ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZA ROK 2016

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Adresa organizace:

Horní náměstí 2
755 01 Vsetín

Ředitel organizace:
Zprávu vypracoval(a):

Telefon:

Ing. Tomáš Vitásek
Ekonomická část:
Ing. Slávka Pechálová, Ing. Jiří Trezner
Odborná část:
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., Ing. Alena Lysá, Ing. Martin Leskovjan,
(tel. 571 411 690)

Razítko organizace a podpis
ředitele:

Datum zpracování:

15. února 2017

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

2

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

A) ČÁST TEXTOVÁ ......................................................................................................................... 5

Úvod .......................................................................................................................................... 5
Základní charakteristika ............................................................................................................... 7
I. EKONOMICKÁ ČÁST ................................................................................................................... 9
1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů........................................................................... 9

1.

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti ......................... 10
a)
b)

c)

Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti ......................................................................... 10
Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti ............................................................................. 12
Celkové výnosy z hlavní činnosti za rok 2016 činily 24 459 499,54 Kč, což je 95,99%
rozpočtovaných výnosů, které činily po změnách 25 480 100 Kč. .................................... 12
Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x ............................................................ 13

2. Vyhodnocení doplňkové činnosti.................................................................................... 13
3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 za hl. a doplň. činnost ... 13
4. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů................................................................... 14
5. Vyhodnocení provedených oprav ................................................................................... 15
6. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace ............................................. 16
7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost....................................................................... 18
8. Stav pohledávek .............................................................................................................. 18
9. Stav závazků a jejich finanční krytí.................................................................................. 19
10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku ............................................................... 20
11. Stavy zásob, cenin ........................................................................................................... 20
12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech ........................................... 21
13. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) ....................................................................... 21
14. Přehled investičních záměrů ........................................................................................... 21
14.1. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Vsetín – odstranění
havarijního stavu kotelny................................................................................................ 21
14.2. Investiční záměr – Hvězdárna Vsetín - rekonstrukce střech........................................... 21
15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace ................................................... 22
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky ................................. 22
17. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) ............................................................. 23
18. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci ........................ 23
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení ............................................................. 23
II. ODBORNÁ ČÁST...................................................................................................................... 24
1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky ...................................................................................... 24

1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence
knižních přírůstků............................................................................................................ 24
1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC .......... 27
1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a všech
náležitostí ........................................................................................................................ 28
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 ..................................... 30
1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček .................................................................. 30
1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení ............. 31
1.7. Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální evidence
sbírek muzejní povahy MK .............................................................................................. 32
2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost ................................................................................... 32

2.1. Vlastní odborné aktivity .................................................................................................. 32

3

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty ......................................................... 37
2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní ........................................................................ 39
2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty ............ 39
3) Metodická a edukační činnost ................................................................................................ 41

3.1. Spolupráce se školami .................................................................................................... 41
3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami ........................................................ 41
3.1.2. Pravidelné programy pro školy ........................................................................................... 55
3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) ........................... 57

3.2. Metodika vůči jiným subjektům ..................................................................................... 58
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu ....................... 58
3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty .................................................... 58
3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům ................................................................ 58
3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod. ................................... 59

3.3. Školení a kurzy ................................................................................................................ 59
3.3.1. Školení a kurzy vlastní ......................................................................................................... 59
3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní) ..................... 59
4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) .................................................................................. 60

4.1. Expozice .......................................................................................................................... 60
4.2. Výstavy: A. vlastní; B. převzaté, C. vlastní v jiných institucích ........................................ 60
4.3. Přednášky pro veřejnost: A. ve vlastní instituci; B. mimo vlastní instituci ..................... 68
4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích ................................................................... 69
4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) .......................................................................... 76
4.7. Spolupráce se zahraničím ............................................................................................... 77
4.8. Spolupráce s jinými kraji ................................................................................................. 77
4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje) ............................................... 77
4.10. Návštěvnost muzea......................................................................................................... 78
5) Ediční a publikační činnost ..................................................................................................... 80

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika ..................................................... 80
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty .................................. 82
5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, rozhlase,
TV, na plakátovacích plochách apod. ............................................................................. 83
5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad) ......... 85
6) Rozvojové aktivity ................................................................................................................. 85

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů ................................................... 85
Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) ................................................................... 85
Přijaté dary (nefinanční) ................................................................................................. 85
Finanční pomoc sponzorů ............................................................................................... 86
Příprava projektů a koncepcí .......................................................................................... 86

7) Statistické ukazatele rozvoje organizací Zl. kraje v oblasti kultury pro období let 2015–2024 ... 87
8) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2016 (tento výkaz je součástí
programu statistického zjišťování MK ČR)............................................................................... 89
III. Účetní závěrka k 31. 12. 2016 ................................................................................................. 90
1) Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2016 (celkové shrnutí) .................................................... 90
2) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení ....................................................................... 90
IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2016 ............................................ 92
B. ČÁST TABULKOVÁ................................................................................................................... 93
C. Výkazy k řádné účetní závěrce – Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky v Kč ...... 93
D. Kopie ročního výkazu o (i) knihovně a (ii) hvězdárně za rok 2016 ............................................. 93
E. Tabulka hodnocení výstav ....................................................................................................... 93

4

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

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 jako nedílná pobočka muzea zabývá popularizací astronomie a
přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností.
Muzeum má ke konci roku 2016 celkem 41,59 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 533 801 sbírkových předmětů
vedených pod 83 875 evidenčními čísly. Výnosy muzea v roce 2016 činily celkem 24,8 mil. Kč (v roce
2015: 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 21,75 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.

Návštěvnost
Celková návštěvnost muzea v roce 2016 byla 91 371 návštěvníků a dle počtu navštívených výstav a
expozic (evidence NIPOS) v roce 2016 byla 129 648. 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 tři zámky (Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a
zámek Lešná u Valašského Meziříčí), své aktivity realizuje i v odsvěceném renesančním kostele Sv.
Trojice ve Valašském Meziříčí. Žádné jiné muzeum ve Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých
budovách – nemovitých kulturních památkách. Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky
atraktivní a přístupné objekty na Valašsku. Vhodné doplnění z hlediska edukačního poslání muzea je
pobočka vsetínská Hvězdárna, jejíž pracovníci rozvíjí děti a mládež nejen pomocí programů ve svém
areálu, ale vyjíždí za nimi i do škol a pobytových táborů.

Významné události muzea v roce 2016
1) Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace získala v rámci XIV. ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis Zvláštní ocenění v kategorii: Muzejní počin roku 2015 za projekt „Inovace
učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“.
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Muzeum připravilo v rámci dlouhodobého programu environmentálního vzdělávání pro udržitelný
rozvoj mimořádně zajímavý a přínosný projekt. Na základě vlastní výzkumné činnosti zpracovali
lektoři a kurátoři soubor multimediálních a interaktivních učebních pomůcek s tématy „Barevný svět"
a „Vztah člověka a krajiny na Valašsku". Každé z těchto témat se dále dělí do vyhraněných výukových
cyklů, které zahrnují nejen znalosti, ale také formování hodnotových postojů k zásadním jevům péče
o životní prostředí a kulturní dědictví. Projekty jsou primárně určeny pro žáky 2. stupně, ale mohou
být přizpůsobeny pro mladší děti či dospělé a seniory. Program připravený pro Valašsko je upraven
tak, že je možné jej modifikovat pro jiná prostředí. Vznikly výtvarně přitažlivé, zábavné pomůcky,
které obohacují vědomostně a motivují k tvorbě podloženého vlastního názoru. Do XIV. ročníku
soutěže se přihlásilo celkem 72 muzeí a galerií z celé republiky s 80 soutěžními projekty.

2) V souladu s cíli a vizí muzea a přiznáním statusu výzkumná organizace akcentovalo vedení muzea
potřebu pokročit při profilaci muzea jako odborné organizace. V roce 2016 došlo k výraznému
nárůstu počtu a kvality odborných výstupů pracovníků muzea – všichni odborní zaměstnanci
vystoupili s příspěvkem ze své odborné činnosti minimálně na jedné konferenci, kolokviu či setkání
profesí spjatých odborníků. Takřka každý odborný zaměstnanec publikoval výsledky svého studia a
výzkumu v odborných časopisech. Muzeum vydalo též dvě recenzované publikace s ISBN. Rozšířila se
spolupráce s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kdy bylo nejen pokračováno ve vydávání
odborného přírodovědného časopisu, ale bylo obnoveno i vydávání společenskovědního časopisu
nově v souladu s pokyny Rady pro vědu a výzkum Vlády ČR tak, aby bylo možno v dohledné době
časopis přihlásit na Seznam recenzovaných periodik vydávaných v České republice. Věříme, že se
práce na zvýšení odborného kreditu muzea v blízké budoucnosti zúročí v nových spolupracích s jinými
výzkumnými organizacemi a dojde tak nejen ke zkvalitnění pracovních podmínek odborných
pracovníků, ale i připravení atraktivních poučných výstav a expozic či hodnotných publikací
vycházejících z témat z profilace muzea.
3) V roce 2016 rozšířilo Muzeum regionu Valašsko, p. o. svoje aktivity v oblasti archeologických
výzkumů. Během této sezony proběhlo 53 akcí typu záchranný archeologický výzkum. Taktéž
proběhly tři systematické výzkumy, a to formou povrchové prospekce. Ze záchranných
archeologických výzkumů byly čtyři akce pozitivní – z těchto výzkumů jsme do muzejních sbírek nabyli
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několik desítek cenných archeologických nálezů. Nejvýznamnější akcí byl jednoznačně výzkum
rajského dvora Kláštera sv. Josefa v obci Zašové, kde se odkrylo několik stavebních etap této
kvadratury a také odpadová jáma s bohatým nálezovým souborem. V rámci těchto aktivit
spolupracujeme s obcemi okresu Vsetín, podnikatelskými subjekty (ČEZ Distribuce, RWE),
s vědeckými pracovišti a univerzitami (Národní památkový ústav, Slezská univerzita v Opavě).
Kontakty s laickou veřejností a jejím vzdělávání rozšiřujeme také okruh dobrovolných
spolupracovníků, s jejich pomocí pro příští generace zachraňujeme nové ojedinělé nálezy.
4) Sbírky muzea se rozrostly o vzácné historické kočárky. Valašskomeziříčská pobočka Muzea
regionu Valašsko, p. o. se může od poloviny listopadu 2016 pyšnit vzácnými přírůstky ve své
historické sbírce. Jedná se o 110 historických dětských a loutkových kočárků z let 1880–1980, které
byly zakoupeny od paní Miloslavy Šormové a tvoří takřka ucelený průřez historií tovární výroby
dětského kočárku na našem území. Po jejím zaevidování a restaurátorském ošetření bude
představena v průběhu roku 2017 všem zájemcům a návštěvníkům jednak formou putovní výstavy,
která bude kolovat po různých koutech republiky, reprezentativní část sbírky však zůstane ve
Valašském Meziříčí, kde dá vzniknout nové muzejní expozici. Pro muzejní kurátory zároveň jejich
odborná práce převzetím sbírky teprve začíná a nejtěžší úkol na ně nejspíš čeká při studiu a
pořizování historické a průvodní dokumentace, která se zřídkakdy dochovala. V plném proudu je nyní
také příprava reprezentativního katalogu.
5) Jedním z důležitých úkolů muzea je starostlivost o svěřený majetek Zlínského kraje, jak mu to
ukládá zřizovací listina. V roce 2016 byly v muzeu úspěšně dokončeny 2 investiční záměry:


odstranění havarijního stavu 20 let staré plynové kotelny v zámku Vsetín a instalace nových
plynových kotlů spolu s nezbytnými stavebními úpravami, kde celkové výdaje investičního
záměru činily 3,7 mil. Kč,



rekonstrukce střechy na budově hvězdárny Vsetín z důvodu odstranění destruktivního
zatékání, kde celkové výdaje investičního záměru činily 1,7 mil. Kč.

Základní charakteristika
Název
organizace:
Právní forma:
IČ:
Sídlo:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
příspěvková organizace Zlínského kraje
00098574
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Kontakty

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

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., zástupce ředitele

Předmět
činnosti:

Hlavní činnost:
Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd ve
smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko
Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel)
Činnost hvězdárny
Popularizační a vzdělávací aktivity
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Výzkum a další odborné činnosti
Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží
Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. Celoroční provoz.
Expozice: Fenomén ohýbaného nábytku, Od kolébky po rakev, Pásli ovce Valaši, Neklidné
časy, Podomácká výroba, Vsetínské století páry, Moravský Edison, V partyzánských
horách, Bankovky z celého světa, Galerie majitelů, Templářský sklípek, Proměny
vsetínského zámku.
Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž s přírodovědnou expozicí, galerie, krátkodobé
výstavy, zámecký park, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů.

Pracoviště:

Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí. Celoroční provoz.
Expozice: Jak se žilo na zámku, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo a gobelíny; Kavárnička
Antonína Duřpeka; Staré knihy vyprávějí; Hasičská expozice-Bohu ke cti, bližnímu ku
pomoci, Environmentální středisko Modrásek.
Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních
obřadů, provoz muzejní kavárny.
Zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná. Sezónní provoz (mimo sezónu po domluvě).
Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice; Expozice historické školní třídy.
Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně
svatebních obřadů.
Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, 757 01 Valašské
Meziříčí. Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů a výstav.
Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín. Celoroční provoz.
Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy školských
zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování,
pořádání kulturních akcí

Rozpočet
(výnosy)

2012: 23 360 160 Kč (z toho 18 931 000 Kč příspěvek zřizovatele)
2013: 21 587 803 Kč (z toho 18 138 050 Kč příspěvek zřizovatele)
2014: 21 710 580 Kč (z toho 19 172 000 Kč příspěvek zřizovatele)
2015: 23 936 430 Kč (z toho 20 437 000 Kč příspěvek zřizovatele)
2016: 24 840 015 Kč (z toho 21 749 100 Kč příspěvek zřizovatele)

Zaměstnanci
(přepočtený
počet)

2012: schválený počet 41,19, skutečný 41,81
2013: schválený počet 41,32, skutečný 41,10
2014: schválený počet 42,98, skutečný 42,61
2015: schválený počet 42,24, skutečný 42,19
2016: schválený počet 41,56 skutečný 41,59

Návštěvnost

2012: 95 100 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 189 373 návštěvníků)
2013: 89 842 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 188 034 návštěvníků)
2014: 72 381 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 164 064 návštěvníků)
2015: 76 961 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 145 356 návštěvníků)
2016: 91 371 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 129 648 návštěvníků)
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I. EKONOMICKÁ ČÁST
1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2016 činila:
(Schváleno Zastupitelstvem ZK usnesením č. 0596/Z19/15 dne 16. 12. 2015)
příspěvek na provoz

19 206 000,00 Kč

závazný objem prostředků na platy

10 144 000,00 Kč

závazný objem OON

445 000,00 Kč

odvod z FI

1 405 000,00 Kč

Během roku 2016 došlo k těmto změnám:
1.

změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
řešila navýšení příspěvku zřizovatele o 347 000,00 Kč jako prostředky na mzdy a
související odvody, viz usnesení R ZK č. 0143/R04/16 ze dne 29. 2. 2016.

2.

změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 a 1. změna plánu tvorby a
použití FI na rok 2016
řešila navýšení příspěvku na dokrytí nákladů muzea v roce 2016 ve výši 1 224 000,00 Kč,
viz usnesení R ZK č. 0387/R10/16 ze dne 23. 5. 2016 a současně RZK schválila změnu č. 1
plánu tvorby a použití FI v roce 2016 v souvislosti s opravou počátečního stavu FI.

3.

změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
řešila navýšení příspěvku na provoz o 956 000,00 Kč, viz usnesení R ZK č. 556/R14/16 ze
dne
11. 7. 2016, v souvislosti s poskytnutím účelového příspěvku na odstranění havarijního
stavu kotelny v zámku Vsetín (801 000,- Kč) a rekonstrukci střech na Hvězdárně Vsetín
(155 000,- Kč) a 2. změna tvorby Fondu investic v souvislosti s realizovanými IZ.

4.

změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
řešila 2. změnu závazných objemů prostředků na platy ve výši 44776 Kč poskytnuté
Úřadem práce ÚZ 13 013, navýšení příspěvku na provoz ve výši 16 096,00 Kč a 3. změnu
Fondu investic spojenou s nákupem uměleckých předmětů, viz usnesení R ZK č.
843/R20/16 ze dne 10. 10. 2016.

5.

změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016
Jedná se o 3. změnu závazných objemů prostředků na platy o 56 000,00 Kč, viz usnesení
R ZK š. 0870/R21/16 ze dne 24. 10. 2016.

9

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu k 31. 12. 2016, po promítnutí změn 1–5
činila:
příspěvek na provoz

21 749 100,00 Kč

závazný objem prostředků na platy

10 515 000,00 Kč

závazný objem OON

445 000,00 Kč

odvod z FI

1 405 000,00 Kč

Účelová dotace ze státního rozpočtu – Úřadu práce ČR – 60 000,00 Kč
Úřad práce ČR:

Dotace na zaměstnávání pracovníků ve výši 60 000,00 Kč

Transfery od obcí

135 000,00 Kč

Město Vsetín:

10 000,00 Kč na Zámecký masopust 2016
5 000,00 Kč na akci Velikonoce na zámku 2016

Město Valašské Meziříčí:

120 000,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města
Valašské Meziříčí pro zámek Kinských na zvýšení atraktivity a
lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic.

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

Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti

Celkové náklady organizace za rok 2016 činily 24 529 507,40 Kč, což je 95,55 %
rozpočtovaných nákladů, které činily po změnách 25 673 100 Kč.
Účet – 501 – Spotřeba materiálu
1 092 524,07 Kč
99,13 %
Na tomto účtu jsou významnými položkami náklady související s přípravou a realizací nových
výstav, lektorských programů a kulturně-vzdělávacích akcí v roce 2016 ve všech objektech
muzea, dále pak spotřeba materiálu související s údržbou objektů muzea, tvorbou publikací a
spotřebou kancelářského materiálu.
Účet – 502, 503 Spotřeba energií
a jiných neskladovatelných dodávek
1 708 357,49 Kč
100,25 %
K vyššímu čerpání nákladů na spotřebu energií došlo především díky instalovaným novým
klimatizačním jednotkám ve Vsetíně (depozitáře, mramorový sál) a nutnosti vytopit zámek
Vsetín po ukončení rekonstrukce kotelny v zimě 2016. Klimatické podmínky v roce 2016 ve
srovnání s předcházejícími roky byly energeticky náročnější ve všech objektech muzea.
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Účet – 511 – Opravy a udržování
508 597,55 Kč
43,17 %
Během roku 2016 byl plán oprav 4x navyšován, a to na základě objektivně zjištěných
skutečností a vždy se souhlasem zřizovatele. Nejvýznamnějšími položkami byly opravy
spojené s investičními záměry realizovanými v roce 2016 – kotelna Vsetín a střechy
Hvězdárny Vsetín. Skutečné čerpání ve výši 43,17 % je z důvodu úspory na investičních
záměrech oproti předpokladu. Celkový přehled oprav a udržování je uveden v Příloze –
Tabulka č. 7, podrobněji kapitola 6.
Účet - 512 - Cestovné
85 598,00 Kč
Tato položka byla přečerpána v souvislosti s nákupy sbírkových předmětů.

107,00 %

Účet – 518 – Ostatní služby
2 729 452,34 Kč
96,01 %
Nejvýznamnější položky čerpání tvoří:
zřízení optické datové trasy pro zámek Vsetín – 128 776,00 Kč
stavebně-technický průzkum z. Kinských, podklad pro plánovaný IZ – 105 270,00 Kč
pronájem výstavních exponátů pro výstavy v roce 2016
úklid a údržba parku Lešná u Valašského Meziříčí, která je tvořena nejen pravidelnou
údržbou (sečení) parku,
údržba SW muzea (účetnictví, mzdy, majetek, GORDIC)
propagace a reklama výstav, akcí muzea
pronájem kopírovací a reprodukční techniky
povinné revize EZS, EPS, kamerových systémů, datových sítí, apod.
náklady spojené s likvidací odpadů
poradenské služby právního, ekonomického charakteru a IT
Účet – 527 – Zákonné sociální náklady
623 760,00 Kč
99,14 %
Největší částku zde tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců (345 230,00 Kč), dalšími
položkami jsou náklady na školení, preventivní prohlídky a ochranné pracovní pomůcky.
Účet – 542 – Jiné pokuty a penále
83 893,47 Kč
8 389,35 %
Vrácení prostředků dotčených pochybením u projektu Operačního programu Životní
prostředí 2007 – 2013 CZ.1.02/6.5.00/10.09538 „Regenerace a obnova vegetačních prvků
v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí“.
Účet – 549 – Ostatní náklady
83 301,74 Kč
42,94 %
Náklady na pojištění osob, výstav a vozidel organizace. Dále je zde zaúčtován odvod do SR za
neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZTP (33 075,00).
Účet – 551 – Odpisy
2 520 179,80 Kč
98,95 %
Položka byla čerpána v souladu s odpisovým plánem a zvýšení ve srovnání s rokem 2015
souvisí se zavedením majetku do užívání k 31. 12. 2015 (odepisování zahájeno 01/2016), a
s pořízením nového odpisovaného majetku v roce 2016 (Přístřešek na parkovací stání –
zámek Vsetín).
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Účet – 558 – Náklady z DDHM
614 233,01 Kč
81,90 %
Významnou část těchto nákladů tvoří nákup nových prosklených vitrín umístěných v zámku
Vsetín. Dále se jedná o běžnou obnovu kancelářské výpočetní techniky.
b)

Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

Celkové výnosy z hlavní činnosti za rok 2016 činily 24 459 499,54 Kč, což je 95,99%
rozpočtovaných výnosů, které činily po změnách 25 480 100 Kč.
Účet – 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků 105 457,49 Kč
80,5 %
Jedná se o výnosy z prodeje vlastních odborných a popularizačních časopisů, drobných
brožur k výstavám a akcím muzea. Tyto časopisy a další tisky jsou nabízeny návštěvníkům
muzea na jednotlivých pobočkách. Slouží též k propagaci činnosti muzea, hraji důležitou
funkci v marketingu. Podrobnější přehled o struktuře a objemech vyprodukovaných vlastních
výrobků v roce 2016 je uveden v tabulce č. 21.
Účet – 602 – Výnosy z prodeje služeb
2 041 480,78 Kč
98,91 %
Zásadní vliv na výši tržeb ze vstupného v roce 2016 mělo opětovné otevření zámku Vsetín
v listopadu 2015 po provedené rekonstrukci, tj. tržby ze vstupného již plynuly po celý rok
2016. Pozitivně se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené expozice v zámku Vsetín a nové
výstavy, 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. 20.
Účet – 603 – Výnosy z pronájmu
228 794,00 Kč
99,48 %
Do výnosů z pronájmů se promítla zvýšená atraktivita rekonstruovaných prostor zámku
Vsetín. Výsledkem byl zvýšený zájem, a to nejen firem o pronájem prostor pro semináře,
školení, slavnostní události. Podrobnější členění dle plátců je uvedeno v tabulce č. 18.
Účet – 648 – Čerpání fondů
30 000,00 Kč
100,00 %
Jedná se o použití sponzorského daru, ze kterého byla částečně financována realizace a
rozvoj časopisu Valašsko, vlastivědná revue, čerpání, viz kapitola č. 7.
Účet – 649 – Ostatní výnosy z činnosti
41 883,00 Kč
104,71 %
Jedná se o předepsanou náhradu škody způsobenou zaměstnancem organizaci (40 000,00
Kč), výnos z bonifikace pojištění a předpis náhrady pokuty uložené zaměstnanci organizace
za rychlou jízdu.
Účet – 672 – Výnosy z transferů
21 972 929,27 Kč
96,36 %
Na účtu 672 0301 bylo účtováno o přijatém transferu od Úřadu práce ČR na dotovaná
pracovní místa ve výši 60 000,00 Kč.
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Na účtu 672 0500 bylo účtováno o přijatém příspěvku od zřizovatele na provoz ve výši 20 899
559,04 Kč.
Na účtu 672 0505 bylo účtováno o přijatém účelovém příspěvku od zřizovatele na provoz ve
výši 16 096,00 Kč, ÚZ 0094 – podpora aktivní politiky zaměstnanosti.
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 investičních transferů v celkové výši
862 274,23 Kč.
Rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečnou výší účtu 672 vznikl v důsledku nižších nákladů na
realizované IZ v roce 2016.
c)

Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Účet – 381 – Náklady příštích období
47 151,22 Kč
Jedná se o náklady příštích období z titulu dopředu hrazených poplatků za školení, pojistné,
roční udržovací poplatky apod. K rozúčtování nákladů do příslušných účetních období
dochází ihned při příjmu faktur.
Účet – 389 – Dohadný účet pasivní

501 280,00 Kč

Dohadná položka na spotřebu energií:
elektrická energie
76 210,00 Kč
plyn
388 870,00 Kč
voda
36 200,00 Kč
Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů
v roce 2017.
2. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Náklady u doplňkové činnosti činily 278 524,66 Kč, výnosy pak dosáhly částky 380.515,00 Kč.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 101 990,34 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
nebytových prostor (Lešná, č.p. 94) a služby spojené s vydáním a tvorbou informačních
materiálů. Podrobnější členění jednotlivých činností je uvedeno v tabulce č. 3.
3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 za hlavní a doplňkovou
činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem zisk

-70 007,86 Kč
101 990,34 Kč
31 982,48 Kč
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Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na účtech 503, 518 a 542 (viz
komentář k nákladům). Nicméně tato ztráta byla pokryta zlepšeným výsledkem hospodaření
z doplňkové činnosti a celkové náklady nepřesáhly 100 % rozpočtu nákladů roku 2016.
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 31 982,48 Kč

4. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
Struktura čerpání OON:
SÚ/AÚ
521/0420

Název
Dohody o pracovní
činnosti

Dohody o provedení
521/0410
práce

Účel použití OON
Průvodcovská činnost
Kontrola objektů a zabezpečení, práce v redakční radě,
přednášky pro veřejnost, úklid, překlady propagačních
materiálů, účinkování na akcích muzea

Účet – 521 04xx Ostatní osobní náklady

441 739,00 Kč

99,27 %

Závazný objem OON byl schválen ve výši 445 000,00 Kč.
Ostatní osobní náklady byly čerpány podle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o zejména o průvodcovskou
činnost v zámku Lešná, přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu Valašsko,
kulturní vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, obsluhy plynové kotelny a EZS, apod.
Ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány ve výši 3 261,00 Kč.
Účet – 521 0xxx Prostředky na platy

10 514 955,00 Kč

100,00%

Prostředky na platy byly schváleny v rámci závazných ukazatelů na rok 2016 v hodnotě 10
144 000,00 Kč. Během roku došlo k úpravám rozpočtu platů stanovených ve změně
závazných ukazatelů č. 1, 4 a 5 na konečnou hodnotu 10 515 000,00 Kč. Od 1. 11. 2016 platí
novela Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.
Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií
Vyhodnocení čerpání mezd dle rozpočtu podle jednotlivých složek platů vyplývá z tabulky č.
5, kde jsou rozepsány jednotlivé složky platu a porovnání plánované a skutečné hodnoty
čerpání.
Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 2016 celkem 45 pracovníků.
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Průměrná mzda na jednoho pracovníka ke konci roku 2016 činila 21 071,00 Kč, přičemž
v roce 2015 byla 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 2016 činilo 1,86 %.
Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 13,33 %. Z organizace odešlo 6
zaměstnanců (4x dohoda o rozvázání pracovního poměru, 1x ukončení pracovního poměru
na dobu určitou, 1x odchod do předčasného starobního důchodu). Jednalo se o šest
zaměstnanců na plný úvazek.
Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 41,56. Skutečný přepočtený stav
pracovníků byl za rok 2016 celkem 41,59.
Kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2016 (přepočtený stav)
Odborní pracovníci
THP pracovníci
Dělníci
Celkem

22,09
13,00
6,50
41,59

Organizace konstatuje, že nezaznamenala výrazné rozdíly v rámci hodnocení počtu
pracovníků, čerpání mezd a složek platů mezi plánovanými a skutečnými hodnotami, viz
tabulka č. 5 a 6.
5. Vyhodnocení provedených oprav
Plán oprav byl během roku 2016, na základě žádostí muzea 4x změněn se souhlasem
zřizovatele na konečnou celkovou hodnotu 1 178 000,00 Kč. Veškeré opravy byly řešeny na
základě objektivně zjištěných skutečností.
V plánu oprav pro rok 2016 byly plánovány tyto opravy:
ORG 01
Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Vsetín – odstranění havarijního
stavu kotelny
Opravy spojené s realizací IZ, celková částka 107 614,16 Kč. Podrobněji v bodě 15.
ORG 07

Zámek Kinských – oprava kanalizace (údržba průchodnosti potrubí)

Jedná se o zajištění průchodnosti kanalizace (díky nízkému spádu) mimo objekt zámku
formou proplachů, které provádí odborná firma VaK Vsetín. Původní rozpočet ve výši
15 000,00 Kč byl čerpán ve výši 3 872,00 Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny na ORG
10. Generální oprava popř. vybudování nové kanalizace s odpovídajícím spádem se plánuje
v rámci rekonstrukce celého objektu zámku Kinských.
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ORG 08

Oprava osvětlení atria zámek Vsetín

Na základě konzultací s odbornými firmami bude zajištěno osvětlení atria zámku Vsetín jinou
formou. V případě zachování původní technologie osvětlení, prostřednictvím zemních
zapuštěných světel, nelze vyloučit kontinuální nutnost oprav.
Částka 20 000,00 Kč, která byla původně rozpočtována na tuto opravu, byla převedena na
ORG 10 – viz níže.
ORG 09

kostel Sv. Trojice – oprava hromosvodů

Na základě revizní zprávy byl stanoven rozpočet ve výši 90 000,00 Kč s ohledem na stav
památky – sníženo o 75 tis. na 15 tis. Při provádění opravy odbornou firmou byly skutečné
náklady vyčísleny na částku 11 640,00 Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny ve
prospěch ORG 10 a 13.
ORG 10

zámek Lešná – oprava elektroinstalace (po revizi)

Na základě revizní zprávy byla provedena náprava a oprava vadných či poškozených prvků
elektroinstalace. Celkové náklady byly 25 000,00 Kč.
ORG 12

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Hvězdárna Vsetín - rekonstrukce střech

Opravy spojené s realizací IZ, celková částka 109 536,99 Kč. Podrobněji v bodě 15.
ORG 13
zámek Lešná – oprava elektroinstalace (po revizi)
Na základě revizní zprávy byla provedena náprava a oprava vadných či poškozených prvků
elektroinstalace. Celkové náklady byly 24 200,00 Kč.
ORG 14
zámek Vsetín – oprava věže
Díky zatékání do věže zámku Vsetín byla provedena revize opláštění kopule, která zjistila na
několika místech vážné poškození měděného opláštění. Celkové náklady na opravu
horolezeckou technikou činily 30 000,00 Kč.
ORG 34–36

opravy vozového parku, zemědělské techniky, počítačů, inventáře a DDHM

Původně plánované náklady pro rok 2016 činily 105 000,00 Kč. Skutečné náklady na opravy
byly 109 243,90 Kč.
Celkový přehled oprav a udržování za rok 2016, včetně nákladů na jednotlivé akce je uveden
v Příloze – Tabulka č. 7.

6. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
Účet – 411 Fond odměn
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016
Konečný stav fondu k 31. 12. 2016
Viz tabulka č. 13

43 001,31 Kč
43 001,31 Kč.
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Účet – 412 FKSP
Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2016

19 321,10 Kč

Přídělem 1,5 % z mezd činí

158 484,01 Kč

Čerpání

102 650,00 Kč

Z toho: dary k životním a pracovním výročím

11 800,00 Kč

stravenky
90 800,00 Kč
Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 75 155,11 Kč, viz tabulka č. 12
Tvorba i čerpání fondu FKSP byla v souladu s platnou vnitřní směrnicí a legislativou.
Účet – 413 Rezervní fond
Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2016

94 721,89 Kč

Příděl do fondu ze zlepšeného HV za rok 2015
Čerpání

32 758,84 Kč

0,00 Kč

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činí 127 480,73 Kč, viz tabulka č. 10
Příděl do fondu byl proveden na základě schváleného rozdělení hospodářského výsledku
hospodaření za rok 2015.
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

částka

účel

GALVAMET, s.r.o. Vsetín

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

CS Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí

25 000,00 podpora k realizaci aktivit pro veřejnost –
Kč zámek Kinských

Celkem

55 000,00
Kč

Muzeum získalo v roce 2016 dary v celkové výši 55 000,00 Kč. Prostředky od společnosti CS
Cabot, s.r.o., Val. Meziříčí ve výši 25 000,00 Kč nebyly v roce 2016 použity a jsou převedeny
k použití do roku 2017.
Čerpání fondu v průběhu roku 2016 proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými ve
smlouvě o poskytnutí daru, konečný stav fondu k 31. 12. 2016 činí 25 000,00 Kč, viz tabulka
č. 11.
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Účet – 416 Fond investic
Počáteční stav fondu

+ 177 656,45 Kč

Zdroje celkem (tvorba)
+ 8 245 307,23 Kč
Z toho:
- odpisy ze stávajícího majetku za rok 2016
+ 2 520 179,80 Kč
- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
+ 5 477 777,43 Kč
- investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
+ 247 350,00 Kč
Použití celkem (čerpání):
- 6 994 159,43 Kč
Z toho:
- technické zhodnocení kotelna zámku Vsetín a střechy Hvězdárna Vsetín
- 5 077 777,43 Kč
- nákupy informačních technologií – server Vsetín
- 60 182,00 Kč
- odvod do rozpočtu zřizovatele
- 1 405 000,00 Kč
- nákup uměleckých děl a předmětů – sbírka kočárků, obrazy
- 451 200,00 Kč
Konečný stav fondu:

+ 1 428 804,25 Kč

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2016

- 862 274,23 Kč

Konečný stav fondu k 31. 12. 2016
po zohlednění ČRIT, viz tabulka č. 8

+ 566 530,02 Kč

7. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost
Bankovní účty celkem

2 639 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
2017. Rozpis položek tvořících rozdíl ve výši 11 386,75 Kč je uveden v tabulce č. 14.
Tvorba i čerpání fondů byly v souladu s platnou legislativou.
Pokladní hotovost činila k 31. 12. 2016 celkovou sumu 118 175,65 Kč a je na účtu 261
analyticky rozdělena podle jednotlivých středisek.
8. Stav pohledávek
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2016 činí

628 849,88 Kč

Účet – 311 – Odběratelé – stav účtu:

32 638,66 Kč

Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně
(distribuce ve 12/2016) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury po
splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2016 se splatností v 01/2016.
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Účet – 314 – Krátkodobě poskytnuté zálohy, stav:
501 280,00 Kč
Jedná se o zálohy na:
elektrickou energii
76 210,00 Kč
plyn
388 870,00 Kč
vodu
36 200,00 Kč
Náklady na energie a neskladové dodávky na tomto účtu byly zúčtovány dle zálohových
dokladů dodavatelů. Vyúčtování záloh proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých
dodavatelů v roce 2017.
Účet – 335 – Pohledávky za zaměstnanci:
17 780,00 Kč
Pohledávka za zaměstnancem z titulu náhrady škody vzniklé organizaci.
Účet – 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními organizacemi: 30 000,00 Kč
Pohledávka za Úřadem práce – příspěvek na SÚPM
Účet – 381 Náklady příštích období – stav účtu:
47 151,22 Kč
Jedná se o náklady příštích období z titulu dopředu hrazených poplatků za školení, pojistné,
roční udržovací poplatky apod. K rozúčtování nákladů do příslušných účetních období
dochází ihned při příjmu faktur.
9. Stav závazků a jejich finanční krytí
Celkový stav závazků činí
Závazky byly v průběhu roku hrazeny ve splatnosti.

2 878 106,83 Kč

Účet – 321 Dodavatelé – stav účtu:
Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem, viz tabulka č. 16

751 582,83 Kč

Účet – 324 Přijaté zálohy – stav účtu:
7 234,00 Kč
Jedná se o zálohy na časopis Valašsko vydané v roce 2017 a na předem rezervované svatební
obřady v roce 2017.
Účet – 331 Zaměstnanci – stav účtu:
927 641,00 Kč
Jedná se o mzdu zaměstnanců za 12/2016 splatnou k výplatnímu termínu, tj. 15. 1. 2017.
Účet – 336 Zúčtování s institucemi – soc. zabezpečení
363 009,00 Kč
Jedná se o předpis odvodu sociálního pojištění z mezd za 12/2016, který je splatný v
01/2017.
Účet – 337 Zúčtování s institucemi – zdravotní pojištění
155 593,00 Kč
Jedná se o předpis odvodu zdravotního pojištění z mezd za 12/2016, který je splatný v
01/2017.
Účet – 342 Jiné přímé daně – stav účtu:
Jedná se o srážkovou a zálohovou daň – splatné v lednu 2017.

132 321,00 Kč

Účet – 347 Závazky k vybraným ústředním vládním organizacím:33 075,00 Kč
Předpis odvodu do SR – odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZTP.
Účet – 389 – Dohadný účet pasivní

501 280,00 Kč
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Dohadná položka na spotřebu energií:
elektrická energie
76 210,00 Kč
plyn
388 870,00 Kč
voda
36 200,00 Kč
Vyúčtování skutečných nákladů proběhne dle platebních kalendářů jednotlivých dodavatelů
v roce 2017.
Účet – 378 Ostatní krátkodobé závazky – exekuce
Srážka z mezd – exekuce splatná v lednu 2017.

6 371,00 Kč

10. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Účet – 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
Na tomto účtu v průběhu roku 2016 bylo účtováno o pořízení DHM v celkovém objemu
5 589 159,43 Kč. Všechen tento majetek byl v roce 2016 předán do užívání.
11. Stavy zásob, cenin
Zásoby celkem
282 187,03 Kč
Celkově se stav zásob zvýšil v průběhu roku 2016 o cca 42 tis. Kč. Podstatnou část nárůstu
zásob tvoří publikace vydané v průběhu roku 2016. Tyto publikace jsou volně prodejné na
jednotlivých objektech MRV a slouží zejména k dlouhodobému prodeji a propagaci činnosti
muzea, hraji důležitou funkci v marketingu.
Účet – 123 Výrobky
112 798,79 Kč
Na tomto účtu je veden stav vlastních výrobků. Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2016
činil 13 381,00 Kč, konečný stav činí 112 798,79 Kč. Meziročně došlo k nárůstu stavu zboží o
99 417,79 Kč. Jedná se o vlastní publikace určené k dalšímu prodeji v roce 2017. Bližší členění
je uvedeno v tabulce č. 21.
Účet – 132 Zboží na skladě
169 388,24 Kč
Počáteční stav zboží na skladě k 1. 1. 2016 činil 226 158,36 Kč, konečný stav činí 169 388,24
Kč. Meziročně došlo k poklesu stavu zboží o 56 770,12 Kč. Jedná se o nakoupené zboží
určené k dalšímu prodeji v roce 2017.
Účet – 263 Ceniny
15 330,00 Kč
Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“, šeky a dárkové
kupóny.
stav poštovních známek k 31. 12. 2016
stav stravenek k 31. 12. 2016
šeky a dárkové kupony k 31. 12. 2016

3 290,00 Kč
12 040,00 Kč
0,00 Kč
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12. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech
Účty
541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení
547 – manka a škody
557 – náklady z odepsaných pohledávek – na těchto účtech nebylo v roce 2016 účtováno.
Účet 542 – jiné pokuty a penále – stav účtu: 83 893,47, viz rozbor nákladů.
Na základě projednání škodní komisí organizace a jejího následného doporučení byla
zaměstnanci škoda způsobená zaměstnavateli (83 293,47 Kč) předepsána k úhradě, a to ve
výši cca 50%.
Pokuta za rychlou jízdu ve výši 600,00 Kč byla taktéž předepsána zaměstnanci k úhradě.
13. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)
V roce 2016 nebyly realizovány žádné projekty prostřednictvím EU, EHP/Norsko
14. Přehled investičních záměrů
14.1. Investiční záměr – Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Vsetín – odstranění
havarijního stavu kotelny
IZ 1215/3/090/071/06/16
Celkové výdaje investičního záměru činily 3,696 mil. Kč, z toho neinvestiční náklady činily
145 tis. Kč. Investorem akce bylo, na základě zmocnění Radou ZK, Muzeum regionu Valašsko,
p.o.
Cílem IZ bylo odstranění havarijního stavu 20 let staré plynové kotelny. K tomu vedly tyto
kroky:
 Stavební úpravy stávajícího prostoru kotelny
 Demontáž původních a instalace nových plynových kotlů s výkonem 3x100 kW
 Řešení odvodu spalin od kotlů, přívod vzduchu do prostoru kotelny, odvedení
kondenzátu
 Měření a regulace, automatizace kotelny v návaznosti na vybudované klimatizační
jednotky v rámci IZ Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa.
14.2. Investiční záměr – Hvězdárna Vsetín - rekonstrukce střech
IZ 1231/3/090/072/06/16
Celkové výdaje investičního záměru činily 1,720 mil. Kč, z toho neinvestiční náklady činily
193 tis. Kč. Investorem akce bylo, na základě zmocnění Radou ZK, Muzeum regionu Valašsko,
p.o.
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Cílem IZ bylo odstranění zatékání do prostoru hlavní budovy hvězdárny. K tomu vedly tyto
kroky:
 Odstranění původní, rovné střechy s atikou.
 Vybudování nové, sedlové střechy včetně nových odvodů srážkových vod
 Demontáž a následná instalace stropu ve střední části hlavní budovy.
 Zateplení pozorovatelny s dalekohledem.
 Nové nátěry jak fasády hvězdárny, tak kopule.
Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č. 17. Přehled investičních záměrů.
15. 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 akcí a jiných aktivity.
Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český
hydrometeorologický ústav, které užívá ke sledování a měření klimatických podmínek.
V zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a zámku Lešná jsou pronajaty
prostory na chodbě, pro umístění nápojových automatů. V zámku Vsetín i v zámku Kinských
jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 (hospodářský objekt) jsou pronajaty
podkrovní, nebytové prostory.
V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí pro propagaci
aktivit muzea. V nájmu jsou dále 2 ks kopírovacích strojů z důvodu tisku publikací, tisku
administrativních dokumentů a kopírování. Muzeum si v několika případech pronajalo cizí
výstavy od jiných muzeí nebo fyzických osob. Viz tabulka č. 18.
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
V termínu od 21. 11. do 1. 12. 2016 proběhla v organizaci jedna kontrola, a to prováděná
Ministerstvem financí ČR. V rámci přezkoumání hospodaření Zlínského kraje byla vykonána
kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které poskytl kraj zřízené
příspěvkové organizaci se závěrem:
V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a podmínky pro provádění řídící kontroly.
Prověřování jejich přiměřenosti a účinnosti je zároveň jedním z předmětů kontroly, kterou
zajišťuje zřizovatel.
I přes zjištěné dílčí nedostatky nastavený kontrolní systém vytváří předpoklady pro účelné a
hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a s příspěvky, které zřizovatel organizaci
poskytl.
Viz tabulka č. 19
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17. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)
Výnosy z tržeb ze vstupného činily 1 703 747,00 Kč za rok 2016, což představuje plnění plánu
na 98,71%. (výnosy z tržeb 1 280 617,00 Kč za rok 2015, 1 236 022,00 Kč za rok 2014, 1 340
365,00 Kč za rok 2013, 1 464 480,00 Kč v roce 2012). V komentáři nutno zohlednit
skutečnost, že zámek Vsetín byl zpřístupněn veřejnosti koncem roku 2015, což mělo pozitivní
vliv i na návštěvnost v roce 2016. Oproti tomu ostatní střediska, zvláště zámek Lešná, měla
propad v návštěvnosti díky horšímu počasí v květnu a červnu 2016.
Tržby spojené s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem bytových a nebytových
prostor činily 254 594,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo meziročně k významnému
nárůstu díky nové vybavenosti a atraktivnosti zámku Vsetín.
Udržení vysoké návštěvnosti a tím pádem i zachování úrovně plánovaných tržeb je
způsobeno:
1) otevřením nových expozic na zámku Vsetín,
2) doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka zajímavější a
atraktivnější,
3) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého
návštěvníka“ a byla pro cílovou skupinu atraktivní,
4) zlepšení nabídky pro školy – lektorské programy,
5) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, nejen odborných,
6) intenzivní spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace a podnikatelské
subjekty),
7) mimořádnou aktivitou pracovníků muzea.
18. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci
Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí je uveden v tabulce č. 22, podrobněji v odborné
části, kapitola 4.10.
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení
Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou muzea nalézt úspory,
zefektivnit práci a maximálně využít příspěvku zřizovatele na provoz, což lze jednoznačně
doložit výsledky muzea v počtu vykázaných návštěvníků, počtu výstav, expozic a kulturních
akcí v celostátním měřítku.
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II. ODBORNÁ ČÁST
1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky
1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence
knižních přírůstků
Muzeum regionu Valašsko (dále Muzeum) spravovalo k datu 31. 12. 2016 celkem 533 801
sbírkových předmětů vedených pod 83 875 evidenčními čísly dle Ročního výkazu o muzeu a
galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2016 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových evidenčních
čísel za rok 2016 do CESu bude dokončen k 30. 11. 2017. Zvýšení počtu sbírkových předmětů
jde na vrub katalogizace starých, dosud nerozepsaných přírůstkových čísel, revize
katalogizace dříve evidovaných velkých souborů sbírkových předmětů a narovnání stavu
evidence pozůstalostí zapsaných do sbírek Muzea tak, aby byla v souladu se zákonnými
požadavky. Nejvíce nových evidenčních čísel bylo zapsáno v podsbírce Entomologické –
motýli, kdy došlo ke zvýšení počtu e. č. z 12 485 na 16 575 (což představuje nárůst o cca 7
000 preparovaných motýlů. Rovněž došlo k podstatnému navýšení počtu e. č. a evidovaných
sbírkových předmětů v archeologických podsbírkách – taktéž dáno reklasifikací dříve
nevhodně evidovaných velkých souborů předmětů.
Celkem bylo zapsáno 112 e. č. chronologické evidence získané koupí. Dále bylo zapsáno 590
přírůstkových čísel získaných darem (508 e. č.) a vlastním sběrem (82 e. č.). Všechna čísla
byla v souladu se závěry Metodické dohlídky zřizovatele katalogizována do konce roku 2016,
přičemž budou nahlášena do systému CES ke květnu 2017.
Z nových akvizicí byl nejvýznamnějším počinem nákup ucelené kolekce historických dětských
i loutkových kočárků, vymezené obdobím let 1880–1890. Konvolut je jedinečný a hodnotný
svou uceleností, časovým rozsahem, počtem kusů i rozsáhlým příslušenstvím. Koupené
předměty splňují tímto parametry opravňující je k jejich zapsání do sbírek muzea dle
Střednědobé koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko na léta 2016–2021 a profilace muzea
s důrazem na charakteristiku sbírky a jejích částí („podsbírek“) uvedené v žádosti o zápis
sbírky do CES a zřizovací listiny muzea. Již chystáme aktivní využití navrhované sbírky v rámci
výstavní a expoziční činnosti všech poboček muzea (např. výstava kočárků v zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí v letní sezoně roku 2017, doplnění a úprava expozice Hračky ze zámku
a podzámčí v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, doplnění expozice zámku v Lešné u
Valašského Meziříčí apod.), včetně přípravy putovní výstavy, nabízené od 4. čtvrtletí 2017
jiným muzejním institucím.
Do vsetínské sbírky výtvarného umění byl zakoupen mimořádně umělecky hodnotný obraz F.
Podešvy Muž se zapékačkou z roku 1945 jako jedinečný doklad postupné proměny autorova
výtvarného názoru a obraz Čestmíra Boráka: Divadlo „Z“ ve Vsetíně.
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Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

Č.

Kurátor

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2016 – koupě
Počet
Sbírka
Podsbírka
e. č. Popis
Valašské
Meziříčí

č. 10 – Historická

A1_2 Olga Mehešová

Vsetín

č. 15 – Výtvarné umění

1

A2_2 Olga Mehešová

Vsetín

č. 15 – Výtvarné umění

1

A1

Ivana Ostřanská

Celkem

110

Soubor historických
kočárků
obraz Čestmír Borák:
Divadlo „Z“ ve Vsetíně,
1963, kvaš, papír, výřez
pasparty 60x41 cm,
zaskleno, rámováno
86x70 cm
František Podešva: Strýc
se zapékačkou, 1945, olej,
plátno, 48 x 33 cm,
signováno VD

112

Z darů v roce 2016 významně rozšířil vsetínskou podsbírku výtvarného umění unikátní
soubor obrazů svátečního malíře Miloše Jiříka (20 e. č.), vsetínského rodáka, jehož jádro tvoří
kolekce symbolických a surreálně vyznívajících figurálních obrazů reflektujících hrůznou
atmosféru 50. let 20. století v socialistickém Československu. Do fondů obrazů byl z výstavy
Roky s barvami akad. malířem I. Hartingrem darován cenný obraz z autorova expresivního
období (70. léta 20. století).
Novým cenným přírůstkem do historických fondů vsetínské sbírky se staly fotografie a
písemnosti pocházející z pozůstalosti po Karlu Puszkailerovi, fotografovi a propagátorovi
turistiky na Valašsku (muzeu je darovala Puszkailerova vnučka Eva Mintálová). Mimo
turistických map a brožur, jsou ikonograficky vzácnou součástí přírůstku fotografie valašské
krajiny a obcí, doposud veřejnosti nedostupné.
Seznam sbírkových předmětů schválených poradním sborem ředitele

Č.
B1
B2
B3
B4

Muzea regionu Valašsko k zařazení v roce 2016 – dary
Počet
Kurátor
Sbírka
Podsbírka
e. č.
Popis
Štoček na svatební
Olga Mehešová
Vsetín
č. 15 – Výtvarné umění
1
oznámení
Hartinger, I.: Předjaří,
Olga Mehešová
Vsetín
č. 15 – Výtvarné umění
1
1972, olejomalba,
88x98 cm
č. 25 – Um. řemesl. a
Soubor předmětů z
Olga Mehešová
Vsetín
5
um. prům. výrobků
domácnosti
č. 25 – Um. řemesl. a
Historizující
Olga Mehešová
Vsetín
1
um. prům. výrobků
pseudorenesanční
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křeslo
B5
B6
B7
B8

Olga Mehešová
Milada
Fohlerová
Milada
Fohlerová
Milada
Fohlerová

Vsetín

č. 15 – Výtvarné umění

16

Vsetín

č. 11 – Etnografická

1

Vsetín

č. 11 – Etnografická

1

Vsetín

č. 11 – Etnografická

1

č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 15 – Výtvarného
umění
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce
č. 17 –
Uměleckoprůmyslové
práce

B9

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B10

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B11

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B12

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B13

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B14

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B15

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B16

Kamila
Valoušková

Valašské
Meziříčí

B17

Pavel Mašláň

Vsetín

č. 10 – Historická

27

B18

Pavel Mašláň

Vsetín

č. 10 – Historická

1

B19

Pavel Mašláň

Vsetín

č. 19 – Písemnosti a tisk

37

Valašské
Meziříčí

č. 10 – Historická

351

B20 Ivana Ostřanská
Celkem

1

Stolní lampa

2

Dvě grafiky

43

Zakreslovací akrchy
ručně malovaného
skla

1

Objekt Song Mi Kim

2

Plaketa a obraz (olej
na plátně)

3

Stínidla

1

Obraz (olej na plátně)

14

Stínidla

510

26

Kolekce 16 ks obrazů
od Ing. Miloše
Žádníka, CSc.,
Pokojíček pro
panenky
Malé nahřívací
žehličky na krajky
Turistická hůl s
turistickými štítky.

Soubor stříbrného
nádobí
Dřevěný talíř z 2.
světové války
Pozůstalost po Karlu
Puszkailerovi
Příslušenství
k souboru
historických kočárků
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V souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti byl rozšiřován i fond Pomocného materiálu, do
něhož přibylo 18 e. č., což je 35 ks předmětů. Jedná se především skleněná stínidla k
osvětlovacím tělesům (duplikáty ke sbírkovým předmětům), a nápojové sklo vyrobené ve
školní huti sklářské školy ve Valašském Meziříčí a ve sklárnách v Karolince.
V roce 2016 nebyly Poradnímu sboru ředitele Muzea pro sbírkotvornou činnost navrženy
žádné předměty k vyřazení z důvodu ztráty či neupotřebitelnosti.
V roce 2016 bylo také pokračováno v reorganizaci sbírek dle schválené profilace muzea. Tato
činnost byla podmíněna dokončením inventarizací, nahlášením a schválením změn na CES.
Poslední navržené změny byly projednány na jednání Poradního sboru ředitele Muzea na
podzim roku 2016. Reorganizace sbírek a vyřazování sbírkových předmětů bude probíhat
v dalších letech v souladu se schválenou profilací Muzea (dojde například k redukci a
slučování velmi malých podsbírek geologická, petrografická a mineralogická a sloučení dvou
podsbírek archeologických a paleontologických – vázáno na obsazení pozice
geolog/mineralog.
V roce 2017 bude přistoupeno k dořešení převodu a reorganizace sbírky fondu Kelč, bude
provedeno převedení e. č. v rámci systému CES 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/002-0522/284002). Z kelečské podsbírky zapsané v systému CES budou následně vyřazena čísla
vedená z historických důvodů duplicitně (ve formě přírůstkového i inventárního čísla) a
doplněna dosud nezapsaná čísla.

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).
Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2016.
Odborné oddělení

Evidence II. stupně
Počet e. č.

Počet kusů

Provoz VS

257

257

Provoz VM

8 225

9 748

Celkem

8 482

10 005
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a
všech náležitostí
V roce 2013 byl započat nový cyklus inventarizace sbírky Muzea zapsané v CESu. Byl
zpracován plán inventarizace na období 2013–2022, podle něhož bylo po aktualizaci na stav
platný k 31. 12. 2015 v roce 2016 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 2016 byla provedena inventarizace sbírek dle schváleného plánu inventarizace
v souladu s Příkazem ředitele č. 2/2016. Dle výsledku provedených inventur, která byla
rozložena do 17 dílčích inventarizací a jejichž průběh byl protokolován, oznámen zřizovateli a
Ministerstvu kultury ČR, bylo inventarizováno celkem 20 456 evidenčních čísel zapsaných
v systému CES, což představuje 27 838 věcí movitých. Z tohoto počtu byl odhalen nesoulad
s evidencí u 215 kusů předmětů, převážně nedohledáno či se změnil počet dohledaných
součástí souboru zapsaným pod jedním evidenčním číslem. Celkem 112 předmětů nebylo
nalezeno při inventarizaci sbírky Kelč – zde však proběhne v roce 2017 odborné zpracování
sbírky, kdy očekáváme, že se většina věcí nalezených bez uvedeného e. č. podaří přiřadit k již
existujícím e. č. Počet nesouladů s evidencí představuje 1 % z celkového počtu
inventarizovaných evidenčních čísel a 0,2 % z celkového počtu evidenčních čísel ve
sbírkách Muzea regionu Valašsko. Pokud nebudou tyto předměty nalezeny při dalších
inventarizacích a pokud bude zjištěný stav náležitě zdokumentován a posouzen Poradním
sborem ředitele Muzea regionu Valašsko, budou v souladu s Metodickými pokyny
Ministerstva kultury, zákonem 122/200 Sb. a Vyhláškou 275/2000 Sb., a vnitřní směrnicí č. 18
– Režim zacházení se sbírkou – správa, tvorba, evidence a ochrana sbírek muzejní povahy,
vyřazeny při dalším hlášení do systému CES (rok 2017 či po proběhnutí druhé inventarizace).
Ze vsetínské sbírky bylo v rámci historické podsbírky pozůstalosti osobností inventarizováno
100 % z dané podsbírky, v rámci etnografické podsbírky prošly inventarizací fondy lidového
textilu, keramiky, lidového umění a kolekce kraslic a celkem bylo inventarizováno 50 %
z dané podsbírky, a v rámci uměleckohistorických podsbírek byly inventarizovány fondy
obrazů (41 % z podsbírky výtvarné umění), historického nábytku (14 % z podsbírky
uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků) a skla (17 % z podsbírky sklo).
V roce 2016 byla dokončena inventarizace a katalogizace fondu pozůstalostí ve sbírce Sbírka
Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí (MVŠ/002-05-22/283002),
Podsbírky č. 19 – Písemnosti a tisky (o počtu 619 e. č., tj. 1 512 ks) a fond tím splňuje
podmínky kladené na správu svěřené sbírky dle archivního zákona.
V rámci inventarizace fondu Kelč byla dohledána dlouhodobě nezvěstná průvodní
dokumentace a podle ní urovnávány evidenční nesrovnalosti, které v průběhu let vznikly.
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Celkem bylo v roce 2016 inventarizováno 20 456 evidenčních čísel (24,5 % ev. č. sbírky
MRV) a 27 838 sbírkových předmětů, což činí věcí movitých 5,2 % počtu věcí movitých
sbírky MRV).
Sbírka
CES
MVV/0020522/282002
MVŠ/0020522/283002
MVŠ/0020522/283002
MVŠ/0020522/283002
MVŠ/0020522/283002
MVŠ/0020522/283002
MVV/0020522/282002
MVV/0020522/282002
MVV/0020522/282002
MVV/0020522/282002
MVŠ/0020522/283002
MVV/0020522/282002

Kód Inventarizace Inventarizace Zjištěné
zprávy
EČ
věci movité nesoulady

Podsbírka

Autor

10 – Historická

Ivana
Ostřanská

IO02

719

719

5

19 – Písemnosti a
Ivana
tisky
Ostřanská

IO04

1 045

1 714

0

19 – Písemnosti a
Ivana
tisky
Ostřanská

IO05

2 091

2 509

0

19 – Písemnosti a
Ivana
tisky
Ostřanská

IO06

618

1512

0

5 – Botanická

Bohdana
Šimčíková

BS01

103

103

1

5 – Botanická

Bohdana
Šimčíková

BS02

1 019

1 529
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11 – Etnografická

Milada
Fohlerová

MF13

478

478

3

11 – Etnografická

Milada
Fohlerová

MF14

506

478

3

11 – Etnografická

Milada
Fohlerová

MF15

624

624

9

11 – Etnografická

Milada
Fohlerová

MF16

1 201

1 201

10

11 – Etnografická

Milada
Fohlerová

MF17

901

901

3

15 – Výtvarného
umění

Olga
Mehešová

OM33

677

973

20

OM34

123

193

1

KP25

827

1 056

21

25 – Jiná –
MVV/002- Uměleckořemesl
Olga
05ných a
Mehešová
22/282002 uměleckoprůmys
lových výrobků
MVŠ/002Karel
8 – Zoologická
05Pavelka
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22/283002
MVV/00224 – Další –
Pavel
05Pozůstalosti
Mašláň
22/282002
osobností
MVV/002O.
0524 – Další – Sklo
Mehešová
22/282002
MVŠ/002Kamila
25 – Jiná – Sbírky
05Valouškov
Muzea v Kelči
22/283002
á

Ma07

6 989

7 025

0

OM35

224

232

0

KV09

2 311

6 591

112

20 456

27 838

215

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích,
pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu
klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli
Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku
Vsetín, v zámku Kinských) a dočasně jsou sbírkové předměty i uloženy v pronajatých
prostorách (objekt v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí). V průběhu roku 2015 došlo
k dokončení rekonstrukce zámku Vsetín, a to včetně vybavení objektu moderními posuvnými
regály a klimatizovanými depozitáři. Nové depozitáře byly předány do užívání a podle
průběžného měření splňují všechny parametry nezbytné pro efektivní a dlouhodobou správu
sbírkových předmětů. Zbývající prostory jsou na hranici své kapacity. S rekonstrukcí vnitřních
prostor zámku Kinských se počítá ve střednědobém plánu investic Zlínského kraje. Dočasné
uložení sbírek v pronajatých prostorách v bývalých kasárnách je nevyhovující a citlivější
předměty jsou postupně přesouvány na uvolněné místo v standardních depozitářích.
V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné kontroly, záznamy o
kontrolách a vstupech pracovníků organizace do depozitářů jsou vedeny v knihách
depozitárního režimu, záznamy o klimatických podmínkách pak v knihách depozitářů.
Depozitáře ve Valašském Meziříčí a v kasárnách byly v roce 2016 plynovány. Pravidelně byl
doplňován líh do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu. Záznamy z roku 2016 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,
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zodpovědností a průběhu plnění jsou evidovány a aktualizovány k tomu určenými pracovníky
on-line na webu Muzea. Odpovědný pracovník kontroluje termíny uvedené v tabulce každý
měsíc a je povinen na blížící se ukončení smluv s externími vypůjčiteli i v rámci interních
přesunů daného kurátora upozornit e-mailem.
V rámci vnitřního pohybu sbírek na vsetínské pobočce došlo celkem k 34 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
80 sbírkových předmětů.
V rámci vnitřního pohybu sbírek na valašskomeziříčské pobočce došlo celkem k 22 interním
zápůjčkám sbírkových předmětů vedených v databázi Formulářů o přemístění VM, 4
zápůjčkám pro zámek Lešná, 2 zápůjčkám pro kostel Trojice a 6 zápůjčkám pro zámek Vsetín.
Celkem se jednalo o 341 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 239 sbírkových předmětů.
Následující tabulka popisuje stav zápůjček a výpůjček jiným organizacím.
Odborné oddělení

Zápůjčky
Počet e. č.

Výpůjčky

Počet kusů

Počet e. č.

Počet kusů

Provoz VS

489

503

147

162

Provoz VM

198

419

33

33

Celkem

687

922

180

195

1.6.

Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení

Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovanými
zaměstnanci MRV, tak i jednotlivými odbornými pracovníky. V rámci odborných oddělení se
jedná převážně o renovace a konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů
určených pro výstavní a expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika).
Dále se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich dokumentace.
Preparováno bylo vlastními silami 7 865 exemplářů motýlů, kteří byli po preventivní
desinsekci zařazeni do sbírek. V rámci muzea bylo muzejním konzervátorem konzervováno či
restaurováno v roce 2016 celkem 386 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 čerstvé
požerky mola šatního, tyto předměty byly přednostně ošetřeny fungicidními a insekticidními
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), D8 (staré tisky), D9 a
D10 (sklo a keramika) kde zatím odvlhčovače ještě nejsou (panují však podmínky v souladu
s depozitárním řádem). Instalací odvlhčovačů se podstatně snížilo nebezpečí napadení
předmětů plísněmi.
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 2017 byl částečně vypracován pro konzervaci a restaurování sbírkových
předmětů umístěných v depozitářích zámku Vsetín a Valašské Meziříčí a v expozicích zámku
Lešná. Je v něm rovněž zohledněna potřeba konzervace při havarijních stavech (plíseň,
výskyt dřevokazného hmyzu, živelné pohromy) a konzervace pro potřeby výstav a výpůjček.
Záznamy o průběhu konzervace jednotlivých sbírkových předmětů jsou vedeny v programu
Bach konzervátorem. Do sbírek je průběžně doplňováno desinsekční činidlo (Globol, Invet).

1.7. Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální evidence
sbírek muzejní povahy MK
Muzeum regionu Valašsko získalo plný přístup do evidence CES Online, kdy v termínu 15. 11.
2016 poslalo hlášení o změnách v evidenci sbírek včetně povinných příloh. Zároveň běží
analýza dříve zadaných údajů z muzejní evidence do systému CES tak, aby došlo k spárování
záznamů vedených v systému Ces a na lokální úrovni v databázích Bach a DEMUS.

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost
2.1.

Vlastní odborné aktivity

a) Odborná činnost
V roce 2015 požádalo Muzeum Radu pro vědu o výzkum, poradní orgán Vlády České
republiky o posouzení Muzea jako výzkumné organizace. Rada žádost posoudila na svém
zasedání 18. 12. 2015 a rozhodla zařadit Muzeum regionu Valašsko na seznam výzkumných
organizací. V roce 2016 došlo k potvrzení tohoto statutu Muzea regionu Valašsko. 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 roce 2016 bylo započato jednání s potenciálními partnery –
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např. Národním zemědělským muzeem o možné spolupráci na poli Vědy a Výzkumu. K 31. 5.
2016 byly taktéž předány první výsledky hodnocení na Úřad Vlády ČR, kde se výsledky
výzkumných organizací shromažďují a vyhodnocují.
Hlavní odbornou činností byla práce na přípravě nové expozice v zámku Kinských ve
Valašském Meziříčí. Tato činnost je komplexní a vyžádá si ještě cirka rok práce, kdy jsou
sdružovány všechny odborné profese, jimiž Muzeum skrze své pracovníky disponuje. Hlavní
zaměření tak bylo směrem ke studiu pozitivních i negativních dopadů lidské činnosti na
místní přírodní a kulturně-biologické dědictví.
V roce 2016 zpracovávali pracovníci tyto hlavní výzkumné úkoly (celkem 17 okruhů
s výsledkem):
-

sušárny ovoce na Valašsku – v roce 2016 započala dlouhodobá výzkumná aktivita
vedená pracovníky Muzea, mapující fenomén historických dřevěných sušáren ovoce.
Předpokládaným výstupem jsou vystoupení na konferenci (Valašské muzeum v přírodě
v r. 2018), články v odborných periodicích (Acta musealia v r. 2017), recenzovaná
monografie (ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v r. 2018)

-

zpracování pozůstalosti akademického sochaře Leopolda Christa a jeho rukopisné
kroniky. Výstup: výstava při příležitosti 110. výročí jeho narození (2016), odborný článek
v recenzovaném periodiku Středočeský sborník historický. V roce 2016 pokračovala také
práce na připravované recenzované monografii o autorovi, která vyjde tiskem v roce
2017.

-

muzeum získalo v roce 2016 do svých sbírek sbírku historických dětských i loutkových
kočárků. Z jejího pořízení vyplývá rozsáhlá badatelská činnost s plánovanými výstupy
v roce 2017 v podobě reprezentativního katalogu výstavy, putovní výstavy a nové stálé
expozice v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

-

interakce valašské přírody a krajiny v historických souvislostech – výzkumný úkol
související s přípravou nové stálé expozice v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

-

lesní sklárny na Valašsku – interdisciplinární výzkum zaniklých lesních skláren v regionu.
(výstup: přednáška na Mezinárodní konferenci historie sklářské a bižuterní výroby
v českých zemích v Jablonci nad Nisou, přednáška na Interdisciplinárnej konferencii
História skla v Bratislavě).

-

Archeologie a veřejnost. Zachycení co největšího množství detektoráři a sběrači
objevených archeologických artefaktů. Kontrola a vzdělávání dané komunity.
Popularizace archeologie u laické veřejnosti (výstup výstava: Archeologie (s) detektorem
13. 10. 2016 – 8. 1. 2017).

-

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
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charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – monitoring a výzkum druhového
bohatství).
-

výzkum lesního hospodářství firmy Baťa (výstup: prezentace výsledku na semináři K
historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném
období II, pořádaným technickým muzeem v Brně).

-

zpracovávání produkce skláren ve Valašském Meziříčí – Krásně. Výstup: přednáška na
Mezinárodní konferenci historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích v Jablonci
nad Nisou, prezentace na 18. Pecha Kucha Night Železný Brod

-

historie a technika tvorby gobelínů ve Valašském Meziříčí: Tvorba gobelínů v dílně Aloise
Jaroňka. Výstup: přednáška na konferenci Muzeum a texil 2016 v NTM v Brně,
přednáška na mezinárodním semináři Restaurování/ konzervování historického textilu,
odborný článek v periodiku Muzeum a textil 2016.

-

výzkum k dějinám kobercové výroby v gobelínové manufaktuře v Zašové a ve Valašském
Meziříčí (výstupy: dva recenzované příspěvky ve sborníku Textil v muzeu a v AMUSu).

-

zpracování rodinného a výročního zvykoslovného cyklu na Valašsku a tématu
podomácké výroby na Valašsku (výstup expozice).

-

inovace multimediálních her zaměřených na interakci přírody a lidské společnosti a
jejich metodická evaluace (výstupy: nové animace a hry, články v VVR, články o odborné
činnosti na webu, článek v monografii Muzeum vs. digitální éra (Šobáňová 2016)).

-

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).

-

odborné zpracování kolekce kraslic Muzea regionu Valašsko, zvláště dosud chybějící
určení kraslic ze souboru přírůstků z let 1998 (výstupy: výstava, články ve VVR,
přednáška na EK AMG).

-

milostné nápisy na velikonočních vejcích z Valašska (výstup: přednáška na zasedání
Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech).

Vizuální pozorování meteorů
V srpnu 2016 uskutečnili členové astronomického kroužku během 4 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 2016 tato kamera zaznamenala během 166 pozorovacích
nocí 850 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
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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 3x pozorována kometa 252P/LINEAR. Zpracovaná pozorování byla zaslána
do International Comet Quarterly (ICQ) a rovněž do SMPH.
Astrofotografie
Stejně tak, jako v předešlých letech, i v roce 2016 se pracovníci hvězdárny věnovali také
astrofotografii. Pořídili snímky jak známých objektů noční a denní oblohy, tak i vzácnějších
úkazů (v roce 2016 průběh přechodu planety Merkur přes Slunce). Snímky takto získané jsou
používány zejména při propagaci hvězdárny (webové stránky, plakáty, tiskové zprávy aj.),
k tvorbě publikací určených k prodeji, přípravě lektorských programů, vzdělávání členů
astronomického kroužku, realizaci menších výstav a výzdoby interiéru hvězdárny.

Registrace bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí
V areálu hvězdárny se nachází zařízení, které při bouřkách zaznamenává bleskové výboje
typu oblak - země až do vzdálenosti přibližně 20 km. V loňském roce bylo nad Vsetínskem
zachyceno celkem 478 blesků.
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Pracovníci MRV pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek vycházejících
z jejich odborné kvalifikace. V roce 2016 bylo pracováno na velké zakázce – Inventarizační
průzkum PP Kurovický lom, jejíž dokončení je plánováno vydáním publikace v roce 2016.
Zoolog muzea pracoval na dvou placených zakázkách na výzkum výskytu ptáků a netopýrů.
Archeolog MRV vykonal 52 záchranných archeologických výzkumů. Z toho byly čtyři akce
pozitivní. Také proběhl jeden předstihový záchranný archeologický výzkum v klášteře sv.
Josefa v Zašové, kde byl zkoumán rajský dvůr. Dále jeden systematický archeologický výzkum
formou povrchového sběru na lokalitě Doubravy v Kelči-Němeticích.
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. 2016 celkem 27
475 knihovních jednotek (více viz tabulka). Roční přírůstek v knihovních jednotkách byl 397
položek. Pokračuje digitalizace knižního fondu v programu Koha Ve Vsetíně je počítačově
zpracován celý fond, čili 13 393 záznamů, ve valašskomeziříčské knihovně pak 6 700 knih.
V roce 2016 bylo z knihovního fondu Valašské Meziříčí v souladu se zákonnými opatřeními
vyřazeno 43 publikací (převážná část byla tvořena publikacemi mimo profilaci odborné
muzejní knihovny, tj. neodpovídaly zaměření knihovního fondu).
Knihovna

Celkový počet

Z toho digitalizováno

Výpůjčky

knihovních jednotek celkem

v roce 2016

Vsetín

13 393

13 393

225

Valašské Meziříčí

14 082

6 700

132

Celkem

27 475

20 093

357
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Na muzejních stránkách proběhla v roce 2016 výměna on-line katalogu za nový a modernější
prohlížeč VuFind. Tento prohlížeč umožňuje komfortnější on-line přístup k informacím.

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 2016 odborné služby a poradenství 253
badatelům a externím spolupracovníkům (na základě vyplněných badatelských listů a
evidence badatelů v on-line tabulce). Např. v oboru historie: historie řemeslné výroby, dějiny
každodennosti, pozůstalosti osobností, V oboru historie umění např. odborné zhodnocení
týkající se designu osvětlovacích těles pro studenty sklářské školy, ale i sběratele a kurátory
jiných institucí. V oboru archeologie např. Slezská univerzita v Opavě (příprava článku),
Masarykova univerzita v Brně (příprava článku), Muzeum Komenského v Přerově (příprava
knihy Milotice nad Bečvou). 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 2016 byla v spolupráci s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském Meziříčí
uspořádána výstava Bohumír Jaroněk – valašský impresionista, muzeum se podílelo i na
přípravě nové expozice Po stopách chřibských sklářů v obci Stupava. V rámci tradiční
spolupráce s Městem Kelč se MRV podílelo na kulturním programu Kelečských slavností a
připravilo zábavnou putovní stezku Za starodávnými řemesly. Dále pak s Památníkem A.
Strnadla v Novém Hrozenkově (Jurkovičovo Valašsko I., Toč se kolovrátku), s IC Kohútka
(Jurkovičovo Valašsko II.), s Ateliérem a galerií výtvarného umění Hartinger a Městysem
Hustopeče nad Bečvou (výstava ze sbírky obrazů v majetku městyse).
Jako každoročně se zámek Kinských ve Valašském Meziříčí i bývalý kostel sv. Trojice zapojily
do Valašskomeziříčské muzejní noci. Ze spolupráce s Mikroregionem valašskomeziříčskoKelečsko vzešla také řada úspěšných tradičních partnerských akcí (Velikonoce v muzeu,
Svatojánský podvečer, podzimní Uspávání broučků, Mikuláš v muzeu, či zdobení perníčků
v rámci Ježíškovy vánoční dílny na náměstí ve Valašském Meziříčí. Dlouholetou spolupráci
s Gymnáziem Františka Palackého a MŠ Krhová završila každoroční letní výstava. Ve
spolupráci se Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí uspořádalo muzeum akce
Den dětí a Den Země.
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Pokračuje spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou: proběhlo v únoru
teď již tradiční Sklářské kouzlení a v listopadu se muzeum zapojilo i do druhého ročníku
sklářského sympozia GSVM 2016.
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).
Pokračovala spolupráce s Památníkem A. Strnadla v Novém Hrozenkově (dobíhala výstava
Toč se kolovrátku, muzeum se zapojilo do akce Hrozenkobraní) a byla navázána aktivní
spolupráce s realizačním týmem Dožínek Zlínského kraje.
Muzejní noc ve Vsetíně byla poprvé pod názvem Vsetínská noc koncipována jako komunitní
akce, do níž se zapojilo Město Vsetín, Dům kultury Vsetín, Masarykova knihovna Vsetín,
Základní umělecká škola Vsetín a Masarykovo gymnázium Vsetín.
Pracovníci zámku Lešná spolupracovali na koncepcích a postupech při podpoření rozvoje
turistického ruchu s ROP Střední Morava (propagační materiály a účast v soutěžích Den
Evropy, noční prohlídky). 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.
Zámek Lešná se zapojil do projektu Národního památkového ústavu: Marie von EbnerEschenbach – žena tří století.
Velmi úzká spolupráce byla na poli environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací
Líska, z.s., Např. zámek Lešná se zapojil do kampaně „Přírodní zahrada – příroda pod našimi
okny“ prostřednictvím programu Toulky zámeckým parkem a komentovaných prohlídek
parku. Zámek Kinských se zapojil do každoroční kampaně „Ptáci – žijí tady s námi”
prostřednictvím tematických programů Ptačí svět, Mokřadem suchou nohou a akcí Vítání
ptačího zpěvu. Dále pak spolupracoval na kampani „Stromy a my”, ke které přispěl
lektorským programem Zámecký park vedeným formou exkurze.
V roce 2016 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.
Na zahradě hvězdárny pracuje automatizovaná klimatologická stanice 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.
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Stanice měřící znečištění ovzduší ČHMÚ, která se rovněž nachází na zahradě hvězdárny,
zaznamenává koncentrace suspendovaných částic PM10 (drobounké pevné částice s velikostí
menší než 10 mikrometrů) v ovzduší.

2.3.

Vědecké konference, semináře – vlastní

V roce 2016 proběhlo v zámku Kinských determinační setkání MS ČBS zaměřené na rod
vrbovka (Epilobium), které se zúčastnilo 38 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti. Akce
proběhla ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Muzeu regionu Valašsko, p.o. akreditaci
v roce 2015 k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků). Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené
učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům zájmových kroužků či školních
družin a klubů. Programy byly akreditovány v rámci kariérního systému vzdělávání
pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. V roce 2016
proběhla školení – ve Valašském Meziříčí v oborech Jak oživit výuku výtvarné výchovy a
valašských tradic (2x) a Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy. Ve Vsetíně
proběhlo taktéž školení Jak oživit výuku výtvarné výchovy a valašských tradic. Celkem se
školení zúčastnilo a certifikát obdrželo 29 pedagogů z regionu.

2.4.

Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty

V roce 2016 se pracovníci Muzea regionu Valašsko zúčastnili:
-

Textil v muzeu 2016. Ateliérová tvorba versus sériová výroba. 7.–8. 6. 2016, Národní
technické muzeum v Brně. Příspěvek: Sériovost v ateliérové tvorbě. Schlattauerova a
Jaroňkova dílna a jejich přístup ke tvorbě gobelínů;

-

Mezinárodní seminář Restaurování/ konzervování historického textilu, 30. 6. 2016
MaGC Valašské Meziříčí. Příspěvek: Restaurování a prezentace původních českých
tapiserií;

-

6. Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích
v Jablonci nad Nisou, 20.–22. 10. 2016. Příspěvek: Osvětlovací sklo firmy S. Reich& Co;
Lesní sklárny na Valašsku: etapa I;

-

Interdisciplinárna konferencia História skla 2016, 12.–13. 12. 2016, Bratislava.
Příspěvek: Lesní sklárny na Valašsku: etapa I;

-

48. mezinárodní konference Archaeologia historica, České Budějovice (příspěvek:
Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku);
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-

9. konferencia Historické sklo, Bratislava (příspěvek: Lesní sklárny na Valašsku – I.
etapa);

-

konference České pedagogické společnosti, Ostrava, 17.–18. 3. 2016, perspektivy
výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, příspěvek: edukační aktivity
muzea a jejich role ve školní výuce;

-

Komise regionální historie Moravy a Slezska při AMG, 5.–6. 10. 2016, Muzeum
Komenského Přerov;

-

Zoologické dny 2016, České Budějovice, mezinárodní zoologická konference (Ústav
biologie obratlovců AV ČR a Česká zoologická společnost) – účast v posterové sekci, 2
postery;

-

Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, 2016, Turnov – Sedmihorky, 1x referát
Pavelka;

-

Seminář historiků umění při AMG v Hradci Králové;

-

XV. Krajská konference o EVVO, Zlín – propagace nabídky edukačních programů muzea;

-

Seminář etnografické komise AMG ČR, Šumperk, 27.–28. 4. 2016, příspěvek: Kolekce
kraslic MRV;

-

Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK), Tišnov, 14.–15. 6.
2016, příspěvek: Milostné nápisy na velikonočních vejcích z Valašska;

-

Seminář K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v
meziválečném období II. Brno, 25.6. – 25. 10. 2016, příspěvek Lesy firmy Baťa;

-

Konference ČSO, Mikulov (14.–16. 10. 2016) – poster Jak motivovat žáky základních
škol k zájmu o ornitologii;

-

XV. Krajská konference o EVVO, Zlín – propagace nabídky edukačních programů muzea;

-

6. Mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích a
5. diskusního semináře Sklářské svítání, poster: Zaniklé sklárny B. A. G. ve Vsetíně;

-

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

-

Zástupci Hvězdárny Vsetín se zúčastnili Mezinárodní pozorovací expedice na Vrchteplé
(Slovensko);

-

Odborný seminář organizovaný Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí: Kosmonautika,
raketová technika a kosmické technologie;

-

Konference MEE – básnířka tří století, Brno, 21.–23. 4. 2016, příspěvek MEE a její vztah
k zámku Lešná u Valašského Meziříčí;
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3) Metodická a edukační činnost
3.1.

Spolupráce se školami

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
Pracovníci Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí připravují pro školy každoročně
řadu aktivit souvisejících především s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se hlavně o
lektorské, edukační a jiné programy k výstavám, výtvarné a další soutěže či spolupořádání
školních olympiád. Většina těchto akcí se odehrává na půdě muzea, daří se tak plnit
dlouhodobý cíl – dostat mladou generaci do muzea. Dále jsou prováděny komentované
prohlídky a organizovány doprovodné akce k probíhajícím výstavám a stálým expozicím.
Pro návštěvníky všech věkových kategorií realizuje Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace, lektorské programy, jejichž cílem je představit nový model vzdělávání ve
specifickém muzejním prostředí. Jejich jedinečnost je nezastupitelná – spočívá v
bezprostředním setkání s autentickými sbírkovými předměty, se kterými se návštěvník jinde
nesetká. To všechno v jedinečném zámeckém prostředí. Žáci tak mají jedinečnou příležitost
vyrazit za brány školy a vzdělávat se v novém, inovativním prostředí. Snažíme se především o
to, aby byly expozice co nejvíce živé. Slova jako nesahat, nevstupovat, nesedat si již dávno
neplatí. Výstavy jsou naopak doplněny o řadu hravých interaktivních herních prvků pro děti i
dospělé.
Popularita výukových programů Muzea regionu Valašsko neustále stoupá – nyní tvoří
čtvrtinu veškeré návštěvnosti muzea. Nabídka lektorských programů je výsledkem
spolupráce s pedagogy místních škol založené na oboustranné profesionalitě a vstřícnosti a
na vytváření nové strategie vzájemné spolupráce. Nejen že tak programy dovedou zohlednit
specifické potřeby a nároky návštěvníků muzea, důležitá je rovněž využitelnost daného
tématu k rozšíření výuky. Přinášejí pak překvapující, zajímavé informace a zkušenosti, baví a
přitom provokují k přemýšlení a pochopení historických i přírodních dějů, jejich příčin,
souvislostí i důsledků.
Následující tabulka uvádí celkový počet lektorských a edukačních programů (LP) za jednotlivé
pobočky.
Pobočka

Počet provedených LP

Počet typů LP

Počet návštěvníků

Vsetín
Valašské Meziříčí
(včetně Trojice)
Lešná
Hvězdárna VS
Celkem

248

23

4 883

363
363
186
1 160

45
27
24
119

6 321
7 055
3 307
21 566

Celkem v roce 2016 v Muzeu proběhlo 1 160 edukačních, lektorských a dalších programů
pro školy (celkem bylo realizováno s různou četností opakování 119 různých programů).
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Zúčastnilo se jich 21 566 žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled viz následující tabulka. V porovnání
s předchozími roky vzrostl počet opakování LP a stabilizovala se nabídka. Celkový počet
dětí i navzdory uzavření zámku Vsetín dále rostl z 16 568 (2013) přes 17 414 (2014) a
19 238 (2015) na 21 566 (2016).
Přehled vykonaných lektorských programů:
Počet
opakování

Pobočka

Název

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí

Adventní čas
Řemeslné dopoledne – Velikonoce
Není houba jako houba
Kdo si hraje, nezlobí
Ptáci na krmítku
Barevný svět přírody
Báječné létající stroje
Jak se žilo na zámku
Po stopách velkých šelem
Rozpustilý masopust
Dortová slavnost
Velikonoce v muzeu
Barevný svět – Malířova paleta
Kámen v pravěku – Lapidárium Trojice
Zámecký park
Mezinárodní den archeologie
Pojďte si hrát s kytkami
Ptačí svět
Svatojánské čarování
Barevný svět – pestrá příroda
Barevný svět umění
Baruchova hračkářská a grafická dílna
Spletitost gobelínu
Budiž světlo!
Skotsko
Babiččiny Vánoce
Stopy II. světové války
Život plný námahy
Cesta do minulosti – externí akce
Barevné zázraky přírody
Ptačí svět – soutěž pro TOM
Ptáci na krmítku – exkurze
Ztracený svět našich předků
Barevný svět – Lightpainting
Nebojte se netopýrů
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31
29
26
22
21
14
15
14
14
13
10
10
12
9
7
12
7
6
7
4
7
7
5
6
4
5
4
4
3
3
4
4
4
4
3

Návštěvnost
511
509
497
395
323
302
272
267
254
241
183
182
174
152
151
144
128
106
105
104
102
100
91
90
86
78
78
72
63
61
59
54
54
47
47
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Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
zámek Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín
Hvězdárna Vsetín

Barevný svět – barvy přírody
Medvěd hnědý na Valašsku
Muzejní škola archeologie
Za tajemstvím starých knih
Cesta do minulosti
Barevný svět – Malířova paleta
Historie a architektura VM
Komentovaná prohlídka městem –
senioři Čadca
Tajemství Bečvy
Jaroňkova grafická dílna
Až naprší a uschne
Barevné zázraky přírody
Cesta do minulosti Valašska
Cesta do pravěku
Kapitolky z dějin výtvarného umění
regionu
Lesem s medvědem
Na Vsetínském zámku
Není houba jako houba
Od kolébky po rakev
Partyzánskou stezkou
Po stopách divočiny
Pohádkové zpívánky
Příroda ve věži
Ptačí příběhy
Šikovné ruce
Tajemství valašských kamenů
Templáři a středověká kuchyně
V templářském sklepení
Vánoce na Valašsku
Velikonoce na Valašsku
Za dlouhých zimních večerů
Zámecký park
Ze života hmyzu
Pozorování Slunce
Astronomický kroužek AK2
Astronomický kroužek AK1
Země - divoká planeta
Sluneční soustava 3D
Země - živá planeta
Exkurze
Letíme do vesmíru
Jak se měří počasí
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2
2
2
1
1
1
1

46
44
38
26
18
16
16

1
1
1
5
9
2
13

14
14
7
102
198
61
229

11
2
6
10
2
1
11
28
16
5
18
7
1
4
30
41
16
5
5
38
21
20
17
13
12
12
6
5

152
52
113
213
38
20
239
566
363
118
341
147
26
76
565
790
290
100
84
695
77
81
524
286
254
256
134
101
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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
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná
Zámek Lešná

Země - barevná planeta
Klub nadaných dětí MENSA
Tělesa Sluneční soustavy
Přechody planet přes Slunce
Večerní pozorování
Pohyby Země
Meteorologie a počasí
Prázdniny na Hvězdárně
Astronomická olympiáda
3D tisk na Zemi i ve vesmíru
Vesmírný kaleidoskop
Optika - dalekohledy
Hlubinami vesmíru
Praktická meteorologie
Hvězdy a souhvězdí
Za tajemstvím sekretáře
Jak se baví páni
Zvířata našich lesů
Co to tiká
Den stromů – javor, lípa
Dřevo všemi smysly
Víme, co jíme
Stromy v zimě
Výroba baněk
Pískohraní
Ptáci v zimě
Život stromů
Výstava baněk
Z hodinářské dílny
Ze staré školy
Vítání jara
Den stromů – javor
Den stromů – lípa, jasan
Velikonoční zvyky
Po stezkách zámeckých zahradníků
Otvírání zámeckého parku
Ukryto pod zemí
S princeznou v komnatách
Vánoční dílny
Pohádkový zámek
Adventní a vánoční zvyky
Království vitamínů

4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
6
7
11
11
13
16
16
18
19
22
22
22
24
26
35
73

94
52
73
69
105
51
66
57
17
184
23
28
30
23
27
23
15
29
19
45
41
41
34
49
92
80
110
133
244
224
265
338
338
380
328
386
386
404
464
515
662
1 410

Ve spolupráci s regionálními školami (ZŠ, SŠ) upořádali pracovníci muzea v roce 2016 tyto
další doplňkové akce pro školy:
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-

pro žáky mateřských a základních škol připravilo muzeum na svých pobočkách také
tradiční prázdninové akce, jako Pololetní prázdniny v muzeu, Jarní prázdniny
v muzeu a Podzimní prázdninový den

-

se Střední průmyslovou školou stavební ve Valašském Meziříčí řemeslná dopoledne
k výstavě Život plný námahy.

-

s Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí a MŠ Krhová připravilo muzeum
tradiční výtvarnou výstavu, tentokrát pod titulem Příběhy z Modré planety. Výstava
byla slavnostně zahájena v rámci akce Den dětí, role lektorů se ujali studenti
gymnázia. Studenti valašskomeziříčského gymnázia rovněž pravidelně využívají sbírky
muzea a jeho badatelský potenciál v rámci své Středoškolské odborné činnosti.

-

se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně Sousedíkovo zábavné odpoledne (7. 4. 2016)
proběhl druhý ročník sousedíkova zábavného odpoledne, které muzeum připravilo ve
spolupráci se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Odpoledne připomenulo osobnost
vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka a zároveň ukázalo technické nadání
studentů. 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. 2016) 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 (19. 1. 2016.) Studenti SUPŠS v rámci týdenní praxe pomohli
s přípravou programu na Meziříčskou muzejní noc a k workshopu Baruchova
hračkářská a grafická dílna.

-

Křest publikací ZŠ Sychrov proběhl ve středu 8. června 2016, kdy se v podvečer na
vsetínském zámku sešlo téměř 160 návštěvníků, rodičů, žáků i přátel ZŠ Vsetín
Sychrov 97, aby pokřtili nové vzdělávací publikace, které vydala škola ve spolupráci s
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Muzeem regionu Valašsko v rámci projektu „Poznáváme přírodu společně“, který
finančně podpořil Zlínský kraj. http://muzeumvalassko.cz/zpravy/krest-publikaci-nazamku/
-

dne 30. 9. 2016 se v mramorovém sále zámku Vsetín odehrála beseda s paní Erikou
Bezdíčkovou na téma Život a holocaust. Přednáška: E. Bezdíčková, Život a holocaust
Erika Bezdíčková, autorka autobiografického příběhu byla v roce 1944 jako
třináctiletá odsunuta do Osvětimi, kde zahynuli oba rodiče i větší část rodiny. Na
konci války utekla z pochodu smrti a v úkrytu se dočkala osvobození. Napsala knihu
Moje dlouhé mlčení - život a holocaust. Režisérka Olga Sommerová o autorce knihy
natočila dokument Sedm světel. Dokument se natáčel v Osvětimi a byl vysílán českou
televizí. Paní Bezdíčková žije v Brně, je zvána a jezdí na různé besedy a přednášky o
holokaustu a obou totalitách dvacátého století. Také pořádá vlastní autorské čtení ze
své knihy, nejen na vysokých , ale i středních školách po celé republice. Beseda se
uskutečnila 30. 9. 2016 v mramorovém sále zámku Vsetín a zúčastnilo se jí 215
studentů gymnázia, SŠ Kostka, ZŠ Sychrov. Přijeli návštěvníci i z Čadce. Součástí
besedy byla autogramiáda uvedené knihy. Besedy se také zúčastnil starosta města
Vsetína Jiří Čunek, který paní Bezdíčkové přál k 85. narozeninám a promluvil také k
řadám studentů.

-

muzeum ve Vsetíně se také zapojilo dne 14. 12. 2016 do celostátní akce „Česko zpívá
koledy“. Akce se účastnilo 48 zpívajících, z řad zaměstnanců, ale i spolupracovníků
muzea, zpívalo se nejprve u stromu venku, před zámkem a poté uvnitř, ve výstavě s
názvem: „Za dlouhých zimních večerů“. http://muzeumvalassko.cz/zpravy/na-zamkuse-zpivaly-koledy/.

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, Valašských Klobouk nebo Ostravy. Tradičně úspěšné byly programy
pro MŠ ze Vsetína a blízkého okolí (celkem 50 akcí).
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Příklady nejúspěšnějších lektorských programů
Barevné zázraky přírody
Díky realizaci projektu „Barevný svět“ dotovaném z Ministerstva kultury ČR vznikl tento
lektorský program, který se zaměřil na téma barev v přírodě a žákům interaktivní formou a
za pomocí inovativních a názorných učebních pomůcek představuje fyzikální, biologické a
ekologické zákonitosti barev. V různých obměnách (Barevný svět přírody atp.) byl realizován
také jako doprovodný lektorský program k výstavě Barevný svět, která probíhala na od 1. 10.
2016 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Kapitolky z dějin výtvarného umění regionu
V souvislosti s pořádáním vsetínské výstavy soutěžních výtvarných prací žáků ZŠ, SŠ v regionu
a Masarykova gymnázia Vsetín „Inspirace architekturou a krajinou Valašska“ byla navázána
spolupráce se vsetínským gymnáziem, pro které byl v rámci cyklu Kapitolky z dějin
výtvarného umění regionu vytvořen „na míru“ lektorský program o díle vsetínského stavitele
Michala Urbánka zahrnující přednášku s prezentací v Powerpointu a výtvarnou dílnu
(historizující tvarosloví Urbánkových staveb). Z něj jednak vzešly kolektivní výtvarné práce
prezentované na akci Vsetínská noc, ale také scénář kostýmované prohlídky, během níž
městem (jeho architekturou a urbanismem) provázeli zájemce studenti Masarykova
gymnázia Vsetín.
Není houba jako houba
Spolu s tradiční podzimní výstavou Živých hub byl školám nabízen tento lektorský program,
ve kterém si žáci spolu s lektorem prohlédli výstavu a dozvěděli se mnoho informací ze světa
hub – v čem jsou houby výjimečné, jak je určovat a které houby patří do našeho jídelníčku a
kterým se naopak máme vyhnout.
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Pohádkové zpívánky
Hudební vzdělávací pořad muzikálového typu, který zábavnou formou přiblížil období vlády
Karla IV. dětem i dospělým. Program si kladl za cíl probudit u dětí a mládeže zájem o
historické období vlády Karla VI., seznámit je hlouběji s tímto panovníkem evropského
formátu a s životem ve středověku.
Po stopách divočiny
Program byl věnovaný pobytovým znakům zvěře v přírodě. Žáci se seznámili se stopami
nejen velkých šelem (medvěda, vlka a rysa), ale také zvířat, která se jsou v přírodě četnější
(srna, jelen, jezevec, divoké prase, apod.). Během programu se žáci dozvěděli, proč je
důležité dokumentovat přírodu a naučí se vytvářet sádrové odlitky stop, které se pak
odnesou do školy.
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Příroda ve věži
Nejúspěšnější přírodovědný lektorský program byl věnován expozici Příroda hrou ve věži
zámku Vsetín. Žáci jsou seznámeni s jednotlivými typy přírodního prostředí (témata: voda,
louky a pastviny, les, městské prostředí) s vazbou na valašskou přírodu. Program je veden
formou interaktivní prohlídky přírodovědné expozice v atraktivním prostředí zámecké věže,
k prohlédnutí jsou zde exponáty zvířat včetně slavného medvěda „Míši z Brodské“.

Putování do pravěku
Lektorský program ke stejnojmenné převzaté výstavě byl nejvíce navštěvován ze všech
lektorských programů zabývajících se historií. Během tohoto programu se žáci dozvěděli
nejenom o naší nejstarší minulosti, ale mohli si vyzkoušet repliky pravěkých nástrojů a
zbraní.
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Velikonoce na Valašsku
Lektorský program, který připomíná velikonoční zvyky na Valašsku. Během tohoto programu
si žáci vyzkouší zdobení vajíček voskem, pletení tatarů. Seznámí se s pojmy Vynášení Mařeny,
Postní neděle, Pašijový týden. Součástí programu je výstava kraslic. Žáci se seznamují
s různými technikami zdobení kraslic. Zábavnou formou se učí říkadla, písně a básně.
Nejúspěšnějším programem pro školy byl v roce 2016 v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí program s názvem Adventní čas, který byl připraven k tradiční vánoční výstavě
v termínu 13.–22. 12. 2016. Program byl sestaven jako doplnění společenskovědních a
přírodovědných předmětů pro žáky mateřských, základních a středních škol. Navazoval na
RVP, podporoval rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat. Návštěvníci
programu měli jedinečnou příležitost vydat se s námi proti proudu času a odhalit, jak slavili
čas adventu naši předkové. Zdobil domácnosti našich prababiček vánoční stromeček?
Pochutnávali si lidé o štědrovečerní večeři na smaženém kaprovi? A nosil dárky Ježíšek, nebo
někdo úplně jiný? Odpovědi nejen na tyto otázky našli žáci právě na řemeslném dopoledni,
věnovaném nejkrásnějším svátkům v roce. Součástí programu bylo hned několik stanovišť,
které žáci navštívili. Na prvním z nich se seznámili s typickými valašskými pokrmy a každý
z žáků si upekl tradiční vytlačovaný perník do dřevěné formy. Další stanoviště bylo věnováno
zejména zimním pracím. Žáci se seznámili s tím, jak trávili dlouhé zimní večery naši předkové
ve valašských chalupách. Vyzkoušeli si zpracování ovčí vlny pomocí kramplí a z načesaných
chomáčů a dřevěných výřezů pak tvořili originální vánoční ozdoby. Posledním stanovištěm
byla návštěva vánoční výstavy, jejíž letošní podtitul zněl České tradice. Ve výstavě se žáci
dozvěděli podrobnosti o vánočních zvycích a tradicích našich předků, některé z nich si také
vyzkoušeli. Součástí však bylo rovněž povídání o celém zvykoslovném roku, který výstava
prostřednictvím háčkovaných výjevů z českých tradic a zvykosloví znázorňovala. Výstavou
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žáky provedla jedna z tajemných adventních obchůzkových postav – svatá Lucie. Návštěvnost
programu čítala 511 návštěvníků v 31 opakováních za pouhých 8 dní konání akce.

Lektorský program s názvem Kdo si hraje, nezlobí byl připraven k výstavám Hračky ze staré
půdy a Hravá Evropa, které probíhaly ve dnech 29. 5. – 18. 9. 2016 v zámku Kinských ve
Valašském Meziříčí. První část programu se věnovala historii a poslání hračky, která měla
nejen pobavit, ale především připravit děti na budoucí život. Ve výstavě byly k vidění jak
chlapecké tak dívčí hračky našich rodičů a prarodičů – vojáčci, vláčky, panenky, kočárky,
stolní hry, loutkové divadlo, medvídci, parní stroje a řada dalších. Zvláštní pozornost pak byla
věnována dřevěným hračkám Lipta z místní produkce a nafukovacím hračkám firmy Fatra, se
kterými si děti mohly hrát v připravené herně. Druhá část programu se odehrávala ve
výstavě Hravá Evropa, která představila náš kontinent netradiční a neotřelou formou.
Součástí byly velkoformátové interaktivní panely a hry věnované evropské tématice, díky
kterým měli žáci jedinečnou příležitost hravě si osvojit znalosti a vědomosti o Evropě a
evropském občanství. Mohli sestavit makety známých evropských budov z dřevěných kostek,
zahrát si velkoformátové puzzle, jehož dílky tvořily jednotlivé státy, nebo si vyzkoušet své
vědomosti z okruhu významných evropských metropolí. Lektorský program připravený pro
žáky MŠ, ZŠ a SŠ vhodně doplnil výuku přírodovědných a vlastivědných předmětů. Navázal na
RVP hned v několika oblastech, podporoval rozvoj klíčových kompetencí a naplnění
průřezových témat Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova a Výchova demokratického občana. Lektorský program navštívilo 395 návštěvníků
v 22 opakováních.
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Z celoroční nabídky lektorských programů zámku Kinských je jedním z nejnavštěvovanějších
lektorský program Po stopách velkých šelem. Jeho cílem je seznámit návštěvníky s tím, které
druhy velkých šelem žijí v beskydských lesích. Jaké jsou příčiny ohrožení vlka, rysa a
medvěda, jakým způsobem života žijí, zda jsou člověku nebezpeční nebo jak rozpoznáme
jejich pobytové znaky. Součástí programu je určování stop, každý účastník programu si pak
vyrobí vlastní sádrový odlitek stopy některého z lesních zvířat. Program je sestaven jako
doplnění přírodovědných předmětů pro žáky mateřských, základních a středních škol.
Navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu
Environmentální výchova. Lektorský program je součástí nabídky environmentálního
střediska muzea Modrásek. Programu se v roce 2016 zúčastnilo celkem 254 návštěvníků ve
14 opakováních.
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Na zámku Vsetín byly lektorské aktivity spuštěny až po otevření v listopadu 2015. Mezi
nejúspěšnější lektorské programy sezóny patřil lektorský program Příroda hrou ve věži, který
představuje přírodní bohatství valašské krajiny a vliv člověka v ní formou badatelské exkurze
ve věži. Nechybí ani poznávací hra i výhled z ochozu věže. Lektorský program navštívilo za
necelé 2 měsíce 105 žáků. Dalším úspěšným programem byl lektorský program Vánoce na
Valašsku věnovaný svátkům vánočním. Programu se zúčastnilo 249 žáků.
V zámku Lešná se z nabídky pro školy nejvíce trefil do zájmu pedagogů program o zdravé
výživě nazvaný V království vitamínů (celkem 1 410 návštěvníků, 73 opakování). Žáci
především z prvního stupně ZŠ si formou hry s edukačními kostkami objasňovali zásady
potravinové pyramidy a naučily se zařazovat konkrétní potraviny do jejích jednotlivých pater.
Část věnovaná ovoci probíhala formou hmatového poznávání našich i cizokrajných druhů (s
využitím plastových modelů) a také jako soutěž se skutečnými jablky.

Mezi úspěšné programy ze stálé nabídky patří kostýmované prohlídky zámeckých pokojů
S princeznou v komnatách (404 návštěvníků, 22 opakování), vítané především ze strany MŠ.
V každé ze zámeckých komnat děti plní princezniny zábavné úkoly. Pomohou princezně najít
klíč od komnaty, nacvičují zámeckou etiketu a poznávají i povinnosti služebnictva.
V historických interiérech zámku Lešná probíhá každoročně také krátkodobý program ke Dni
dětí Pohádkový zámek. Tentokrát se tematicky vztahoval k aktuální výstavě hodin, kterou si
děti mohly v rámci programu také prohlédnout. V příběhu Ukradený čas dospěly spolu
s lenivou princeznou a závistivými čarodějkami k poznání, že nic nejde uspěchat a vše
v životě má svůj čas. Program navštívilo 515 návštěvníků při 26 opakováních.
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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 2016 se uskutečnilo 13 opakování tohoto
programu, kterého se zúčastnilo celkem 286 návštěvníků.

Cyklus tří lektorských programů Naše planeta Země je určen dětem z mateřských škol a také
1. a 2. tříd základních škol. V prvním programu Země – barevná planeta se děti seznamují s
barevností naší planety při pohledu z vesmíru. Co je na povrchu modré (řeky, moře), co bílé
(sníh, led), zelené (lesy, louky), žluté (pouště), hnědé popř. šedé (hory, sopky). Druhá část
Země - živá planeta je o tom, jací lidé a hlavně jaká zvířata (známá i exotická) žijí na
jednotlivých kontinentech a také v mořích a oceánech. Třetí program Země – divoká planeta
je věnovaný nebezpečným jevům, které ohrožují životy lidí na Zemi: hurikány, povodně,
tornáda, tsunami, laviny aj. Tento program byl upraven i jako přednáška pro starší děti a
běžné návštěvníky. V roce 2016 se z cyklu uskutečnilo celkem 33 programů, kterých se
zúčastnilo 872 návštěvníků.
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3.1.2. Pravidelné programy pro školy
Spolupráce je dlouhodobě navázána s mateřskými, základními a středními školami, včetně
škol integrovaných a speciálních. Dlouhodobě jsou spolupořádány biologické a dějepisné
olympiády a pravidelné akce. V roce 2016 pracovníci muzea pokračovali v realizacích
úspěšných akcí z minulých let, mezi které patří např. Žákovská Badatelská Konference (ŽABA-KO) a řada dalších. Páté kolo ŽA-BA-KO se odehrálo 5. 5. 2016 dopoledne v Mramorovém
sále na zámku Vsetín a bylo vyvrcholením celoročního a někdy i mnohaletého snažení žáků
pod vedením vyučujících. Cílem konference je představit své vlastní projekty a bádání
veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru (přírodopis, zeměpis, fyzika,
chemie). Letos se nám podařilo připravit i malé překvapení, zapojené školy obdržely Sborník
ŽA-BA-KO z posledních ročníků. ŽA-BA-KO se již tradičně uskutečnilo pod odbornou záštitou
Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pod záštitou
PaedDr. Petra Navrátila, člena rady Zlínského kraje a Mgr. Simony Hlaváčové, 1.
místostarostky města Vsetín. Konferenční příspěvky vyslechlo více než 130 diváků. Bylo
radostné vidět, že žáci už přemýšlí a diskutují o nových námětech pro svá další bádání.

Tradiční přírodovědná soutěž Jaloveček proběhla 17.–18. 2. 2016 na zámku Vsetín a byla
zaměřena na téma barev v přírodě. Pátého kola soutěže se zúčastnilo 118 žáků ve 26 týmech
z 8 základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí Vsetína. Soutěžní týmy si s sebou také
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přinesly umělecké výtvory ztvárňující barevnou přírodu, které v rámci přípravy na soutěž
vyráběly ve školách a které byly vystaveny v expozici Příroda hrou ve věži.

V zámku Lešná u Valašského Meziříčí už se stala tradicí výtvarná soutěž pro děti. Obvykle
tématicky rozvíjí celosezónní výstavu; v roce 2016 to byla výstava historických hodin a s ní
spojená soutěž „Nejkrásnější hodiny“. Do soutěže dorazilo přes 600 výtvarných dětských
prací z 38 různých škol, školek a rodin. Byly vystavené ve výstavních prostorách zámku Lešná
po dobu více než jednoho měsíce, kdy měli také návštěvníci zámku možnost hlasovat o
nejkrásnějších hodinách. Soutěžilo se ve třech kategoriích, přičemž nejpočetnější byla
kategorie dětí od 11 do 15 let. Celkem bylo odevzdáno 208 hlasovacích lístků. Z
návštěvnického hlasování postoupily nejúspěšnější práce (které získaly více než 4 hlasy) před
odbornou porotu složenou ze tří výtvarnic (jedna zaměstnankyně MRV, dvě externí
výtvarnice). Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v rámci Dětského dne 18. 6. 2016.
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Mezi další úspěšné příklady spolupráce muzea, škol a regionálních institucí patří:
terénní exkurze pro Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí
spolupráce na soutěži ČSOP Zlatý list 2016
externí přednášky a terénní exkurze pro školy z regionu
nabídka aktivit v rámci oslav Dne Země při jednotlivých pobočkách muzea
příprava a zajišťování krajského kola Ekologické olympiády ve Zlínském (6. 10. 2016) i ve
spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a Rosičkou, z. s., Moravskoslezském kraji
(15. 4. 2016)
Pracovníci Hvězdárny Vsetín se v roce 2016 také zapojili do řady akcí konaných mimo objekt
hvězdárny. Jednalo se jak o akce připravované pro žáky škol, tak i pro širokou veřejnost, mezi
něž se řadily například Den Země, Dětský den s ANNOU a Den kraje.
-

Ve Valašském Meziříčí byly připraveny hravé a vzdělávací aktivity k oslavám Dne Země, Dne
dětí, Jonáškova zábavného odpoledne či Zdobení vánočních perníčků na náměstí ve
Valašském Meziříčí.

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
Odborní pracovníci muzea každoročně věnují ve svých oborech studentům SŠ a VŠ (nejčastěji
studentům gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, univerzit v Opavě, Olomouci, Praze,
Brně, Ostravě a dalších). Většinou se jedná o pomoc se seminárními, konzultace diplomových
prací nebo vedení odborné praxe. Pracovníci hvězdárny poskytují konzultace studentům SŠ a
VŠ při zpracování jejich odborných prací (SOČ, seminárních, bakalářských atd.).
Odborné oddělení

celkem SŠ

Odborné oddělení VS

4

Odborné oddělení VM

7

Hvězdárna Vsetín

1

Celkem

12
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3.2.

Metodika vůči jiným subjektům

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu
Odborní pracovníci jsou členy např. poradního sboru pro nákup sbírek ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově p. R. a v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a v Muzeu JV Moravy ve Zlíně,
redakční rady časopisu ZVUK a nově zformovaného společného periodika ve spolupráci
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Acta Musealia. Ředitel Muzea byl v roce 2016
předsedou krajské sekce Asociace muzeí a galerií, dále byl členem Kulturní komise Rady
Zlínského kraje, členem Kulturní komise při Radě Města Vsetín. Projektový manažer byl
členem Komise životního prostředí při Radě Města Vsetína, zoolog muzea jejím předsedou.
Historička umění je členkou Komise pro městskou památkovou zónu při Radě Města
Valašské Meziříčí. V průběhu roku 2016 se rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín s dalšími
regionálními hvězdárnami, zejména pak s Hvězdárnou Valašské Meziříčí.

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 ValašskomeziříčskoKelečsko, Památník A. Strnadla v Novém Hrozenkově.
V rámci projektu E-badatelna Zlínského kraje historička muzea připravila v roce 2016 dva
články a jednu virtuální výstavu.
Nejúžeji spolupracovalo Muzeum s organizací pro environmentální výchovu – Líska z.s.
Hvězdárna Vsetín rovněž úspěšně spolupracovala s následujícími neziskovými organizacemi a
dalšími kulturními subjekty: Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Stacionář Naděje Vsetín,
Klub seniorů Vsetín – Rybníky, DZR Pržno, Fotoklub Vsetín, Diakonie ČCE Vsetín a DK Vsetín.

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným
orgánům Státní ochrany přírody, např. AOPK Zlín, Praha: Výzkum rozšíření a habitatových
preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé
Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pravidelně jsou
poskytována data i Krajskému úřadu ve Zlíně – Oddělení památkové péče, Odbor kultury a
památkové péče – odborný posudek k poškození archeologické kulturní památky.
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).
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Účast v poradní komisi ředitele Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně pro tvorbu a správu
sbírkových fondů, členství: 2x zasedání RNDr. Karel Pavelka. Dále v Komisi ředitele Muzea
Beskyd Frýdek-Místek pro sbírkotvornou činnost, RNDr. Karel Pavelka, 1x, zasedání.
Zoolog a entomolog spolupracovali na projektu Národní genetické banky živočichů, Ústav
biologie obratlovců AV ČR – seminář, sběr DNA vzorků (zoologem muzea proveden odběr 75
ks genetických vzorků z 26 ks uhynulých živočichů).

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

Etnografická komise AMG

-

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG

-

Zoologická komise AMG

-

Pracovní skupina pro sbírkovou evidenci při AMG

-

Zlínská regionální archeologická komise

-

Komise regionální historie AMG

-

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG

-

Komise dějin umění AMG

-

Ředitel Muzea byl v roce 2016 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, BOZP (1x ročně)

-

školení všech pracovníkům ke směrnicím, aktuálním právním předpisům (2x ročně)

-

porada k hodnocení činnosti odborných pracovníků MRV

-

školení odborných pracovníků k tématům sbírek, inventarizace (2x ročně)

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní)
Pracovníci valašskomeziříčského muzea se v roce 2016 zúčastnili Kurzu muzejního
výstavnictví při AMG ČR Praha, navazujícího kurzu Školy muzejní propedeutiky při AMG.
Historička muzea v roce 2016 dokončila program Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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– Akreditovaný kurz Studium v oblasti pedagogických věd – didaktika dějepisu při UTB ve
Zlíně.
Pracovníci valašskomeziříčského muzea se v roce 2016 zúčastnili kurzů tradičních řemesel
pořádaných Českým svazem ochránců přírody ve Valašském Meziříčí (zpracování ovčí vlny,
předení na kolovratu, výroba rukavic archaickou zapiastkovou technikou, košíkářství).
Vedoucí oddělení Hvězdárna Vsetín se v listopadu 2016 zúčastnil semináře o autorském
právu, který pořádala Asociace Hvězdáren a Planetárií.

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně)
4.1.

Expozice

V roce 2016 se Muzeum dále zaměřilo na zkvalitňování stávajících expozic jejich
vybavováním interaktivními prvky a celkovým zlepšováním jejich provedení a designu.
Valašskomeziříčská pobočka v zámku Kinských zpřístupnila na sklonku roku 2016 Historický
biograf. Jedná se o novou stálou expozici vybudovanou z prostředků získaných dotací Města
Valašské Meziříčí a prezentující návštěvníkům různé historické fenomény formou krátkých
videí či prezentací historických fotografií týkajících se vývoje města Valašské Meziříčí a
průmyslu v něm.
Pracovníci Hvězdárny na začátku roku dokončili astronomickou expozici 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, C. vlastní v jiných institucích

V roce 2016 připravili odborní zaměstnanci Muzea ve Valašském Meziříčí celkem 41 výstav
různého rozsahu. Celkem 33 výstav bylo vlastních, 8 výstav převzatých od jiných institucí či
soukromých vlastníků. Další 3 výstavy byly zapůjčeny z muzejního archívu jiným organizacím.
Počet návštěvníků jednotlivých výstav koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii
(muzeu výtvarných umění) za rok 2016 (Kult (MK) 14-01).
Podrobněji o jednotlivých výstavách viz: http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. Ve
vsetínském zámku náležela k návštěvnicky úspěšným vlastním výstavám umělecká výstava
Roky s barvami představující reprezentativní výběr z malířského díla jubilujícího akad. malíře
Ilji Hartingera z Karolinky, která byla důkazem stálého zájmu místního publika o klasiky
výtvarného umění regionu.
Mladou generaci návštěvníků oslovila výstava Graffiti, která představila tuto subkulturu
veřejnosti, a jejímž účelem bylo mimo jiné zbořit zažitý pohled na graffiti jako na pouhé
vandalství. Na tvorbě výstavy se podílela více než desítka vsetínských writterů, kteří vytvořili
velká plátna přímo pro muzejní prostory.
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Výstavou letní sezóny, která se těšila nejen přízni turistů, ale přivedla do muzea specifickou
zájmovou skupinu milovníků motoristického sportu, byla výstava Fenomén motocyklistiky,
kterou tvořily dvě samostatné výstavy: převzatá výstava Motocykly ze sbírek Vlastivedného
múzea v Považskej Bystrici se vzácnými exempláři veteránů a vlastní výstava Historie
motocyklistiky na Valašsku, která vycházela z terénního výzkumu a na základě spolupráce
s bývalými závodníky z regionu se podařilo zmapovat historii motocyklového sportu na
Valašsku a získat spoustu cenných dokladů o historii tohoto sportu hlavně v podobě
fotografií.

K výstavám prezentujícím sbírkové fondy muzea patřily: výstava Krása kraslic, která
veřejnosti zpřístupnila vzácný soubor velikonočních vajíček ze sbírek vsetínského muzea.
K vidění bylo 257 kraslic z různých koutů ČR, které byly zdobeny rozmanitými technikami,
výstava Za dlouhých zimních večerů, která prostřednictvím etnografických sbírek
prezentovala zejména podomáckou výrobu na Valašsku a zvyky zimního období (dominantou
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výstavy byl zapůjčený šestimetrový řezbovaný betlém s ukázkou života na valašské vesnici
v minulosti) a výstava Mistři valašských zim představující dílo vynikajících reprezentantů
krajinomalby 20. století spjatých s Valašskem (kolekce byla rozšířena o zápůjčky
z novojičínského a rožnovského muzea a ze soukromých sbírek). Ze soutěžních prací byly
uspořádány výstavy Inspirace architekturou a krajinou Valašska (hlavní organizátor MG
Vsetín) a 2. ročník muzejní fotosoutěže Valašsko můj domov.

Z projektu (2014) se slovenským partnerem – Vlastivedným múzeem v Považskej Bystrici byla
reprízovaná výstava Samostatne a pritom spoločne – lidé, příroda, krajina.
Výstava Putování do pravěku převzatá z městského muzea a galerie v Poličce byla určena
převážně pro dětského návštěvníka, jelikož formou dobových replik představila život
v prehistorii. Z muzejních sbírek se podařilo výstavu doplnit o archeologické nálezy
pocházející z našeho regionu. Výstava pro své téma i interaktivní prvky byla vyhledávaná
zejména školními kolektivy a byl k ní připraven lektorský program, který navštívilo 11 tříd.
Putovní výstava Tajemství v názvech ukrytá je výsledkem tříletého úsilí malého výzkumného
týmu a je založena na necelé stovce rozhovorů s místními obyvateli, dotazníkovém šetření na
znalost názvů a studiu odborné literatury, archivních dokumentů a starých map. Výstava je
součástí výzkumného projektu Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální,
regionální a národní identity. Cílem projektu bylo jednak mapovat místní názvy míst tak, jak
jsou v každodenním životě užívány, ale také přispět k uchování alespoň některých názvů v
povědomí mladší generace. Výzkumem prošly vesnické oblasti Velké Karlovice – Karolinka –
Nový Hrozenkov. Autorský tým PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., Ing. Vojtěch Bajer, Doc. Mgr.
Jaroslav David, Ph.D.
Z vlastních výstav patřila k návštěvnicky nejatraktivnějším také výstava Hračky ze staré půdy,
konaná v letní sezoně v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Výstava představila jak
historické hračky z muzejních akvizic či zapůjčené od soukromých sběratelů, tak dvě ucelené
kolekce legendární tovární provenience – dřevěné hračky z dnes již zaniklého výrobního
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podniku Lipta a dále nafukovací hračky z podniku Fatra Napajedla. Její slavnostní otevření
proběhlo v rámci akce Den dětí. Hojně navštěvovaný byl lektorský program Kdo si hraje,
nezlobí, který byl připraven pro žáky mateřských, základních a středních škol. V rámci oslav
Dětského dne byla k výstavě připravena Dortová slavnost, na které školní kolektivy zdobily
připravené dorty, které byly na závěr vyhodnoceny. Svatojánské čarování pak nabídlo
seznámení s léčivými bylinkami, zvyky a svatojánskými kouzly. Po celé letní prázdniny
připravilo muzeum k výstavě akci s názvem Hry a hračky. Výstava byla vhodně doplněna také
interaktivní výstavou Hravá Evropa.

Autorská výstava Barevný svět (29. 9. 2016 – 8. 1. 2017) představila svět barev očima fyzika,
ekologa, umělce, historika i psychologa. Prostřednictvím interaktivních prvků měli
návštěvníci možnost například zjistit, proč je nebe modré a list zelený, jak barvy souvisejí se
světlem nebo jak vidí svět kolem sebe různí živočichové. Součástí byla světelná laboratoř,
která zprostředkovala funkci odrazu a pohlcení světla. Exponáty z muzejních sbírek
představily, jak barev využívají živočichové a rostliny v přírodě. Součástí výstavy byly i živé
exponáty – chameleon a strašilky. Barva však hraje důležitou roli i v umění, řemesle a
technice. Zachycena byla témata týkající se výroby barev, přírodního barvení textilu či
principu míchání barev. Výstava svým záběrem zahrnula učivo fyziky, přírodovědy, biologie a
výtvarné výchovy pro základní školy. Připraveno k ní bylo několik doprovodných programů.
Dva lektorské programy – Barevný svět umění a Barevný svět přírody a několik workshopů –
Barevný svět – malujeme světlem, Barevný svět – malířova paleta a Barevný svět – pestrá
příroda.
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Interaktivní výstava vychází z výukového projektu Muzea regionu Valašsko, který získal
zvláštní cenu v národní soutěži Gloria Musealis 2015 a je koncipována jako putovní.

Řadu spokojených návštěvníků si našla také vlastní autorská výstava Ocelová křídla nad
Valašskem, věnovaná leteckým bitvám za II. světové války nad naším regionem.

Závěr vánočního období návštěvníkům meziříčského zámku zpříjemnila autorská výstava
Něžný svět ovčího rouna, prezentující současnou tvorbu valašské výtvarnice Ivany Langrové,
zabývající se uměleckým a figurálním zpracováním ovčí vlny.
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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.
V roce 2016 bylo pokračováno v systému hodnocení úspěšnosti výstav z hlediska
návštěvního (tj. v zásadě počet návštěvníků, kteří navštíví výstavu za 1 den jejího trvání) i
finančního (tj. finanční efekt konání výstavy). Zpětně byla vyhodnocena úspěšnost všech
větších a déletrvajících výstav až do roku 2009. Návštěvnická úspěšnost výstavy je bodově
hodnocena z hlediska hlavních funkcí muzea: (i) paměťové (běžný návštěvník motivovaný k
návštěvě výstavy – bodově nejhodnotnější); (ii) didaktické (návštěvníci lektorských a
edukačních programů, které jsou k výstavám realizovány); (iii) zážitkové (návštěvníci akcí,
pro které jsou u výstavy připraveny doprovodné akce zaměřené na popularizaci výstavy) a
(iv) ostatní návštěvníci muzea. Tabulka vyhodnocených výstav v příloze E. V následující
tabulce jsou výsledky hodnocení výstav v roce 2016, které dosáhly hodnocení nad 100 bodů.
Pokud výstava splní kritérium 100 bodů, je navštěvována v souladu s plánem.
Následující tabulka přináší výsledky hodnocení velkých a pro muzejní běh podstatných
výstav, které byly nainstalovány ve standardních prostorech a trvaly delší čas (ideálně 3
měsíce):
Pořadí Rok instalace
1
2
3
4

2015/16
2016
2016
2015/16

5

2016

6
7
8
9
10

2016
2015/16
2016
2015/16
2016

11

2016

12

2016

13
14

2016
2016

15

2016

16
17

2016
2016

Název
Betlémy regionálních tvůrců
Hračky ze staré půdy
Fenomém motocyklistiky
Roky s barvami
Jožka Baruch-Valašsko
navždy
Graffiti
Život plný námahy
MEE-žena tří století
Něžný svět ovčího rouna
Tajemství v názvech ukrytá
Ocelová křídla nad
Valašskem
Inspirace architekturou a
krajinou Valašska
Šťastný život v secesi
Putování do pravěku
Valašsko v odboji za II. sv.
války
Od kamene k soše
Toč se kolovrátku
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Počet
návštěvníků

Délka
trvání

Bodové
hodnocení

2 827
7 440
7 075
7 795

31
98
82
97

273,28
255,17
241,45
234,69

5 151

94

181,46

6 752
3 076
5 699
1 385
2 164

88
81
150
37
43

156,12
142,52
129,71
128,98
125,63

4 050

93

119,05

1 656

47

117,43

5 179
3 185

102
75

117,22
108,45

3 741

93

107,62

740
517

55
93

58,26
2,22
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Následující tabulka přináší výsledky hodnocení doplňkových výstav, které byly nainstalovány
většinou v nestandardních prostorech (chodba, balkónek, doplnění expozic) a trvaly krátký
čas (většinou do 1 měsíce):
Pořadí Rok instalace
1
2
3
4

2016
2016
2016
2016

5

2016

6

2016

Název

Počet
návštěvníků

Délka
trvání

Bodové
hodnocení

1 297
6 176
2 350
1 159

19
105
30
19

97,80
91,66
87,06
77,00

2 096

45

70,57

2 972

85

11,65

Velikonoce na zámku Vs
Hravá Evropa
Krása kraslic
Velikonoce v muzeu V. M.
B. Jaroněk – Valašský
impresionista
Houby nejedlé a jedovaté

Zbývající výstavy nebyly hodnoceny, protože byly instalovány partnery bez nároku na
rozpočet či byly umístěny v lokacích, kde není měřena návštěvnost.

A. vlastní – výběr výstav
Název výstavy

Hračky ze staré půdy
Něžný svět ovčího rouna
Valašsko v odboji za 2. světové války
Vzpomínka na Leopolda Christa
Od kamene k soše

Jožka Baruch/ Valašsko navždy

Termín zahájení
28. 5. – 18. 9.
2016
29. 11. 2015 – 17.
1. 2016
4. 2. – 22. 5. 2016
14. 1. –29. 5.
2016
15. 6. – 28.8.
2016
2. 6.– 18. 9. 2016

Ocelová křídla nad Valašskem
Roky s barvami
Tajemství v názvech ukrytá

Délka
trvání
(dny)

51

Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Valašské
Meziříčí
Vsetín

43

Vsetín

98
37
93
118
55
94
93

do 28. 2. 2016
17. 1. – 6. 3.
2016

66

Místo
instalace

Návštěvníci
za rok 2016
7 440
1 385
3 741
10 787
740
5 151
4 050
2 579
2 164
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Betlémy regionálních tvůrců
do 10. 1. 2016
Graffiti
5. 3. – 16. 6.
Krása kraslic
1. 3.– 3. 4. 2016
Inspirace architekturou a krajinou 13. 4. 2016 – 5.
Valašska
6. 2016
1. 7. -20. 10.
Fotosoutěž Valašsko můj domov
2016
1. 7. – 2. 10.
Fenomén motocyklistiky
2016
13. 11. 2016 – 29.
Mistři valašských zim
1. 2017
23. 10. 2016 – 8.
Samostatne a pritom spoločne
1. 2017
15. 10. 2016 – 8.
Za dlouhých zimních večerů
1. 2017
Žena tří staletí
15. 3. 2016
Velikonoce na zámku
8. 3. 2016
Jednou v roce na Vánoce
15. 11. 2016
Ladova zima
15. 11. 2016

8
88
30

Vsetín
Vsetín
Vsetín

455
6 752
2 350

47

Vsetín

1 656

93

Vsetín

4 711

82

Vsetín

7 075

40

Vsetín

5 862

58

Vsetín

6 896

65

Vsetín

7 119

150
19
30
30

Lešná
Lešná
Lešná
Lešná

5 699
1 297
2 152
3 406

Další rozsahem menší výstavy: Výstava živých hub, Velikonoce v muzeu, Velikonoce na
zámku a další.
B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila) – výběr výstav
Název výstavy

České tradice
Výstava na
stromech

Termín
zahájení

Délka
trvání
(dny)

Autorská instituce

Místo
instalace

Návštěvníci
za rok 2016

29. 11. 2016

31

Luděk Mecerod

Valašské
Meziříčí

1 041

1.–8. 10.
2016

9

ZŠ Sychrov, Vsetín

Vsetín

380

Hravá Evropa

31. 5. 2016

105

Historické cukrárny

5. 3. 2016

154

Putování do pravěku 27. 3. 2016
Šťastný život v
1. 5. 2016
secesi

88
102

Mikroregion
Valašské
ValašskomeziříčskoMeziříčí
Kelečsko
Soukromý sběratel Jan
Lešná
Maroušek
Muzeum Polička
Vsetín
Soukromý sběratel Jan
Lešná
Maroušek
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3 631

10 112
3 185
5 179
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Další rozsahem menší výstavy: Houby nejedlé a jedovaté, Bohatství chudoby a další.
C. vlastní v jiných institucích
Název výstavy

Jurkovičovo Valašsko (I.)

Jurkovičovo Valašsko (II.)

Toč se kolovrátku

4.3.

Termín

Místo instalace

Počet
návštěvníků

Památník
A. 959
1. 5. – 31. 8.
Strnadla v Novém
2016
Hrozenkově
6. 9. – 29. 11.
nesledováno
IC Kohútka, SR
2016
Památník
A. 340
6. 9. 2015 – 26.
Strnadla v Novém
2. 2016
Hrozenkově

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

Přehled přednášek za bod A a B uvádí následující tabulka
Přednášky pro veřejnost
ve vlastní instituci

Přednášky
pro
veřejnost mimo vlastní
instituci

Počet akcí Návštěvníci

Počet
akcí

Odborné oddělení

Návštěvníci

zámek Vsetín

5

138

9

329

zámek Kinských ve Val. Meziříčí

5

239

2

69

Hvězdárna Vsetín

17

280

8

807

zámek Lešná

2

136

0

0

A. ve vlastní instituci
Pracovníci MRV zajistili v roce 2016 celkem 48 přednášek, přičemž autorských přednášek
bylo více než 50 %, např. S. Španihel – H. Husák: Slovinsko Ode všeho trochu. S. Španihel:
Turecko – Země protikladů. S. Španihel: Valašsko v době měděné, K. Valoušková:
Valašskomeziříčské výtvarné klenoty – přednáška o výtvarných skvostech regionu, určeno
především pro seniory. Nejvíce přednášek uspořádala Hvězdárna Vsetín, která také dosáhla
nejvyšší návštěvnosti tohoto typu akce.
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Jako každoročně i v roce 2016 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
Historička muzea přednášela dvakrát v rámci semináře Muzejní pedagogika na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně studentům oboru Sociální pedagogika.
Entomolog přednesl zvanou přednášku na půdě Ostravské univerzity v Ostravě na téma
Valašská krajina: příroda a člověk. Ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou se
uskutečnily v květnu dvě přednášky pro školy a veřejnost o osvobození Vsetína. V osadě
Svatý Štěpán proběhla 20. 6. 2016 přednáška o historii místního sklářství.
Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnilo 12 přednášek a
besed (Klub seniorů Vsetín-Rybníky, SONS Vsetín). Rovněž pokračovala spolupráce
pracovníků hvězdárny při Letních pohádkových představeních na zámku Lešná u Valašského
Meziříčí.

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 2016 se
konalo 44 exkurzí, 69 pozorování Slunce, 22 večerních astronomických pozorování a 2
mimořádná pozorování (přechod planety Merkur přes Slunce a zatmění Měsíce). Všech
uvedených akcí se zúčastnilo celkem 2 707 návštěvníků.
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4.5.

Doplňkové kulturní a jiné akce a programy

V roce 2016 připravilo Muzeum regionu Valašsko řadu akcí pro veřejnost. Jednalo se v prvé
řadě o tematické akce většího rozsahu, do jejich realizace se zapojovalo více zaměstnanců
muzea a na jejich provoz bylo nutno vyčlenit větší finanční náklady. Konkrétně můžeme
jmenovat Sklářské kouzlení, Letní dobrodružství v muzeu, Velikonoce na zámku,
Meziříčskou muzejní noc, Den dětí, Den Země, Zámecký masopust, Templářské slavnosti,
Slavnostní otevření vsetínského zámku, Zámecké adventní kouzlení (VS) a Mikuláš v muzeu
(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, Podzimní,
Jarní a Pololetní prázdniny v muzeu, Uspávání broučků a další. Tyto trvaly kratší dobu a na
jejich organizaci se podílel menší počet zaměstnanců, na druhou stranu probíhaly častěji.
Muzeum se snažilo ve srovnání s předchozími roky o přípravu tematických bloků
s rezervacemi na daný čas. Při těchto akcích pak byla vysoká návštěvnost za přijatelné časové
náročnosti pro organizující zaměstnance. Podobně chceme přistupovat k pořádání akcí pro
veřejnost a školy i v roce 2017.
Zaměření menších akcí byla hlavně na rodiny, kdy zámek připravil různá tematická
odpoledne, s aktivitami pro rodiče a jejich děti. Celkově se oba typy akcí setkaly s kladným
ohlasem u veřejnosti, která kvitovala možnost netradičního a aktivního využití volného času
pro celou rodinu. Další cílovou skupinou byli senioři, pro něž bylo určeno několik akcí.
V roce 2016 se Hvězdárna Vsetín v rámci partnerství se Střediskem volného času ALCEDO
Vsetín a dalšími místními organizacemi zapojila do programů a kampaní pořádaných městem
Vsetín. Byly to tyto akce: Den Země, Den řemesel, Magické vsetínské osmičky, Dětský den
s ANNOU a Valašské záření.
Rovněž se zapojila do dalších programů a kampaní organizovaných na území Zlínského kraje:
Den Země ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Den kraje ve Zlíně.
V polovině července navštívila hvězdárnu skupina francouzských astronomů z Groupement
d’Astronomes Amateurs Courriérois, kteří následně o této návštěvě informovali v časopise
„La Porte des Étoiles“, který se věnuje amatérské astronomii.

70

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

Sumarizace úspěšnosti všech doplňkových kulturních a jiných akcí a programů:
Oddělení

Počet akcí

Počet návštěvníků

Zámek Lešná
Zámek Vsetín
Zámek Kinských Val. Meziříčí

8
28
25

1 296
5 174
5 369

Kostel Sv. Trojice
Hvězdárna Vsetín
Celkem

5
59
125

1 866
4 879
18 584

Pořadí nejúspěšnějších akcí dle poboček (výběr):
Pobočka

Název akce (počet návštěvníků)

Vsetín

-

Templářské slavnosti 2016 (497 návštěvníků)
II. Sousedíkovo zábavné odpoledne (715 návštěvníků)
Vsetínská noc (317 návštěvníků)
Zámecký masopust (356)
Velikonoce na zámku (531)
Svatojánský podvečer (295)
Odpoledne s lidovými výrobci (514)
Zámecké adventní kouzlení (544)
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Valašské
Meziříčí a Trojice
-

Meziříčská muzejní noc ve sv. Trojici (1 116)
Uspávání broučků (109)
Vzpomínka na Leopolda Christa (105)
Sklářské kouzlení (436)
Podzimní prázdniny v muzeu (111)
Mikuláš v muzeu (95)
Adventní čas (511)
Vítání jara v muzeu (165)
Rozpustilý masopust (241)
Farmářský trh (215)
Řemeslné dopoledne Velikonoce (538)
Den dětí (1498)
Mezinárodní den archeologie (144)
Kam padaly bomby (18)
Den Země (870)
Jarní prázdniny v muzeu (127)
Mezinárodní den archeologie (139)
Velká jízda veteránů (72)
Jonáškovo zábavné odpoledne (1 282)
Barevný svět – malířova paleta (174)
Baruchova hračkářská a grafická dílna (100)
Letní dobrodružství v muzeu (300)
Barevný svět – pestrá příroda (104)
Meziříčská muzejní noc – zámek Kinských (938)

Hvězdárna -

Den Země ve Starém Městě (717)
Den dětí s ANNOU (344)
Den kraje ve Zlíně (330)
Valašské záření (255)
Den Země ve Vsetíně (254)

Lešná
-

Dětský den (335)
Noc kostelů 10. 6. 2016 – spolupráce s farností Valašské Meziříčí,
zapojení do celorepublikové akce (32)
Adventní dílny (536 návštěvníků)
Vánoční koledování 18. 12. 2016 (177)

Představení akcí vybraných akcí
Zámecký masopust
K již zaběhlým a návštěvnicky oblíbeným akcím vsetínského muzea k zvykoslovnému roku na
Valašsku (Velikonoce na zámku a Zámecké adventní kouzlení) přibyl v roce 2016 ještě
Zámecký masopust. Na něm se 356 návštěvníků prostřednictvím pestrého programu, jehož
součástí byly obchůzky maskovaných postav, pochovávání basy, pečení koblížků, maškarní
bál a další, obeznámili s masopustními zvyky.
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Templářské slavnosti 2016
Šestý ročník středověkých dnů, které muzeum pořádá ve spolupráci s Městem Vsetín,
Domem kultury Vsetín proběhl v areálu vsetínského zámku a dalších objektů na Horním
náměstí 21. 8. 2016. V tomto roce dorazilo na akci 497 návštěvníků, což bylo převážně
způsobeno nepřízní počasí, kdy déšť neumožnil realizovat celý plánovaný program. Na
příchozí tradičně čekala spousta atrakcí a aktivit jako, rytířské souboje (slavností se zúčastnily
dvě šermířské skupiny), ukázky řemesel, ražení mincí, příprava středověkých pokrmů, střelba
z kuše, vystoupení kejklíře či tanečního souboru.
Odpoledne s lidovými výrobci
Doprovodný program k výstavě Za dlouhých zimních večerů s ukázkami umu lidových
výrobců z Valašska. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si mnohé z předváděných činností,
včetně draní peří se souborem Hafera. Součástí akce byl řemeslný jarmark a tvůrčí dílna s
předením na kolovratu.
Svatojánský podvečer
Svatojánský podvečer proběhl na vsetínském zámku, slavnost zahájil Tomáš Kočko &
ORCHESTR, následovaly bubnovací workshopy s Lukášem Kamasem, beseda s bylinkářkou
Vandou Vrlovou na téma léčivých svatojánských bylin.
Návštěvníci měli možnost navštívit svatojánské dílny, pro děti byla připravena soutěžní
stezka Putování broučků zámkem a parkem. Bylo připraveno občerstvení v podobě placek z
pece, ovocného vína, divotvorného čaje a bylinkových sirupů.

73

Zpráva o hospodaření a o činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2016

Vrcholem podvečera byla hodinová svatojánská slavnost v podání pěveckých a tanečních
souborů Kyčera z Halenkova, Hafera z Nového Hrozenkova, Ostrévka z Nového Hrozenkova a
tanečního oboru ZUŠ Vsetín. Aktéři předvedli velkolepé a krásné vystoupení, ve kterém
nechybělo skákání přes svatojánskou vatru, sběr kouzelných bylin ani zahánění čarodějnic.
Na závěr se za zvuku bubnů zaplnil Mramorový sál lucerničkami svatojánských broučků.
Den dětí
Bezmála 1500 návštěvníků si našlo cestu do zámku Kinských a přilehlého parku, kde 28. 5.
2016 proběhla akce s názvem Den dětí, kterou uspořádalo muzeum ve spolupráci s Městem
Valašské Meziříčí. Muzeum pro tuto příležitost připravilo velkou herní zónu na téma Hry a
hračky, slavnostně zahájilo výstavu Hračky ze staré půdy a ve výstavě Příběhy z Modré
planety upořádalo ve spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí zábavný
výtvarný program, který lektorovali sami studenti gymnázia.

Den Země
Den Země je již tradiční akcí, kterou připravuje zámek Kinských ve spolupráci s Městem
Valašské Meziříčí a Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí. Letošního ročníku,
který se uskutečnil 21. 4. 2016 v zámku Kinských a přilehlém parku, se zúčastnilo bezmála
900 návštěvníků. V muzeu byla připravena řada přírodovědně zaměřených her a úkolů v
centru environmentální výuky Modrásek. O historii a tradici oslav Dne Země se pak
návštěvníci dozvěděli na malé výstavce s názvem Den Země – 22. duben. V zámku byla
přístupná také expozice hasičství či muzejní kavárna. Jednotlivá stanoviště zámku pak
nabídla několik zastavení věnovaných letošnímu tématu – Den na Vsi. Děti poznávaly, čím
naši předkové zpracovávali len, vlnu či mléko, učili se rozpoznávat jarní květiny, připraven byl
rovněž archeologický koutek. Za splnění úkolů se žáci zapojili do slosování o krásné ceny.
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Meziříčská muzejní noc 2016
Více než 1 100 návštěvníků si opět našlo cestu do bývalého kostelíka sv. Trojice, kde na ně
čekal úkol vskutku neobvyklý. Na kůru si totiž ustlal vandrující čert a návštěvníci se snažili
napéct co nejvíce chlebových placek z vlastnoručně namletého obilí, aby ho jejich vůní
dostali z kostela pryč.

Akce pro veřejnost v zámku a zámeckém parku Lešná
Ke stálicím v programové nabídce zámku Lešná patří večerní divadlo v zámeckých
interiérech, konané v době letních prázdnin. Žánr ochotnických představení se rok od roku
mění, tentokrát přišla řada na humornou pohádku Slavík a růže inspirovanou předlohou H.
Ch. Andersena, ve které si každá věková kategorie našla to své. Konala se celkem v šesti
termínech, vždy ve třech časech a navštívilo ji celkem 513 návštěvníků. Pro rodiny s dětmi
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byla určena akce v zámeckém parku Dětský den, konaná v polovině června ve spolupráci
s folklorním souborem Ovečky a Horolezeckým klubem z Rožnova p. R. Kulturně-zábavný
program obohatilo vystoupení klauna Rambajse s balónky a „Hudební cesta kolem světa“,
dále dobrodružná stezka parkem s broučky a pohádkovými bytostmi. Akce se zúčastnilo 335
návštěvníků.

Tematické výtvarné dílny v zámku Lešná
V zámku Lešná se každoročně konají adventní výtvarné dílny, ve kterých si návštěvníci
mohou vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci nebo malý dárek. Velké oblibě se těší hlavně
zdobení skleněných ozdob, které bylo pro velký zájem uspořádáno opakovaně. Tvůrčí aktivity
nacházejí uplatnění i při jiných akcích v průběhu roku. Jednalo se např. o vázání květin a
výrobu vějířů na Secesních slavnostech nebo o zdobení kraslic a pletení pomlázek na
Květnou neděli.

4.6.

Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.)

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Rosička z.s., ČSOP Orchidea Rožnov pod
Radhoštěm, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká
zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea
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v Praze, Evropská asociace archeologů, Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana
Žižky, Český svaz bojovníků za svobodu, Archeologický klub studentů Slezské univerzity,
Česká archeologická společnost, The Society for Post-Medieval Archaeology.
V roce 2016 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 41 schůzek, kterých se průměrně účastnilo 4
až 5 členů (celkem 158 návštěvníků).

4.7.

Spolupráce se zahraničím

V roce 2016 byly ze zahraničí vypůjčeny celkem dvě výstavy, přičemž Fonemén
motocyklistiky patřila k nejúspěšnějším v roce.
V průběhu roku 2016 pokračovala spolupráce Hvězdárny Vsetín se členy Púchovského ekoastro klubu a Astronomického klubu Juraja Bardyho z Plevníku-Drienového. V březnu se
pracovníci hvězdárny zapojili do happeningu pořádaného Púchovským eko-astro klubem v
rámci kampaně Hodina Země. V červnu proběhla již tradiční expedice na vsetínskou
hvězdárnu.

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, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Pedagogická fakulta MU Brno nebo Archeologické
centrum Olomouc.
Pracovníci vsetínské hvězdárny navštívili v říjnu 2016 Hvězdárnu Prostějov. Účelem setkání
byla výměna zkušeností a možná příprava společných programů.

4.9.

Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje)

MRV spolupracovalo v roce 2016 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, kdy bylo vydáno šesté číslo časopisu.
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Ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně bylo obnoveno vydávání
recenzovaného periodika Acta musealia, přičemž bylo vydáno první číslo.
MRV se v roce 2016 poprvé a úspěšně zapojilo do akce Dožínky Zlínského kraje a
spolupracovalo v roce 2016 s jinými PO Zlínského kraje především na realizaci výstav a plnění
výzkumných úkolů. Jednalo se o tyto příspěvkové organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně (zápůjčka pro výstavu o M. Boriovi) a
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

4.10. Návštěvnost muzea
Celkem dosáhla návštěvnost muzea počítáno autentickým návštěvníkem počtu 91 371
autentických návštěvníků. V roce 2016 Muzeum regionu Valašsko realizovalo celkem 125
kulturně-výchovných akcí (otevření nových stálých expozic, výstavy, vernisáže, doprovodné
programy k výstavám, exkurze, koncerty, přednášky a další), kterých se společně s běžnou
návštěvností expozic a výstav (odpovídá evidenci NIPOS) zúčastnilo 129 648 návštěvníků.
Do návštěvnosti Muzea regionu Valašsko byla po konzultacích se zřizovatelem a Asociací
Muzeí a Galerií započítána externí návštěvnost mimo objekty Muzea, a to pouze v případě,
že byla jinému subjektu zapůjčena výstava a na základě smlouvy a spolupráci a dílčích smluv
o dílo vyfakturována veškerá práce a náklady s tímto spojené. Smluvní partneři taktéž nikdy
nevykazují tuto návštěvnost v rámci pravidelného statistického hlášení NIPOS. V roce 2016
nebyla do návštěvnosti NIPOS počítána návštěvnost návštěvnických center EVVO a parku u
zámku Lešná a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.
Návštěvnost Muzea se v roce 2016 podařila navýšit. Výše návštěvnosti je tak srovnatelná
s dosud rekordním rokem 2012 (95 100 návštěvníků) a rokem 2013 (89 842 návštěvníků).
Srovnání mezi léty 2009–2016 přináší následující tabulka a graf.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zámek Vsetín

17 307

21 574

28 056

33 649

33 623

11 493

12 160

33 810

Hvězdárna
Vsetín

5 179

5 928

8 199

10 014

10 381

10 874

11 254

9 406

Zámek Kinských
ve VM

9 058

16 072

22 093

24 579

20 241

24 230

24 603

24 511

Kostel Sv.
Trojice

900

1 096

2 465

1 924

2 958

2 183

3 248

2 610

Lešná

0

0

3 483

24 934

22 639

23 601

25 696

21 394

Celkem

32 444

44 670

64 296

95 100

89 842

72 381

76 961

91 371
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Zámek Vsetín byl v roce 2016 již v plném znovuobnoveném provozu. V souvislosti
s otevřením nových expozic zavítalo na zámek Vsetín historicky rekordních 33 810
návštěvníků, plán byl proto překročen i v tomto provoze. Zámek rovněž při 19 % neplatících
návštěvnících u speciálních akcí dosáhl rekordních tržeb 627 232 Kč, čímž splnil i plán při
průměrných tržbách 19 Kč na návštěvníka.
Rovněž se podařilo stabilizovat návštěvnost zámku Lešná, kde zvýšeným úsilím při organizaci
akcí a lektorských programů byla nejen splněna minimální návštěvnost 20 000 osob, ba
překročena o více než 1 000 osob. Návštěvnost zde tak sice nebyla v tomto roce rekordní,
přesto se jedná o vzhledem k lokaci zámku a již delšího času od jeho otevření o velmi vysoké
číslo. Tržby v zámku Lešná zaznamenaly vzhledem k poklesu celkové návštěvnosti také
pokles, přesto dosáhly vysokých 506 038 Kč. Na zámku Lešná bylo taktéž dosaženo nejnižšího
podílu neplatících návštěvníků na celé návštěvnosti (pouze 16 %).
Návštěvnost v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí dosáhla počtu 24 511 návštěvníků při
historicky nejvyšších tržbách 447 942 Kč. Zámek Kinských vzhledem k přijímané dotaci Města
Valašské Meziříčí na zkvalitnění nabídky hlavně pro obyvatele města zaznamenal díky
většímu počtu bezplatných akcí (např. Meziříčská muzejní noc, Den Země, Dětský den a
další)podíl neplatících návštěvníků ve výši 25 %.
Bývalý kostel sv. Trojice (nynější muzejní lapidárium s expozicí církevní i světské plastiky),
navštívilo v roce 2016 celkem 2 610 návštěvníků při dosažení tržby ve výši 50 240 Kč. Pokles
je dán nižším počtem realizovaných akcí.
Hvězdárna Vsetín dosáhla návštěvnosti 9 046 návštěvníků. Pokles proti předchozím rokům
byl způsoben uzavřením hvězdárny na 4 měsíce, které si vyžádala rekonstrukce střechy a
další stavební opravy. Tento výpadek způsobil i pokles tržeb ze vstupného na 66 873 Kč.
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Autentický návštěvník

Zámek
Vsetín

Hvězdárna
Vsetín

Zámek
VM

Sv.
Trojice

Počet platících návštěvníků

27 230

5 265

18 098

1 353

17 776

69 722

Počet neplatících návštěvníků

6 265

3 622

6 229

1 254

3 383

20 753

315

159

184

3

235

896

Celkem

33 810

9 046

24 511

2 610

Počet navštívených výstav
a expozic (evidenci NIPOS)

Zámek
Vsetín

Hvězdárna
Vsetín

Zámek
VM

Sv.
Trojice

Lešná

Celkem

Počet platících návštěvníků

42 144

5 265

21 686

1 353

29 106

99 554

Počet neplatících návštěvníků

12 596

3 622

6 276

1 254

5 077

28 825

538

159

201

3

368

1 269

55 278

9 046

28 163

2 610

34 551

129 648

Počet návštěvníků
s průkazkou ZTP

Počet návštěvníků
s průkazkou ZTP

Celkem

Lešná Celkem

21 394 91 371

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 2016
vydalo Muzeum celkem 9 neperiodických publikací a vydávalo tři časopisy (Valašsko –
vlastivědná revue 2x ročně) a ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně odborné
časopisy Acta Carpathica Occidentalis a Acta musealia, každý 1x ročně
Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo šesté číslo společného odborného
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis (ISSN 1804-2732). Časopis Acta
musealia původně vycházel pod hlavičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, k jeho
znovuobnovení v roce 2016 se však přidal i nový vydavatel, a sice právě Muzeum regionu
Valašsko. Kromě upraveného schématu časopisu a nové grafiky jsou největší novinkou
recenzované články v sekci Studie.
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Dále Muzeum ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti
vydalo další číslo Zpráv MS ČBS.
Muzeum na svých stránkách zpřístupnilo 2 elektronické dokumenty.
Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně populárně naučný časopis Valašsko
– vlastivědná revue. V roce 2016 bylo vydáno číslo 36/2015 a 37/2015, a to v nákladu 650 ks
výtisků tištěných v externí tiskárně (tisk je zčásti dotovaný finančním příspěvkem firmy
Galvamet ve výši 30 000,- Kč). Obsah periodika tvoří jednak články externích přispěvovatelů,
jednak příspěvky pracovníků MRV (ti zde v roce 2016 publikovali celkem 36 vlastních
příspěvků).
V roce 2016 vyšel ve spolupráci s Muzejní společností ve Valašském Meziříčí dlouho
očekávaný sborník Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely. Podklady pro tento nikdy
autorem nevydaný tisk pocházejí z archivů Muzea regionu Valašsko.

V rámci spolupráce se Základní školou Sychrov ve Vsetíně byly vydány dvě publikace:
Přírodní památka Vršky-Díly, která erudovaným způsobem provede návštěvníky blízkou
hodnotnou přírodní památkou a sborník příspěvků z badatelských konferencí ŽA-BA-KO,
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kterou Muzeum regionu Valašsko pravidelně každoročně organizuje ve spolupráci s Lískou,
z.s. a Městem Vsetín.

Pracovníci MRV v roce 2016 sepsali a vydali publikace v edici Malé muzejní tisky: Příroda a
lidé v Kurovickém lomu, který vychází z proběhnutého výzkumu Kurovického lomu. 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.

5.2.

Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty

Pracovníci Muzea v roce 2016 uveřejnili 8 odborných publikací v češtině v odborných
periodikách a jiném mezinárodním recenzovaném periodikum s právem zápisu do RIV:
Středočeský sborník historický (1 článek). Dále po jednom článku do Numismatický sborník,
Acta regionalia, Archeologický zborník Slovenského národného múzea, Acta Musealia a Textil
v Muzeu. Dále příspěvek „Hospodářské využití a regulace vsetínské Bečvy v 19. století“,
sborník XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“.
Ve sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 6 příspěvků.
V roce 2016 byly publikovány příspěvky ve ZVUKu a 1 článek v časopise Sklář a keramik.
V rámci spolupráce s Valašským deníkem vyšlo během roku 2016 celkem 38 příspěvků
v rubrikách: Příroda Valašska, Historická místa Valašska, Fotografové a malíři Valašska,
Muzejní kukátko, Hrajeme si s muzeem a Nebe nad Valašskem. V časopise Múza – časopis
Považského múzea v Žiline vyšel 1 článek. V rámci spolupráce s týdeníkem Jalovec vyšlo 7
článků.
Ve Zpravodaji města Valašské Meziříčí publikovala historička muzea 11 článků k dějinám
města, v Echu – Valašských novinách taktéž 11 článků z dějin každodennosti města a jeho
širšího okolí.
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Na portále E-badatelna Zlínského kraje byly publikovány dva články o sbírce starých tisků a
rukopisů.
Byla rovněž vypracována kritická recenze expozice Krásná jizba, která vyšla v časopise
Muzeum vivum v roce 2016.
V roce 2016 ve Vsetínských novinách byly publikovány čtyři články pracovníků Hvězdárny
Vsetín, které rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. Také v roce 2016
pracovníci hvězdárny pravidelně publikovali krátké články z astronomie, meteorologie a
kosmonautiky v rubrice „Nebe nad Valašskem“ ve Valašském deníku. Celkem bylo vydáno 13
těchto článků.
Na webu Muzea bylo on-line včetně fotodokumentace publikováno 55 zpráv vycházejících
z odborné činnosti pracovníků Muzea.

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.
Muzeum k některým výstavám či kulturním akcím vydává buď průvodce výstavou nebo
informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a měsíční plán jak ve vlastních
informačních vývěskách, tak i na webu, plakátovacích plochách Města Vsetín a Valašské
Meziříčí a místních informačních mediích.
Všechny své akce medializují pracovníci Muzea v tisku: Okno do kraje, Vsetínské noviny,
Valašský deník, Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny, 5+2, Ona Dnes, Echo
Valašska a Chvilka pro tebe aj.; v rozhlase – Český Rozhlas (např. rozhovor ke Sklářskému
kouzlení; ČRo 2 Vltava), ČR Brno, pořad Apetýt – vstupy v průběhu hodinového pořadu
pozvánky v Studiu 6, reportáž na ČT Déčko – Tamtam (výstava Hravá Evropa + Hračky ze
staré půdy, Výstava živých hub), Rádio Proglas, Rádio Čas, Hit rádio Orion, Rádio Valašsko,
Plakáty a pozvánky na akce visí kromě propagačních vitrín i v IC Vsetín, IC Rožnov pod
Radhoštěm, IC Valašské Meziříčí i v informačních centrech Zlínského kraje, na webových
stránkách muzea, webu Východní Moravy, webu do-muzea.cz, webu kudyznudy.cz,
infocesko.cz, akcevcesku.cz, webu města Vsetín, webu akce.cz, webu plakatovna.cz.
Pozvánky na akce jsou pravidelně posílány do informačních center ve Zlínském kraji, do
redakcí regionálních i celorepublikových periodik a rádií.
Na nejvýznamnější akce proběhla ve vybraných médiích (Regionální televize a Rádio Blaník +
Hitrádio Orion) cílená reklamní kampaň, která na akce přilákala výrazně více návštěvníků, než
jako tomu bylo v minulém roce. V Regionální televizi např. reportáž o výstavě graffiti (PM), o
výstavě Fenomén motocyklistiky, o výstavě Barevný svět o výstavě Za dlouhých zimních
večerů. V ČT reportáž o Josefu Sousedíkovi, v rámci udělení medaile Za hrdinství.
Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v Regionální televizi, satelitní
televizi s celostátní působností – celkem 12 reportáží (Vsetín: 5, Valašské Meziříčí: 5 a
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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 82 tiskových zpráv a
vyšlo 422 článků v místních periodicích i médiích s širší působností (z toho Vsetín 207 článků,
Valašské Meziříčí 127 článků, Lešná 58 článků a Hvězdárna 30 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 2016 se trvale
zvyšovala sledovanost těchto stránek i počet trvalých odběratelů příspěvků. Na hlavní
stránce „Muzeum regionu Valašsko“ bylo v roce 2016 zveřejněno 170 zpráv a více než 300
uživatelů tuto stránku přidalo do svých oblíbených kanálů. Momentálně eviduje Muzeum na
svém hlavním profilu 752 odběratelů (dne 1. 1. 2016 odebíralo novinky pouze 491!).
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 2016 celkem 80 359 návštěvníků
(49 076 unikátních návštěvníků). Zobrazeno bylo celkem 256 896 webových stránek.
V porovnání s rokem 2015 došlo k navýšení návštěvnosti stránek o cca 9 500 návštěvníků.
Nejoblíbenějším cílem návštěv bylo zobrazení informací o jednotlivých objektech, kdy bylo v
této sekci zobrazeno celkem 91 629 stránek. V závěsu bylo pak zobrazení dění na objektech
Muzea (výstavy, programy, LP) v počtu 53 186 stránek. Často je také navštěvována sekce
zpráv, včetně tiskových – zobrazeno 9 428 stránek. Zájem byl i o nabídku muzejních
publikací, kdy bylo v této části webu zobrazeno 8 803 stránek. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2016
navštívilo web MRV 423 543 návštěvníků (259 218 unikátních návštěvníků) a bylo zobrazeno
1 418 406 webových stránek.
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Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2015 na nich bylo zaznamenáno 17 171
unikátních přístupů. Pokles návštěvnosti stránek (2015: 23 891 unikátních přístupů) je dán
postupnou migrací a přesunem aktivity na hlavní stránky Muzea regionu Valašsko.

5.4.

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

Pracovníci muzea poskytli jednu recenzi do časopisu Slovácko. Zástupce MRV působí
v redakční radě časopisu ZVUK (Vydavatel Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a
rovněž v redakční radě časopisu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu
Valašsko Acta musealia.

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 2016 nebyly
realizovány žádné projekty financované prostřednictví fondů EU (EHP/Norsko).
6.2.

Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)

V roce 2016 nebyly přijaty dotace jiných subjektů.
6.3.

Přijaté dary (nefinanční)

V roce 2016 byly do muzea darovány sbírkové předměty uvedené v tabulce v bodu 1.1. této
zprávy. Dary byly přijaty po posouzení Poradním sborem a na základě rozhodnutí ředitele
Muzea regionu Valašsko náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem
evidovány v I. stupni evidence a do konce roku 2016 pak převedeny do II. stupně evidence.
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6.4.

Finanční pomoc sponzorů

V roce 2016 přispěli na provoz muzea následující sponzoři:
Dárce

částka

účel

Galvamet s.r.o.

30 000

Podpora kvality časopisu Valašsko

Cabot

25 000

Interaktivní prvky do EVVO střediska Modrásek

Celkem

55 000

6.5.

Příprava projektů a koncepcí

Muzeum naplňuje prací svou stanovenou vizi a postupuje dle schválených cílů.
V roce 2016 byla dokončena Střednědobé koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na
léta 2016–2020 a stanoveny úkoly z této koncepce plynoucí.

Projekt Od pračlověka k archeologovi
V roce 2016 podalo muzeum žádost o poskytnutí dotace z programu Kulturní aktivity podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích Aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017 na
Ministerstvo kultury ČR.
Cílem projektu je modernizovat vzdělávací vybavení muzea. Současně nabídnout školám a
veřejnosti interdisciplinární a neobvyklý program, který podpoří vlastní činnost žáků a zájem
nejen o archeologii, ale i vědy s ní spolupracující. Dalším cílem je posílit vazbu s domácím
regionem a zájem o jeho unikátní ráz.

Projekt Inovace v muzejní environmentální výchově
V roce 2016 podalo muzeum žádost o poskytnutí dotace na projekt Inovace v muzejní
environmentální výchově. Tento projekt navazuje na předcházející projekty muzea
realizované ve spolupráci s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí.
Cílem projektu je tvorba pěti vzdělávacích programů, a to: „Hmyz aneb valašská drobotina“,
„Rozumíme ptačí řeči“, „Strom života“, „Valašské klenoty“ a „Příroda a její služby“. Každý
vzdělávací celek bude zahrnovat interaktivní prezentaci, propagačně-edukační video,
metodické a evaluační listy (1000 ks) a drobný učební materiál. Dále pak budou vytvořeny
interaktivní prezentace, propagačně-edukační videa.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí
V roce 2016 byla muzeem zadána studie v souladu s usnesením Rady ZK č. 0797/R19/16 ze
dne 26. 9. 2016. Jejím cílem je zhodnocení nutných stavebně technických opatření
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k eliminaci havarijního stavu šindelové střechy kostela a souvisejících stavebních úprav
včetně obnovy zastaralé elektroinstalace. Studie, včetně nezbytných nákladů na sanaci
historické památky, bude předložena k posouzení do Rady ZK.

Stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 2. etapa
V souladu s usnesením Rady ZK č. 0797/R19/16 ze dne 26. 9. 2016 byl zadán v roce 2016
stavebně technický průzkum zámku Kinských. Jedná se podklad pro zpracování prověřovací
studie, která stanoví rozsah stavebních úprav v tomto památkovém objektu. Součástí studie
bude i odhad rozpočtu akce. Cílem je zpracování dokumentace, řešící jak lokalizaci
depozitářů, expozic, výstavních prostor, prostor pro návštěvníky, pracovišť, skladů, tak řešení
sítí (v objektu je v omezené míře EZS, chybí zcela EPS).

7) Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let
2015–2024
a) Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)
Rok
Rok
Rok
2015* k 2016* k
2017
vyplnění vyplnění

Údaj
Objekty - pobočky,
detašovaná pracoviště
(NIPOS ř. č. 0103)

3

3

76 717

83 875

120

702

- z toho přírůstky
získané koupí

0

112

- z toho přírůstky
získané darem

29

508

- z toho přírůstky
získané sběrem

91

82

Počet knihovních
jednotek (NIPOS ř. č.
0603)

27 121

27 475

Počet stálých expozic

18

18

Sbírkové předměty
(NIPOS ř. č. 0901)
Počet zapsaných
přírůstků za sledovaný
rok (NIPOS ř. č. 0905):
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Rok
2019

Rok
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(NIPOS ř. č. 0107)
Počet výstav (NIPOS ř.
č. 0201):
- z toho v zahraničí
(NIPOS ř. č. 0205):

Počet kulturně
výchovných akcí pro
veřejnost (NIPOS ř. č.
0231):
Celková návštěvnost
expozic a výstav,
kulturně výchovných
akcí (NIPOS ř. 0218 + ř.
0232)

33

44

0

0

190

125

145 356

129 648

V roce 2016 došlo ke změně vnitřní evidence návštěvnosti vzhledem projektu OPŽP, kdy do
návštěvnosti NIPOS nebyla dále počítána návštěvnost návštěvnických center EVVO a parku u
zámku Lešná a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Údaje uvedené v tabulce a) tohoto
bodu jsou součtem výkonů všech poboček Muzea regionu Valašsko, tj. včetně pobočky
Hvězdárna Vsetín (např. návštěvnost všech poboček Muzea bez Hvězdárny činí 120 602,
Hvězdárna dosáhla návštěvnosti 9 046 – celková návštěvnost Muzea regionu Valašsko je pak
129 648). Výkony Hvězdárny Vsetín jsou pak uvedeny i v tabulce c), z hlediska vykazování
návštěvnosti vůči Ministerstvu kultury se tak nejedná o prostý součet!
c) Výkaz o hvězdárně (v souladu s NIPOS Kult (MK) 16-01 a hodnocenými indikátory
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)

Údaj
Objekty - pobočky,
detašovaná pracoviště
(NIPOS ř. č. 0101)
Počet knihovních
jednotek
Počet stálých expozic
Počet výstav (NIPOS ř.
č. 0108):
- z toho v zahraničí
Počet vzdělávacích akcí
pro veřejnost (NIPOS ř.
č. 0103):
Celková návštěvnost
(NIPOS ř. 0102)

Rok
Rok
Rok
2015 * k 2016* k
2017
vyplnění vyplnění
1

1

0

0

0
0

0
0

0
430

0
345

11 339

9 046
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7.3. Souhrnná zpráva o stavu plnění ukazatelů/dosažení indikátorů
Muzeum v souladu se svými cíli pracuje na plném zpřístupnění svých služeb, čili i knihoven
veřejnosti. V minulém roce došlo k dalšímu vyprofilování knihovny ve Vsetíně směrem
k odborné muzejní knihovně, tento proces běží v roce 2017 i ve Valašském Meziříčí. Cílem je
mít k dispozici celý knihovní fond formou on-line katalogu na webových stránkách muzea. Ve
sbírkotvorné činnosti došlo k aktualizaci Sbírkotvorné koncepce. Bylo navedeno takřka 100 %
sbírky do databázových systémů, kdy se nyní data čistí a chystají na plánovaný převod do
ESSP. Inventarizace sbírek proběhla dle plánu, plán byl překročen kvůli nutnosti znovu
inventarizovat fondy, kde byly v minulosti nalezeny chyby v evidenci. Nárůst velikosti sbírky
byl razantnější než plánovaných 2% díky jednorázovému zapsání velkých sběrů hmyzu a
archeologických nálezů do sbírek. Podíl odborných pracovníků zapojených do VaV je nyní 53
% (22,09 přepočtených úvazků). Počet odborných výstupů uznatelných do RIV vzrostl na 12
za rok 2016, celkový počet popularizačních článků za muzeum byl 422. Muzeum vydává svůj
popularizační časopis Valašsko a dále vydávalo ve spolupráci s MJVM ve Zlíně dva odborné
časopisy, přírodovědný a společenskovědní. Návštěvnost speciálních doprovodných akcí
k výstavám a expozicím činila 22 369 osob, kdy 95 % tvořili žáci a studenti. V rámci
návštěvnosti docíleno vzestupu zájmu o nabídku muzea, muzeum si zapůjčilo 18 % výstav a
celkem otevřelo 44 výstavních počinů větších či menších parametrů. Samo zapůjčilo tři
výstavy jiným institucím. Samozřejmostí je tvorba výstavního plánu podle směrnice č. 20:
Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů a hodnocení
činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko. Počet kulturně-výchovných akcí díky
přísnějšímu posuzování zařazení akce a akcentací na kvalitu a ne kvantitu akcí klesl na 125,
které navštívilo 18 584 návštěvníků. V muzeu nyní pracuje stabilní tým, který je obměňován
dle potřeby efektivní práce a naplnění poslání muzea jako instituce.

8) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2016 (tento výkaz je
součástí programu statistického zjišťování MK ČR).
Roční výkaz je uveden v příloze D.
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III. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
1) Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2016 (celkové shrnutí)
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými
pokyny zřizovatele. Týká se to zejména dodržení závazných účetních analytik, stanovených
rozpočtových pravidel a účetních postupů. Účetní výkazy jsou pravidelně čtvrtletně zasílány v
elektronické podobě do CSÚIS dle požadavků stanovených legislativou.
Do účetnictví jsou v průběhu roku zapracovány poznatky a nálezy z provedených externích
kontrol a dohlídek zřizovatele tak, aby bylo zamezeno možnosti vzniku opakovaných nálezů.
Do účetní závěrky byly zapracovány a proúčtovány poznatky z inventarizace a to jak fyzické,
tak dokladové. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve formě mank a škod či přebytky majetku.
V účetní závěrce jsou zachyceny všechny účetní případy a skutečnosti, které byly organizaci
známy k 31. 12. 2016. Domníváme se, že účetní závěrka tak poskytuje věrný a poctivý obraz
o stavu majetku a finanční situaci organizace.
ÚJ používá účetní metody, které jsou uvedeny v příloze ÚZ za rok 2016.
V roce 2016 ÚJ účtovala o neinvestičních transferech prostřednictvím účtu 672 v souladu se
zákonnými předpisy a pokyny zřizovatele. Investiční transfer ÚJ v průběhu roku 2016
organizace nepřijala žádný.
ÚJ ke dni 31. 12. 2016 neeviduje pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky.
Daňová povinnost za poslední 3 roky organizaci nevznikla.
2) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
Nastavení vnitřního kontrolního systému PO

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

Přehled platných vnitřních směrnic
Směrnice
číslo

Název směrnice

Platnost
od

Poslední
úprava

001

Směrnice o vedení účetnictví

1.12.2010

1.1.2014

002

Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní
evidence

1.12.2010

2.1.2014

003

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

1.12.2010

004

Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků

1.9.2011

005

Směrnice o řídící kontrole

1.12.2010

006

Směrnice o používání FKSP

1.12.2010
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007

Pracovní řád

1.12.2010

1.7.2016

008

Vnitřní platový předpis

1.6.2012

1.11.2014

009

Organizační řád

1.3.2013

1.4.2016

010

Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad

1.2.2010

1.4.2016

011

Směrnice o nakládání s odpady

1.12.2010

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 1.7.2016

1.7.2016

020

Postup při plánování, přípravy a realizace expozic, výstav, akcí a programů
a hodnocení činnosti odborných pracovníků Muzea regionu Valašsko

1.9.2016

021

Směrnice k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů

1.5.2016

022

Směrnice k zabezpečení nakládání s chemickými látkami a směsmi

1.5.2016

023

Personální směrnice

1.7.2016

1.3.2013

1.9.2016

Tvorbou vnitřních směrnic je pověřeno oddělení projektů a ekonomiky ve spolupráci s odborným
oddělením. V roce 2016 byly aktualizovány směrnice 007, 009, 010, 017, a nově vytvořeny směrnice
019, 020, 021, 022 a 023. Oddělení vnitřního auditu není zřízeno.
Inventarizace majetku PO

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. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zjištění
ÚIK jsou uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2016, v příslušných inv. soupisech a v příloze
k ÚZ za rok 2016.
Doložení průběhu inventarizace a jejího vyhodnocení (inventarizační zpráva) je uvedeno
v přílohové části.
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IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31. 12. 2016
Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31. 12. 2016
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2016
ředitel příspěvkové organizace
doporučuje / nedoporučuje *
schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2016
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 27. 3. 2017

Ve Vsetíně dne 15. února 2017

Ing. Tomáš Vitásek
ředitel
Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace

-------------------------------------------------
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