se uskutečnila tradiční předvánoční akce Zámecké adventní kouzlení prezentující adventní a
vánoční zvyky na Valašsku. Akci, kde se vyráběly vánoční dárky, pekly perníky, prezentovaly betlémy,
praktokovaly tradiční zvyky a mnohé další, navštívil rekordní počet návštěvníků (661 osob).
Akce v zámeckém parku u zámku Lešná
Úspěšnost jednodenních akcí v zámeckém parku v Lešné závisí vždy na počasí. Z tohoto hlediska
k úspěšným patřila Květinová slavnost, pořádaná pro širokou veřejnost v době kvetoucích azalek
rododendronů. Ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko- Kelečsko byly pro návštěvníky
připraveny stánky s květinami. Vysokému zájmu se těšily komentované prohlídky zámeckého parku. Na
rodiny s dětmi byly zaměřeny oslavy 660. výročí obce Lešná, která akci zajišťovala (sokolníci, vystoupení
historického šermu, klauni, Hradišťan). Návštěvníci měli v rámci vstupenky možnost prohlédnout si
historické interiéry zámku a výstavu historických cukráren.

Sezónní zámecké interiéry
Během roku byly prohlídky historických interiérů zámku Lešná několikrát zpestřeny sezónní výzdobou. Na
jaře v rámci velikonočních prohlídek pokoje zdobily květinové vazby z živých tulipánů a netradiční skleněná
vejce ze sklářské školy. Podzimní období patřilo chryzantémám a zahradní keramice. Při vánočních
prohlídkách návštěvníci obdivovali přes 5 000 kusů tradičních skleněných ozdob na celkem 19 živých
vánočních stromech.
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Vedle hlavních programů (přednášky, exkurze, pozorování) bylo připraveno 39 dalších akcí. Ve spolupráci
s jinými odděleními MRV to byl zejména již 4. ročník „Templářských slavností“.

4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky apod.)
Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, o.s., Rosička
o.s., Česká botanická společnost, Moravskoslezská pobočka ČBS, ČSOP Orchidea Rožnov pod Radhoštěm,
Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká zoologická společnost, Společnost
spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, Evropská asociace archeologů, Historická
skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, Archeologický klub studentů Slezské univerzity, Česká
archeologická společnost, The Society for Post-Medieval Archaeology.
V roce 2015 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky určené žákům základních a
středních škol a jeden astronomický klub pro studenty VŠ a dospělé zájemce o astronomii. Celkem se
během roku uskutečnilo 73 schůzek, kterých se průměrně účastnilo 4 až 5 členů (celková návštěvnost =
265).

4.7. Spolupráce se zahraničím
V průběhu roku 2015 pokračovala spolupráce Hvězdárny Vsetín s partnerskou Hvezdárňou v Partizánskom,
když v dubnu kolegové z Partizánského navštívili vsetínské ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky s ukázkou mobilního
planetária.

Dále také pokračovala úspěšná spolupráce se členy Astronomického klubu Juraja Bardyho z PlevníkuDrienového a Púchovského eko-astro klubu, pro které byly připraveny jarní a podzimní expedice na
vsetínskou hvězdárnu.
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4.8. Spolupráce s jinými kraji
Pracovníci muzea spolupracovali v uplynulém roce s řadou institucí, nejčastěji pak jinými muzei a galeriemi.
Mezi nejčastější partnery patřila tato zařízení: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum Komenského
v Přerově, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Muzeum Novojičínska, Muzeum
Beskyd Frýdek Místek, Muzeum Těšínska, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Moravská galerie v Brně,
Galerie Hlavního města Prahy, Národní galerie Praha, Muzeum východních Čech v Pardubicích, Správa
CHKO Beskydy, Správa CHKO Poodří, AOPK Praha, Moravská galerie v Brně, Městské muzeum a galerie
Hořice, Muzeum umění Olomouc, Historický ústav AV ČR nebo PdF UP v Olomouci.
Pracovníkům Hvězdárny Vsetín se v loňském roce podařilo připravit ve spolupráci s CK Solitera Příbor šest
programů pro celkem 126 dětí ze ZŠ PORG Ostrava, ZŠ Stará Bělá, které navštívili náš region v rámci
ozdravných pobytů (školy v přírodě).

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje)
MRV spolupracovalo v roce 2015 s jinými PO Zlínského kraje především na realizaci výstav a plnění
výzkumných úkolů. Jednalo se o tyto příspěvkové organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
(MJVM), Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného přírodovědného
časopisu Acta Carpathica Occidentalis. V roce 2013 bylo požádáno o zařazení tohoto periodika na Seznam
recenzovaných periodik (pozn. požadavku bylo Radou pro vědu a výzkum vyhověno 31. 1. 2014 a časopis
byl na seznam zařazen).
Dále MRV spolupracovalo s Muzeem Kroměřížska a Domem kultury v Kroměříži na Krajských dožínkách
v Kroměříži (etnograf MRV připravil výstavu valašských krojů a odbornou přednášku – z realizace však sešlo
z důvodu odvolání ředitele DK Kroměříž).

4.10. Návštěvnost muzea
V roce 2015 se v objektech Muzea realizovalo celkem 190 akcí (otevření nových stálých expozic, výstavy,
vernisáže, doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a další), kterých se zúčastnilo 76 961
autentických návštěvníků. Celkem byla návštěvnost výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) ve výši
145 356 návštěvníků.
Návštěvnost Muzea se podařila navýšit na 76 961 návštěvníků. Vzhledem k plánovanému výpadku cca
24 000 návštěvníků na zámku Vsetín (kvůli jeho dlouhodobé rekonstrukci) by teoreticky při plném provoze
dosáhla návštěvnost Muzea regionu Valašsko mety 100 000 návštěvníků. Výše návštěvnosti je tak
srovnatelná s dosud rekordním rokem 2012 (95 100 návštěvníků a 90 000 v roce 2013). Srovnání mezi léty
2009–2015 přináší následující tabulka. Červeně jsou uvedeny rekordní hodnoty.

rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zámek Vsetín

17 307

21 574

28 056

33 649

33 623

11 493

12 160

Hvězdárna Vsetín

5 179

5 928

8 199

10 014

10 381

10 874

11 254

Zámek Kinských ve
VM

9 058

16 072

22 093

24 579

20 241

24 230

24 603

900

1 096

2 465

1 924

2 958

2 183

3 248

0

0

3 483

24 934

22 639

23 601

25 696

32 444

44 670

64 296

95 100

89 842

72 381

76 961

Kostel Sv. Trojice
Lešná
Celkem
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Zámek Vsetín byl v plném znovuobnoveném provozu jen po 2 měsíce (listopad a prosinec). V plné
turistické sezóně byl po rekonstrukci uzavřen a byl zpřístupněn jen kvůli konání pátého ročníku
Templářských slavností. Přesto na zámek Vsetín zavítalo celkem 12 160 návštěvníků, plán byl
proto překročen i v tomto provozu (plnění ve výši 134 %). Tržby za vstupné dosáhly částky 150 214
Kč.
Rovněž se podařilo stabilizovat návštěvnost zámku Lešná, kde zvýšeným úsilím při organizaci akcí a
lektorských programů byla nejen splněna minimální návštěvnost 20 000 osob, ba překročena o více než
5 000 osob. Návštěvnost zde tak byla v tomto roce rekordní, a to od začátku provozu zámku, který byl
tehdy přirozeným lákadlem k návštěvě díky svému otevření. Tržby v zámku Lešná dosáhly hodnoty 607 205
Kč (jedná se o nejvyšší tržby po rekordním otevíracím roce 2012) i přes skutečnost, že se změnila struktura
návštěvníků ve prospěch účastníků lektorských programů. Lektorské programy mají mnohem nižší vstupné.
Návštěvnost v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí dosáhla počtu 24 603 návštěvníků při tržbách 368 400
Kč.
Bývalý kostelík sv. Trojice (nynější muzejní lapidárium s expozicí církevní i světské plastiky), navštívil v roce
2015 rekordní počet 3 248 návštěvníků při dosažení taktéž rekordní tržby ve výši 65 456 Kč (v minulých
letech se výše tržby pohybovala kolem 20 000 Kč).
Hvězdárna Vsetín dosáhla jak rekordní návštěvnosti 11 254 návštěvníků, při poklesu tržeb o 5 % na 89 342
Kč.
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.

Autentický (skutečný) návštěvník
Zámek Vsetín

Hvězdárna
Vsetín

Zámek VM

Sv. Trojice Lešná

Celkem

Počet platících návštěvníků

9 783

7 113

19 189

1 597

21 802

59 484

Počet neplatících návštěvníků

2 266

3 917

5 102

1 645

3 659

16 589

111

224

312

6

235

888

12 160

11 254

24 603

3 248

25 696

76 961

Počet návštěvníků s průkazkou ZTP
Celkem

Počet navštívených výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS)
Zámek Vsetín
Počet platících návštěvníků
Počet neplatících návštěvníků
Počet návštěvníků s průkazkou ZTP
Celkem

Hvězdárna
Vsetín

Zámek VM

Sv. Trojice Lešná

Celkem

15 926

7 174

35 307

2 497

52 309

125 380

5 421

3 941

9 881

3 134

8 207

37 243

259

224

497

6

573

1 423

21 606

11 339

45 685

5 637

61 089

145 356
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5.

Ediční a publikační činnost

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává pravidelně buď průvodce výstavou, či katalogy menšího
rozsahu nebo informační letáky (skládačky). Jejich rozsah je velký a slouží jako doplněk k muzejním
aktivitám. Muzeum přiděluje mezinárodní číslo ISBN publikacím, které splňují normy dle tiskového zákona a
poté je i realizuje a nabízí veřejnosti. V roce 2015 vydalo Muzeum celkem 6 neperiodických publikací a
vydávalo dva časopisy (Valašsko – vlastivědná revue 2x ročně a Acta Carpathica Occidentalis 1x ročně).

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně populárně naučný časopis Valašsko –
vlastivědná revue. V roce 2015 bylo vydáno číslo 34/2015 a 35/2015, a to ve zvýšeném nákladu 750 a 650
ks výtisků (průměrně tedy o 200 ks více než u předchozích čísel). Navýšení nákladu umožnil tisk v externí
tiskárně zčásti dotovaný finančním příspěvkem firmy Galvamet (celkem 30 000,- Kč). Obsah periodika tvoří
jednak články externích přispěvovatelů, jednak příspěvky pracovníků MRV (ti zde v roce 2015 publikovali
celkem 35 vlastních příspěvků).
Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo šesté číslo společného odborného přírodovědného časopisu
Acta Carpathica Occidentalis (ISSN 1804-2732), kde uveřejnilo 2 odborné příspěvky svého pracovníka a tři
příspěvky v sekci Aktuality a personálie.
Dále Muzeum ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti vydalo páté Zprávy
MS ČBS včetně dvou samostatných příloh.
V rámci 200 výročí osady vydalo na konci roku 2015 muzeum brožuru Svatý Štěpán historie sklářské osady,
financovanou městem Broumov-Bylnice.
Pracovníci MRV v roce 2015 sepsali a vydali publikace v edici Malé muzejní tisky, a to Sklo a gobelíny a
Spletitost gobelínů (komiks o výrobě a historii gobelínů). Ve Vsetíně byla připravena publikace Fenomén
ohýbaného nábytku. Publikace v rámci této edice jsou levné a návštěvníkovi dostupné. Vycházejí z odborné
činnosti zaměstnanců MRV a doplňují výstavy a expozice v našich objektech. Kurovický lom-podíl na
publikaci část Obratlovci
V průběhu roku 2015 vydali pracovníci v rámci oslav 65. výročí otevření Hvězdárny Vsetín publikaci:
„Hvězdárna Vsetín“ (ISBN 978-80-87614-37-2) v počtu 400 ks
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5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Pracovníci Muzea v roce 2015 uveřejnili 3 odborné publikace v anglickém jazyce v mezinárodních
impaktovaných časopisech (Journal of Applied Entomology, Journal of Natural History a Arthropod-Plant
Interactions) a 6 v češtině v odborných periodikách a jiném mezinárodním recenzovaném periodikum
s právem zápisu do RIV: Archeologia historica: 1 článek; Vlastivedný zborník Považia: 1 článek Geologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku; Zprávy České botanické společnosti, Štúdijné zvesti AÚ AV SR). Ve
sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 12 příspěvků.
V roce 2015 byly publikovány dva příspěvků ve ZVUKu a 1 článek v Prostoru Zlín. V rámci spolupráce
s Valašským deníkem vyšlo během roku 2015 celkem 51 příspěvků v rubrikách: Příroda Valašska, Historická
místa Valašska, Fotografové a malíři Valašska a Nebe nad Valašskem. V časopise Múza – časopis Považského
múzea v Žiline vyšel 1 článek.
V roce 2015 ve Vsetínských novinách byly publikovány 3 články pracovníků Hvězdárny Vsetín, které
rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. Také v roce 2015 pracovníci hvězdárny
pravidelně publikovali krátké články z astronomie, meteorologie a kosmonautiky v rubrice „Nebe nad
Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 12 těchto článků.
Na webu Muzea bylo on-line včetně fotodokumentace publikováno 41 zpráv vycházejících z odborné
činnosti pracovníků Muzea.

5.3. Medializace instituce - propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.
Muzeum k některým výstavám či kulturním akcím vydává buď průvodce výstavou, či katalogy menšího
rozsahu nebo informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a měsíční plán jak ve vlastních
informačních skříňkách, tak i na webu, plakátovacích plochách Města Vsetín a místních informačních
mediích.
Všechny své akce medializují pracovníci Muzea v tisku: Okno do kraje, Vsetínské noviny, Valašský deník,
Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny, 5+2 aj.; v rozhlase – Český Rozhlas (rozhovor ke
Sklářskému kouzlení; ČRo 2 Vltava; ČRo2 – Vltava: rozhovor k výstavě Song Mi Kim), ČR Brno, pořad
Apetýt – vstupy v průběhu hodinového pořadu pozvánky v Studiu 6, reportáž na ČT Déčko – Tamtam,
Rádio Čas, Hit rádio Orion, Rádio Valašsko, plakátech a pozvánkách, propagačních vitrínách, IC Vsetín, IC
Valašské Meziříčí, IC Velké Karlovice, IC Zlínského kraje, webových stránkách muzea, webových stránkách
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KZ Valašské Meziříčí, webové stránky Zlínského kraje, webové stránky Východní Moravy, webu města
Vsetín i vedení osobních profilů na webu muzea. K akci Sklářské kouzlení byl pro ČT 24 natočen živý vstup.
Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v Regionální televizi, satelitní televizi
s celostátní působností – celkem 12 reportáží (Vsetín: 5, Valašské Meziříčí: 5 a Lešná u
Valašského Meziříčí: 2). Vybrané reportáže byly ve spolupráci s ČT odvysílány v celostátní
televizi – ČT 1, ČT 24, ČT Déčko.
V porovnání s minulými roky se stabilizovala aktivita na poli zveřejňování tiskových zpráv o akcích či o
výsledcích vlastní odborné činnosti. Drobný pokles je dán personální změnou na pozici marketingového
pracovníka. Muzeum vydalo v roce 2015 celkem 84 tiskových zpráv a vyšlo 403 článků v místních
periodicích i médiích s širší působností (z toho Vsetín 106 článků, Valašské Meziříčí 191 článků, Lešná 72
článků a Hvězdárna 34 článků). V souladu se Strategií rozvoje marketingu a propagace zpracované
Zlínským krajem došlo k navýšení aktivity na webu a utlumení aktivity při dříve nejčastěji používaných
způsobů propagace (např. postupné utlumení papírových pozvánek a posílení aktivity na sociálních sítích na
webu).
Aktivity Muzea jsou stále intenzivněji propagovány také přes sociální sítě, zejména Facebook. Pracovníci
Muzea spravují celkem 4 Facebookové stránky (Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín, zámek Kinských a
zámek a park Lešná). V roce 2015 se trvale zvyšovala sledovanost těchto stránek i počet trvalých
odběratelů příspěvků. Na hlavní stránce „Muzeum regionu Valašsko“ bylo v roce 2015 zveřejněno 82 zpráv
a více než 100 uživatelů tuto stránku přidalo do svých oblíbených kanálů.
V rámci propagace a marketingu došlo k užší spolupráci s oběma hlavními deníky v regionu – s Valašským
deníkem a Týdeníkem Jalovec.
Webové stránky Muzea regionu Valašsko navštívilo v roce 2015 celkem 76 120 návštěvníků (47 171
unikátních návštěvníků). Zobrazeno bylo celkem 251 737 webových stránek. V porovnání s rokem 2014
došlo k navýšení návštěvnosti stránek o cca 9 500 návštěvníků. I přes pokračující dočasné uzavření zámku
Vsetín došlo k navýšení návštěvnosti stránek. Nejoblíbenějším cílem návštěv bylo zobrazení informací o
jednotlivých objektech, kdy bylo v této sekci zobrazeno celkem 88 777 stránek. V závěsu bylo pak
zobrazení dění na objektech Muzea (výstavy, programy, LP) v počtu 57 163 stránek. Často je také
navštěvována sekce zpráv, včetně tiskových – zobrazeno 10 599 stránek. Zájem byl i o nabídku muzejních
publikací, kdy bylo v této části webu zobrazeno 9 615 stránek (navýšení o cca 1 000).
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Nemalému zájmu se těší videoreportáže z muzejních akcí umísťovaných na server YouTube
a odkazovaných z webových stránek Muzea regionu Valašsko. Zde byl za rok 2015 počet
shlédnutí 4 200.
Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2015 na nich bylo zaznamenáno 23 891 unikátních
přístupů. V roce 2016 by mělo dojít k migraci stránek hvězdárny pod nově vytvářené stránky Muzea
regionu Valašsko.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)
Pracovníci muzea poskytli jednu recenzi na rukopis do časopisu Východní Morava a jednu recenzi do
časopisu Slovácko. Zástupce MRV působí v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně) a rovněž v redakční radě časopisu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea
regionu Valašsko Acta musealia. V roce 2015 vypracoval entomolog recenzi odborné knihy Motýli s denní
aktivitou Krkonoš. Atlas rozšíření.

6.

Rozvojové aktivity

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů
Viz bod 6.5 Odborné části a bodu 14 Ekonomické části Výroční zprávy. V roce 2015 nebyly
realizovány žádné projekty financované prostřednictví fondů EU (EHP/Norsko).
6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Projekt Barevný svět, předložený na MŠMT ČR byl schválen (rozhodnutím č. MK 28959/2015 OMG ze
dne 6.5.2015 a byl též realizován v roce 2015. Byl předložen v rámci programu Kulturní aktivity,
podprogram Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.
Celkové náklady projektu činily 84 296,- Kč, z toho výše dotace byla 56 000,- Kč (70%). Podrobněji
v Odborné části, kapitola 6.5.
Projekt financovaný prostřednictví Státního fondu životního prostředí ČR, s názvem Pořízení vybavení a
výukových pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku byl schválen
dne 31.7.2015, číslo rozhodnutí 04361561. Zdrojem financování byl Národní program Státního fondu
životního prostředí, Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Celkové náklady
projektu činily 542 715,- Kč (z toho investiční část 291 000 Kč a neinvestiční část 251 715 Kč). Celková
výše dotace ze strany SFŽP byla 461 308,- Kč (85% dotace). Podrobněji v Odborné části, kapitola 6.5.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
V roce 2015 bylo do muzea darováno celkem 157 předmětů od celkem 19 dárců. Dary byly přijaty po
posouzení Poradním sborem a na základě rozhodnutí ředitele Muzea regionu Valašsko náležitě
dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem evidovány v I. stupni evidence a do konce roku
2015 pak převedeny do II. stupně evidence.
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6.4. Finanční pomoc sponzorů
V roce 2015 přispěli na provoz muzea následující sponzoři:
Dárce

GALVAMET, s.r.o. Vsetín

částka

účel

30 000,00 Kč na realizaci a rozvoj časopisu Valašsko, vlastivědná revue

DEZA, a.s. Val. Meziříčí

7 000,00 Kč Lešná – interaktivní prvky pro lektorské programy

MOTÝL MEDIA, s.r.o. Valašské Meziříčí

3 000,00 Kč Lešná – zajištění „Festivalu v parku“

CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí

5 000,00 Kč Lešná – zajištění „Festivalu v parku“

Atelier a galerie VU Hartinger Karolinka

10 000,00 Kč na realizaci výstavy a vernisáže „Roky s barvami“

CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí

30 000,00 Kč podpora k realizaci aktivit pro veřejnost – zámek Kinských

ZOD Lešná, Lešná č.p.35

5 000,00 Kč na kulturní činnost zámku Lešná

Austin Detonator s.r.o. Vsetín

15 000,00 Kč podpora výstavní činnosti v zámku Vsetín

Celkem

105 000,00 Kč

6.5. Příprava projektů a koncepcí
Muzeum naplňuje prací svou stanovenou vizi a postupuje dle schválených cílů. V roce 2015 jsme pracovali
na doplnění zbývajících částí Střednědobé koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2010–2015
a přípravy koncepce na další pětileté období.
Muzeum v roce 2015 zpracovalo dva nové, ojedinělé výukové projekty:
Projekt „Pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a
krajiny na Valašsku“
Muzeum v roce 2015 připravilo a realizovalo projekt s názvem „Pořízení vybavení a výukových pomůcek
určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku“. Hlavním cílem projektu bylo pořízení souboru
unikátních učebních pomůcek a dalšího interaktivního vybavení, které bude sloužit k názorné, atraktivní a
didakticky vhodné interpretaci vývoje valašské krajiny a činnosti člověka v ní, tedy zefektivnění a inovaci
výuky v muzejním prostředí.
Realizace projektu byla rozdělena do dvou částí. Tou první bylo pořízení výukových pomůcek včetně
metodických a pracovních listů, druhou pak nákup vhodné techniky. Byly pořízeny tyto výukové pomůcky: 2
softwarové počítačové hry s názvy „Proměny krajiny“ a „Po nás potopa“, 3 učební pomůcky „Ukaž, co víš“
a 3 sady stolní hry „Valašské poklady“. Druhou částí projektu byl nákup 2 interaktivních dotykových
obrazovek, 2 notebooků k jejich ovládání, 2 ks reproduktorových sad a 3 bannerů.
V rámci projektu byly vytvořeny 2 počítačové hry. Hra „Proměny krajiny“ se zaměřuje na vývoj přírodní i
společenské složky valašské krajiny v průběhu historie. Uživatel při hře prochází časovými epochami
(prvohory, druhohory, doba ledová, doba bronzová, středověk, valašská kolonizace, průmyslová revoluce,
socialismus, současnost) a objevuje skrytá tajemství prostřednictvím hádanek s vazbou na Valašsko
současnosti. Hra „Po nás potopa“ se zabývá vlivem lidské činnosti v krajině na příkladu povodní. Uživatel má
za úkol ochránit město v údolí před povodněmi pomocí investic do protipovodňových opatření. Myšlenka
obou her vychází z konceptu simulačních tahových strategií a využívá zkušenosti s podobnými hrami, které
byly již při muzejních aktivitách testovány. Ve hrách se nezapomíná ani na evaluaci a možnosti dalšího
rozšíření. V rámci projektu budou pořízeny také interaktivní tabule, stolní hry a další originální interaktivní
prvky. Hry jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.muzeumnasbavi.cz.
Vytvořené výukové materiály budou využitelné při soutěžích, konferencích, workshopech a samozřejmě při
lektorských programech muzea. Výstupy projektu jsou cílené na žáky základních škol, ale jsou využitelné i
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pro studenty středních škol a pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Realizace projektů povede také ke
sdílení získaných zkušeností a postupů s pedagogy díky akreditovaným školením pro učitele základních škol
pod záštitou MŠMT ČR.
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Příklad pořízených výukových pomůcek

Projekt „Barevný svět“
Muzeum v roce 2015 připravilo a realizovalo projekt s názvem „Barevný svět“. Projekt dotován z programu
Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v
muzejnictví“ pro rok 2015. Náklady na projekt jsou 80 150,- Kč. Projekt prezentuje téma barev očima
fyzika, archeologa, psychologa, ekologa i umělce a každý jednotlivý pohled dotváří část barevné mozaiky.
V rámci projektu byl pořízen soubor výukových animací rozdělených do šesti výukových celků. První celek
má název „Jak vznikají barvy“ a zaměřuje se na fyzikální podstatu světla a vnímání barev meteorologických
procesů a jevů. Vysvětluje, proč je obloha modrá, sníh bílý, jablko červené a duha obsahuje celé spektrum
barev. Následuje celek s názvem „Mícháme barvy“, který vysvětluje teorii barev a věnuje se různým typům
míchání barev. Kapitola „Vnímáme barvy“ se věnuje podprahovému působení barev na lidskou psychiku a
barvě jako výrazovému prostředku nejen v umění. V části s názvem „Využíváme barvy“ získají uživatelé
informace o využití barev v tradiční historické, lidové a umělecké tvorbě. Následuje botanická sekce „Barvy
a rostliny“, která popisuje funkci barviv ve světě rostlin a odhaluje tak například tajemství barev podzimního
listí. Poslední část je věnovaná barvám v říši zvířat; uživatel se dozví, jak vidí pes či jak vypadá oko včely.
V rámci projektu byly také pořízeny pracovní a metodické listy a výukový materiál pro realizaci lektorských
programů a workshopů.
Vytvořené výukové materiály budou využitelné při soutěžích, konferencích, workshopech a samozřejmě při
lektorských programech muzea. Výstupy projektu jsou cílené na žáky základních škol, ale jsou využitelné i
pro studenty středních škol a pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Realizace projektů povede také ke
sdílení získaných zkušeností a postupů s pedagogy díky akreditovaným školením pro učitele základních škol
pod záštitou MŠMT ČR.
Muzeum v průběhu roku připravovalo podklady zdůvodňující nutnost zapojit rekonstrukci zámku Kinských
(se zacílením na vybavení depozitářů, novou expozici a vybavení objektu EZS a EPS) do Střednědobého
plánu investic Zlínského kraje.
Kvůli probíhající rekonstrukci zámku Vsetín a reinstalací starých expozic bylo přistoupeno k vytvoření
koncepce nových expozic a využití rekonstruovaných výstavních prostor. Vlastními silami tak vznikl
koncepční dokument, který zhodnotil myšlenku a přínos nové expozice a vizualizoval budoucí instalace.
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V souladu s cíli Muzea byla také v roce 2015 vypracována a zrealizována koncepce úpravy stávajícího
výstavního prostoru Expozice kávy a Komorního sálu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, jeho
modernizaci a přebudování na odpočinkovou zónu s edukačně-informační přidanou hodnotou. Vznikla tak
nová muzejní kavárna.

Muzeum v průběhu roku připravovalo podklady zdůvodňující nutnost zapojit rekonstrukci zámku Kinských
(se zacílením na vybavení depozitářů, novou expozici a vybavení objektu EZS a EPS) do Střednědobého
plánu investic Zlínského kraje.
Z důvodu probíhající rekonstrukce zámku Vsetín a reinstalace starých expozic bylo přistoupeno k vytvoření
koncepce nových expozic a využití rekonstruovaných výstavních prostor. Vlastními silami tak vznikl
koncepční dokument, který zhodnotil myšlenku a přínos nové expozice a vizualizoval budoucí instalace.
Nové expozice byly zpřístupněny veřejnosti 1.11.2015.
V souladu s cíli Muzea byla také v roce 2015 vypracována a zrealizována koncepce úpravy stávajícího
výstavního prostoru Expozice kávy a Komorního sálu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, jeho
modernizaci a přebudování na odpočinkovou zónu s edukačně-informační přidanou hodnotou. Vznikla tak
nová muzejní kavárna.
Muzeum připravuje na rok 2016 následující projekty a koncepce:
Investiční záměr – „Rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí“ včetně vybudování nových
depozitářů
Investiční záměr - oprava střechy a dřevěných prvků kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí
Investiční záměr – „Plynová kotelna zámku Vsetín“
dokončení Střednědobé koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na roky 2016-2020

-

7. Plnění cílů Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti
kultury pro období let 2015 - 2024
7.1. Vyhodnocení plnění měřitelných indikátorů dle přílohy koncepce

Č.ozn. Název a popis indikátoru

A.

B.3
B.4

Hodnota za
MRV v roce
2015

Hodnota za všechny
instituce roku 2020

136 468

27 121

150 000

9 070

320
142

450
15 000

28,50%
Ano

5%
Ano

Indikátory knihovnických a informačních služeb

A.17 Velikost odborných knihovních fondů muzeí a galerie
A.18
A.19
B.
B.1
B.2

Jednotka

Hodnota za
všechny
instituce
roku 2013

Počet registrovaných externích uživatelů odb. knihoven
Počet výpůjček v odborných knihovnách

Knihovní
jednotky/rok
Počet
Počet

Sbírkotvorná činnost a péče o sbírky
Minimální procento inventarizace dané zákonem

Procento

Existence střednědobé koncepce sbírkotvorné činnosti
Podíl sbírkových předmětů zpracovaných v systematické
evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě
Podíl sbírkových předmětů digitalizovaných v podobě
obrazového záznamu

Ano/Ne

5%
Ne

Procento

36%

88%

50%

Procento

4%

3%

20%
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B.5
C.
C.7
C.8
C.9
D.
D.7
D.8
E.
E.4
E.5

Restaurování a konzervace v souladu se střednědobou
koncepcí
Podíl odborných pracovníků zapojených do VV činnosti
Počet přednášek na odborných konferencích či
tematických seminářích
Počet popularizačních příspěvků v popularizačních
časopisech

Ano

Ano

Procento

< 50%

100%

> 50%

Počet

-

13

50

Počet

-

40

100

Počet osob

23 193

20066

25 000

Počet osob

30 000

11 339

30 000

Počet

52
128

18
33

60
125

-

1

10

13
27,3%
364 566
531
60 427

Ano
Ano
4
24,40%
145 356
190
19840

Ano
Ano
13
25,0%
450 000
500
80 000

304
11

1
403
9
3

20
300
7
11

19,6%
53%

< 5%
> 50%

Metodická a edukační činnost
Návštěvnost speciálních doprovodných programů k
výstavám a expozicím
Návštěvnost hvězdáren

Kulturně-vzdělávací činnost
Počet expozic
Počet uspořádaných výstav ročně
Počet zrekonstruovaných a nových expozic

E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
F.
F.1
F.2
F.3
F.4
G.
G.1
G.2

Existuje roční plán výstav

G.4
H.
H.1
H.2
H.3

Ne

Vědecko-výzkumná a odborná činnost

E.6

G.3

Ano/Ne

Počet
Kumulovaný
počet za období
Ano/Ne

Zavedený standardní postup tvorby výstav

Ano/Ne

Počet vlastních putovních výstav

Počet

Podíl převzatých (zapůjčených) výstav
Návštěvnost expozic a výstav
Počet kulturně výchovných akcí
Návštěvnost kulturně výchovných akcí

Procento
Počet osob
Počet
Počet osob

Ediční a publikační činnost
Počet publikací k výstavám a expozicím (ročně)

Počet

Počet publikací ke kulturně vzdělávacím akcím (ročně)

Počet

Počet odborných publikací (ročně)

Počet

Počet vydávaných periodik (ročně)

Počet vydání

Personální oblast
Fluktuace (odchody) stálých pracovníků

% z celk. počtu

Podíl odborných pracovníků v organizacích
Průměrný počet dnů vzdělávání zaměstnanců během
roku
Zavedený motivační systém odměňování

% z celk. počtu

60%

Počet dní

<2

2,6

>= 2

Ano/Ne

Ne

Ano

Ano

Podíl příspěvku ZK na celkových výnosech PO

Procento

Celkový roční příspěvek ZK na provoz organizací

mil. Kč

85%
157
28

85%
20,437
22

< 80 %
< 200
> 35

Hospodaření

Průměrné tržby na jednoho autentického návštěvníka

Kč bez DPH

7.2. Souhrnná zpráva o stavu plnění/dosažení indikátorů
Viz tabulka výše
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7.3. Navrhovaná opatření
V průběhu na přelomu let 2015 a 2016 byl v případě neplnění indikátorů nastaven vnitřní systém Muzea tak,
aby bylo v roce 2024 dosaženo plněného plnění všech indikátorů.

Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok
III. Účetní závěrka k 31.12.2015
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2015 (celkové shrnutí)
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými pokyny zřizovatele.
Týká se to zejména dodržení závazných účetních analytik, stanovených rozpočtových pravidel a účetních
postupů. Účetní výkazy jsou pravidelně, čtvrtletně zasílány v elektronické podobě do CÚIS dle požadavků
stanovených legislativou.
Do účetnictví jsou v průběhu roku zapracovány poznatky a nálezy z provedených externích kontrol a
dohlídek zřizovatele tak, aby bylo zamezeno možnosti vzniku opakovaných nálezů. Do účetní závěrky byly
zapracovány a proúčtovány poznatky z inventarizace a to jak fyzické, tak dokladové. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky ve formě mank a škod či přebytky majetku.
V účetní závěrce jsou zachyceny všechny účetní případy a skutečnosti, které byly organizaci známy k
31.12.2015. Domníváme se, že účetní závěrka tak poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu majetku
organizace.
ÚJ používá účetní metody, které jsou uvedeny v příloze ÚZ za rok 2015.
V roce 2015 ÚJ účtovala o investičních transferech prostřednictvím účtu 403 a neinvestičních transferech
prostřednictvím účtu 672 v souladu se zákonnými předpisy a pokyny zřizovatele.
ÚJ ke dni 31.12.015 neeviduje pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky.
Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla.
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2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
 Nastavení vnitřního kontrolního systému PO

Vyjádření ředitele:
V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, ve kterém je zapracován i systém vnitřní kontroly
systému organizace.

Přehled platných vnitřních směrnic
Směrnice
číslo

Název směrnice

Platnost
od

Poslední
úprava

001

Směrnice o vedení účetnictví

1.12.2010

1.1.2014

002

Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence

1.12.2010

2.1.2014

003

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

1.12.2010

004

Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků

005

Směrnice o řídící kontrole

1.12.2010

006

Směrnice o používání FKSP

1.12.2010

1.2.2011

007

Pracovní řád

1.12.2010

1.7.2015

008

Vnitřní platový předpis

1.6.2012

1.11.2014

009

Organizační řád

1.3.2013

1.4.2015

010

Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad

1.2.2010

1.4.2015

011

Směrnice o nakládání s odpady

012

Směrnice k provozu motorových vozidel a evidenci spotřeby PHM

1.4.2011

013

Směrnice k vedení spisové služby, k archivaci, spisový a skartační řád

1.8.2011

014

Směrnice k zabezpečení požární ochrany

1.4.2011

015

Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)

1.4.2011

016

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

1.12.2010

017

Depozitární řád

1.11.2012

018

Správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy

1.4.2013

019

Směrnice k sestavení rozpočtu muzea, platná od 1.7.2015

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

1.9.2011

1.11.2013

1.12.2010
1.3.2013

1.9.2015

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno oddělení projektů a ekonomiky ve spolupráci s odborným
oddělením. V roce 2015 byly aktualizovány směrnice 007, 09, 010, 017, a nově vytvořeny směrnice 019 a
020. Oddělení vnitřního auditu není zřízeno.

 Inventarizace majetku PO
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Vyjádření ředitele:
Majetková evidence je vedena pomocí programu Gordic-WinEMA. Za její vedení odpovídá ekonom
organizace. 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 31.12.2015 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištění UIK jsou
uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2015, v příslušných inv. soupisech a v příloze k ÚZ za rok 2015.
Doložení průběhu inventarizace a jejího vyhodnocení (inventarizační zpráva) viz Příloha 2.
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IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2015

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2015
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2015
ředitel příspěvkové organizace
doporučuje / nedoporučuje *
schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2015
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 29. 3. 2016

Ve Vsetíně dne 15. února 2015

Ing. Tomáš Vitásek
ředitel
Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace

-------------------------------------------------
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B. Přílohy
(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím pořadí)

I. Zpráva o hospodaření
1) Tab. č. 1
2) Tab. č. 2
3) Tab. č. 3
4) Tab. č. 4
5) Tab. č. 5
6) Tab. č. 6
7) Tab. č. 7
8) Tab. č. 8
9) Tab. č. 9
10) Tab. č.10
11) Tab. č.11
12) Tab. č.12
13) Tab. č.13
14) Tab. č.14
15) Tab. č.15

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Tab. č.16
Tab. č.17
Tab. č.18
Tab. č.19
Tab. č.20
Tab. č.21
Tab. č.22
Tab. č.23

Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015
Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“)
k 31.12.2015
Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2015
Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2015
Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2015
Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2015
Přehled oprav a údržby k 31.12.2015
Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2015
Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2015
Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2015
Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2015
Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2015
Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2015
Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2015
a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2015 + Přehled vyřazených
nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2015
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015
Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2015
Přehled projektů PO
Přehled akcí roku 2015 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy PO za rok 2015
Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2015
Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2015
Hodnocení výstav za rok 2015
Vyhodnocení stavu výtisků a nedokončené výroby v roce 2015

II. Zpráva o činnosti
1) Tab. č.24

Roční výkaz o muzeu a galerii za rok 2015

III. Účetní závěrka k 31.12.2015
1) Účetní výkazy k 31.12.2015 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
a) inventarizační zpráva za rok 2015
b) příkaz ředitele č. 7 /2015 – Plán inventur pro rok 2015
c) seznam inventurních soupisů 2015
d) výsledek inventury majetku a závazků za rok 2015
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