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A. Část textová 

Úvod 

Když se řekne Valašsko, řadě lidem se vybaví krásná příroda a krajina, folklórní soubory, 
písně a tradice, pro někoho je to stádo ovcí s Valachem v kroji nebo třeba dobrá slivovice. 
Region Valašska má mnoho podob a vůní.  

K institucím, které na Valašsku působí, patří také Muzeum regionu Valašsko. Vzniklo v roce 
1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní společnost ve 
Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea 
v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna. V roce 2011 byla pro 
návštěvníky po desítkách let otevřena nově vybavená pobočka muzea v Zámku Lešná u 
Valašského Meziříčí. 

 

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum více oborové 
v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je 
péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace 
kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. 
Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se od svého vzniku v roce 
1950 zabývá především popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi 
školní mládeží ale i širokou veřejností. 
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Muzeum má 41 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem (zámek 
Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice, Zámek 
Lešná). Muzeum spravuje 413 656 sbírkových předmětů. Výnosy muzea byly v roce 2011  
19, 5 mil. Kč (2010 byly 18,64 mil. Kč), z toho 17,7 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele.  

Celková návštěvnost na všech pracovištích v roce 2011 byla 64.296 návštěvníků (v roce 2009 
byla 32.444, v roce pak 44.670) a dle počtu navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) 
v roce 2011 byla 137.706 návštěvníků (v roce 2009 byla 52 554 návštěvníků, v roce 2011 pak 
74.068 návštěvníků). K největšímu nárůstu v roce 2011 došlo ve Valašském Meziříčí díky 
mimořádnému nasazení pracovníků pobočky a výborné spolupráci s městem. Do statistiky se 
také pozitivně promítlo otevření zámku Lešná u Valašského Meziříčí na podzim roku 2011. 

Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního 
ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě tři zámky (zámek Vsetín, zámek Kinských ve 
Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí) a kostel Svaté 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 objekty na Valašsku.  

K hlavním mimořádným úkolům v roce 2011 patřilo:  

a) Zpřístupnění zámku Lešná veřejnosti (stavební část, tvorba expozic) od 1.11.2011. 
Stavební část byla realizována projektem „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná“ 
financovaného z Regionálního operačního programu a zdrojů zřizovatele (celková výše 
investice 34 155 tis. Kč).  

b) Regenerace parku Lešná v rámci projektu „Regenerace a obnova vegetačních prvků v 
zámeckém parku v Lešné“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí a 
zdrojů zřizovatele (celková částka 2 586 tis.Kč).  

c) Vytvoření environmentálních středisek (soutěže, tvorba expozic a nákup vybavení) 
v rámci projektu „Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ financovaného z 
Operačního programu Životní prostředí (celková částka výši 7 547 tis. Kč) a zdrojů 
zřizovatele.  

d) Jednání a hledání podpory pro projekt „Muzeum budoucnosti Vsetín“ (částka 150 mil. 
Kč.). Projekt je první náhradníkem pod čarou, stvrzený dopisem ministra, že je 
pravděpodobné jeho financování prostřednictvím ušetřených prostředků u ostatních 
realizovaných projektů v této výzvě. 

e) Realizace změn expozic v zámku Vsetín a v zámku Kinských, tvorba interaktivní prvků do 
expozic a výstav, tvorba programů pro školy. 

f) Pořádání prvního ročníku „Templářských slavností“ na zámku Vsetín, řada úspěšných akcí 
v zámku Kinských ve spolupráci s městem a jeho organizacemi. 

g) Práce na profilaci muzea, zlepšení marketingu a propagace. 

Projekty jsou blíže popsány v bodě 14 „Ekonomické části“ tohoto dokumentu. 
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Základní charakteristika  
Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Právní forma:  příspěvková organizace Zlínského kraje 

IČ: 00098574 

Sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 

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

Statutární orgán: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel 
RNDr. Lukáš Spitzer, zástupce ředitele (od 1.2.2011) 

Předmět činnosti: Hlavní činnost (změna zřizovací listiny v červnu 2010): 
- Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických 

věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko 
- Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) 
- Činnost hvězdárny 
- Popularizační a vzdělávací aktivity 
- Výzkum a další odborné činnosti 
Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží 

Pracoviště:  Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín 
Celoroční provoz. Expozice: V tom vsetínském zámku; Pod jménem valachů – 
historie lidových bouří; Počátky sběratelství na Vsetínsku; Vsetínsko na prahu 
moderní doby; Od kolébky po rakev; Brali mne za vojáčka (nová expozice). 
Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy, zámecký 
park, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. 
Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 
Celoroční provoz. Expozice: Zámecké pokoje, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo 
a gobelíny; Nástropní obrazy ze zámku Lešná (do října 2011); Vůně kávy a 
Kavárnička Antonína Duřpeka; Staré tisky vyprávějí. Další aktivity: krátkodobé 
výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. 
Zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná  
Zámek byl po rekonstrukci slavnostně otevřen veřejnosti na podzim 2011. 
Celoroční provoz (zimní měsíce po domluvě). Expozice: historická expozice, 
přírodovědná expozice. Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních 
akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. 
Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském 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, odborné a popularizační přednášky pro 
veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování, pořádání 
kulturních akcí 

Rozpočet (výnosy) 2009: 17 671 760 Kč (z toho 16 480 000 Kč příspěvek zřizovatele) 
2010: 18 642 600 Kč (z toho 16 751 000 Kč příspěvek zřizovatele) 
2011: 19 511 450 Kč (z toho 17 715 500 Kč příspěvek zřizovatele) 

Zaměstnanci 
(přepočtený 
počet) 

2009: schválený počet 41,30, skutečný 38,72 
2010: schválený počet 41,63, skutečný 41,25 
2011: schválený počet 40,96, skutečný 40,73 

Návštěvnost 2009: 32.444 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 52.554 návštěvníků) 
2010: 44.670 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 74.068 návštěvníků) 
2011: 64.296 návštěvníků (dle evidence NIPOS – 137.706 návštěvníků) 
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I. EKONOMICKÁ ČÁST 

1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2011 činila : 
(Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č.375/Z13/10 dne 15.12.2010) 
Příspěvek na provoz  16 744 000,00 Kč 
Závazný objem prostředků na platy     8 385 000,00 Kč 
Závazný objem OON                140 000,00 Kč 
 

1. změna závazných ukazatel rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 190/R05/11 ze dne 7.3.2011) 
Změna navýšila závazný objem prostředků na platy na  8 778 000,00 Kč 
Ostatní ukazatele zůstaly nezměněny. 
 

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 221/R06/11 ze dne 21.3.2011) 
Příspěvek na provoz  16 944 000,00 Kč 
Závazný objem prostředků na platy a závazný objem OON zůstal zachován. 
 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 425/R11/11 ze dne 30.5.2011) 
Příspěvek na provoz  16 944 000,00 Kč 
Účelová dotace ze státního rozpočtu –„Rozšíření počtu uživatelů  
knihovního systému, pořízení modulu revize a modulu www OPAC“ 47 000,00 Kč 
Závazný objem prostředků na platy  8 901 463,00 Kč 
(z toho účelová dotace z ÚP-UZ 34053 157 463,00 Kč) 
Závazný objem OON  174 000,00 Kč 
Odvod z investičního fondu 200 000,00 Kč 
 

4.  změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 482/R12/11 ze dne 13.6.2011) 
Příspěvek na provoz navýšen o 411 000,00 Kč na   17 355 000,00 Kč 
Ostatní závazné ukazatele byly nezměněny. 
 

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 585/R15/11 ze dne 8.8.2011) 
Schválena změna závazných objemů prostředků na platy –snížení 8 758 463,00 Kč 
 o 143 000,00 Kč a navýšení OON o 143 000,00 Kč.  317 000,00 Kč 
 

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením čj. 838/R18/11 ze dne 19.9.2011)  
Schválena změna závazných objemů prostředků na platy –snížení  8 699 971,00 Kč 
o 58 492 Kč a zvýšení OON o 82 000,00 Kč. 399 000,00 Kč 
 

7. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 
(Rada ZK usnesením č.j. 1009/R22/11 ze dne 14.11.2011) 
Navýšení příspěvku na provoz o 360 500,00 Kč a dále 17 715 500,00 Kč 
navýšení závazného objemu prostředků na platy o 125 000,00 Kč 8 824 971,00 Kč 
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Investiční dotace a NFV 

Organizace měla na začátku roku schválenou inv. dotaci na akci „ Stavební obnova a 
modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ ve výši 887 000,00 Kč a Environmentální střediska 
ve výši 231 000,00 Kč. 
 

1. změna investiční akce „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ 
navýšila inv. dotaci na částku 3 648 000,00 Kč (Zastupitelstvo ZK usnesením 
432/Z14/11.) 

2. změna navýšila inv. dotaci na částku 4 832 799,00 Kč v souladu se změnou IZ č. 2 
(Zastupitelstvo ZK usnesením 469/Z15/11 ze dne 27.4.2011). 

3. změna navýšila investiční dotaci dle 3. změny IZ „Stavební obnova a modernizace 
zámku Lešná u Val. Meziříčí“ na výši 5 644 000,00 Kč poskytnutou Zlínským krajem . 

4. změna řešila dodatky všech IZ, z čehož vyplynulo ponížení investiční dotace z ROP 
„Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ o 4 469 000,00 Kč, 
z SŽFŽ – Environmentální střediska o 7 547 000,00 Kč v roce 2011, přesun do roku 
2012. 

5. změna schválila převod z RF ve výši 95 000,00 Kč a použití na nákup automobilu ve 
výši 345 000,00 Kč.  

 
Návratná finanční výpomoc 
Na úhradu investičních faktur týkajících se investiční akce „Muzeum budoucnosti“,byla 
organizaci poskytnuta NFV- smlouva D/0261/2011/ŘDP- schváleno Zastupitelstvem ZK 
23.2.2011 usnesením č.j.0432/Z14/11 ve výši 2 458 000,00 Kč. 
1. změna – navýšila NFV na částku 25 000 000,00 Kč viz. dodatek č. 1 ke smlouvě 
D/2912/2011/ŘDP Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ 
(Zastupitelstvo ZK ze dne 23.2.2011 usnesením 432/Z14/11).  
2. změna – upravila částku na 24 762 000,00 Kč. viz Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
D/2912/2011/ŘDP (Zastupitelstvo ZK ze dne 27.4.2011 usnesením 469/Z15/11). 
 
Dotace VISK3 
Schválenou dotaci  z MK s názvem „Rozšíření počtu uživatelů knihovního systému, pořízení 
modulu revize a modulu wwwOPAC“ ve výši 47 000,00 Kč organizace přijala v 7/2011 a 
následně ji čerpala ke schválenému účelu. 
 
Dotace z ÚP 
Organizace využívala možnosti přijímání lidí z ÚP. Jednalo se o dotace na vyhrazení 
společensky účelných pracovních míst. Dotace na tyto místa činila 242 500,00 Kč na 4 místa. 
V závazných ukazatelích byla tato částka vyčleněna ze závazného objemu prostředků na platy 
ve výši 180 971,00 Kč,rozdíl 61 529,00 Kč byl určen na odvody . 
 
Příspěvky od obcí 
Od Města Valašské Meziříčí jsme přijali příspěvek na „Zvýšení atraktivity a využití zámku a 
parku Kinských“ ve výši 100 000,00 Kč. Od Města Vsetín jsme získali několik „malých grantů“ 
v celkové výši 27 341,00 Kč na akce Velikonoce na zámku, Muzejní ponocování, Od Gagarina 
po raketoplány, Zámecké adventní kouzlení. Celkem příspěvky od obcí činily 127 341,00 Kč. 
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Ostatní příspěvky a dary 
Částka přijatých darů je 83 450,00 Kč viz dále fondy.  
 
Rozdíl v závazných ukazatelích 
Organizace za II. pololetí překročila závazně stanovené ukazatele v položce přijaté dotace 
z ROP o 260 357,90 Kč tím, že I. žádost o platbu byla o tuto částku vyšší (peníze proplatil ROP 
dříve než bylo očekáváno). Vzhledem k tomu, že nebylo možné tuto změnu již řešit koncem 
roku, je v těchto dnech zpracovávána a do konce února 2012 bude předložena závěrečná 
zpráva reprodukce majetku ZK, ve které je tato záležitost vyřešena. 
 

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

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

Náklady celkem z hlavní činnosti za rok 2011 činily 19 534 652,01 Kč -100,76 % 
Schválený rozpočet nákladů byl 19 385,45 tis. Kč, navýšen byl změnami na 19 534,65 tis.Kč.  
 
Spotřeba materiálu 2 224 117,72 Kč -121,50 % 
Spotřeba materiálu byla překročena především na položkách kancelářského materiálu, 
výstavního materiálu, nákupu materiálu na údržbu a v nákupu drobného hmotného majetku 
do 40. tis. Kč. Vyšší náklady souvisely s nutností dovybavení zámku Kinských ve Val. Meziříčí 
před otevřením zámku, jako např. nákup umělých květin, olejové radiátory, vybavení dílny 
apod. Také s větším počtem lektorských programů bylo rozhodnuto o nákupu vybavení pro 
lektorské dílny. 
Z úspor za energie se dokoupily záclony do nové expozice zámku Kinských. Další nákupy se 
týkaly příslušenství k fotoaparátům pro odborné pracovníky a jako každoročně jsme také 
museli obnovit část počítačové techniky. 
 
Plánovaná částka na nákup vybavení v zámku v Lešné u Val. Meziříčí dle IZ byla vyčerpána. 
Jednalo se o nákupy spotřebičů, vybavení kuchyně, závěsy, záclony a ostatní vybavení ve výši 
636 tis. Kč. 
Dle plánu byl také čerpán příspěvek od Města Val. Meziříčí na „Zvýšení atraktivity a využití 
zámku a parku Kinských“ ve výši 100 tis. Kč. Také nákup materiálu a výstavních prvků do 
nově otevřených expozic Brali mne za vojáčka a Templáři zvýšil překročení tohoto účtu. 
 
Energie – 1 456 968,62 Kč  83,18% 
Přechod na jiného dodavatele plynu a el. energie se projevil celkovou úsporou ve výši 294,56 
tis.Kč. Úspora se projevila také vzhledem k mírným teplotám v listopadu a prosinci. Překročili 
jsme pouze vodné, které souvisí s vyšším počtem pořádaných akcí a vyšším počtem 
návštěvníků. 
 
Opravy a udržování - 648 140,20 Kč   98,20 % 
Viz dále bod. 6 
 
Cestovné – 101 705,00 Kč  127,13 % 
Ostatní služby – 1 409 127,89 Kč   116,70 % 
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Významně přečerpány byla položka ostatní služby ve kterých se promítly některé zvýšené 
náklady se stěhováním mobiliáře v Lešné u Val. Meziříčí, koncert u příležitosti otevření 
zámku, tisk vstupenek apod. 
Vzhledem k většímu množství pořádaných akcí stouply náklady za kopírování tiskovin.  
Z významnějších položek za služby je pronájem výstavy Svět našimi smysly která stála 42 tis. 
Kč. K vyšším nákladům přispěla skutečnost, že v rozpočtu se nepočítalo s úklidovými 
službami, které vyplynuly z provozních potřeb. Částečně byly překročeny i náklady za 
telefony. Se spoustou provozních změn vyplynula i potřeba jiného rozložení nákladů služeb. 
Revize, ekonomické analýzy byly nedočerpány. 
 
Ostatní náklady – 210 403,54 Kč  103,14 % 
S realizací projektu „Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ vznikla potřeba TZ 
do 40 tis. a to rozšířením sítí v objektech Vsetín, Val. Meziříčí a Lešná. Také vzhledem 
k vyšším nákladům na telefony jsme pořídili na konci roku GSM brány, předpokládáme 
snížení nákladů v dalších letech.  
 
Odpisy 656 349,80 Kč 99,75% 
Částka odpisů je nedočerpána z důvodu posunutí zařazení části projektu „Environmentální 
střediska Muzea regionu Valašsko“.  
 
Mzdy 9 223 971,00 Kč 100 % 
Mzdy byly vyčerpány v plné výši. Neproběhlo vyčlenění čerpání dle IZ EVVO díky zpoždění 
realizace projektu (mzdy lze čerpat v rámci křížového financování až po ukončení projektu) 
viz dále bod.14.2. 
 
Zákonné odvody 3 022 153,00 Kč 100,33 % 
Zákonné odvody byly přečerpány na konci roku. 
 
Náklady v hlavní činnosti byly celkově přečerpány, došlo k velkému přesunu mezi položkami 
vzhledem k potřebám provozu a nových aktivit.  
 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

Výnosy v hlavní činnosti byly překročeny – 101,33% (242 730,00 Kč) oproti rozpočtu. 

Celkem výnosy z hlavní činnosti činily 19 565 896,16 Kč – 100,93 % 

Schválený rozpočet nákladů byl 19 385,45 tis. Kč, navýšen byl změnami na 19 534,65 tis.Kč.  

 

Výnosy z prodeje služeb – 746 562,00 Kč 106,65% 

Organizace dosáhla v průběhu pololetí vyšších tržeb za vstupné z důvodu vyšší návštěvnosti. 
Také jsme využili pronájmů sálů a lidem nabídli i prohlídku expozic čímž se pronájem rozdělil 
z části na vstupné. 

Kromě pronájmů zvýšila výnosy i přednášková činnost ředitele. Zvýšili jsme počet akcí a 
pořádání lektorských programů, to vše se promítlo ve vyšších výnosech. 

 



10 

Výnosy z pronájmu – 191 720,00 Kč 83,36 % 

Do nižších výnosů z pronájmů se promítla skutečnost, že řada firem a partnerů měla pro rok 
2011 snížené rozpočty a z těchto důvodů omezili u nás rozsah pronájmu. Také se v tomto 
roce uskutečnilo méně svateb. Současně se některé akce uskutečnily tak, že místo tržby za 
pronájem se realizovaly tržby ze vstupného - tím pádem došlo k navýšení tržby z prodeje 
služeb a snížení tržby za pronájem. 

Výnosy z prodaného zboží - 66 509,69 Kč  192,59% 

S větší návštěvností vzrostl i výnos z prodaného zboží.  

 

Aktivace –30 365,00 Kč 63,26% 

Z úsporných důvodů byl snížen náklad časopisů Valašsko a také se snížil 17,63 tis. Kč. výnos 
z aktivace, neboť na sklad pořizujeme nižší zásoby. 

 

Fondy – 83 450,00 Kč – 100% 

Výnosy u fondů byly pouze v rámci čerpání darů. Obdrželi jsme několik účelově vázaných 
darů, které jsme během roku použili k jejich účelu. (Rozpis viz dále účet 414). 

 

Ostatní výnosy 304 896,21 Kč -169,39 % 

Výnosy se týkaly několika pojistných událostí (krádež kola, oprava auta, škoda způsobená 
tíhou sněhu a námrazou v Lešné). Těmito výnosy byla pokryta větší část nákladů na opravy 
zmíněných událostí (178 286,00 Kč).  

Dalšími výnosy ve výši 30 tis.Kč bylo poskytnutí části výtěžku firmou Bonver Win, a.s. . Tato 
částka byla použita k pokrytí nákladů pronájmu kopírky, nákupu výstavních prvků v expozici 
„Templáři“. V souvislosti s převodem komisního zboží na podrozvahový účet jsme 
proúčtovali inventurní rozdíl 40,6 tis. Kč, který vznikl před rokem 2005. Také se změnou 
dodavatele na konci roku 2010 došlo k proúčtování el. energie na dohadných účtech a 
následně i k vyúčtování. Tento rozdíl jsme proúčtovali v letošním roce. 

 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

účet 381 Náklady příštích období -22 230,00 Kč 
Tímto účtem jsme rozlišily náklady na udržovací poplatek programu Gordic a školení několika 
pracovníků které probíhalo v roce 2011 a bude i 2012. 
 
Účet 385 Příjmy příštích období 9 895,00 Kč 
Jedná se o předpis úhrady za elektrickou energii spotřebovanou v roce 2011, kterou hradí 
Český hydrometeorologický ústav v 1/2012 dle skutečné spotřeby.  
 
Účet 389 Dohadné účty pasivní – 154 270,00 Kč 
Jedná se o dohadné položky za plyn a vodu 31 640,00 Kč. Ke konci roku nebyly vyfakturovány 
vodné v zámku Vsetín a zámku Kinských ve Val. Meziříčí. Fakturace probíhá v měsíci říjnu.  



11 

Dohadná položka na plyn činí 53 000,00 Kč a na el. energii 69 630,00 Kč. Přesné vyúčtování 
několika objektů nebylo možné od dodavatele získat, přes několik urgencí. 
 

3) Vyhodnocení doplňkové činnosti 

V doplňkové činnosti provozuje organizace prodej maloobchodního zboží, z části v režimu 
komisního prodeje. Prodává publikace vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice a další 
drobné upomínkové předměty úzce související s oborem naší hlavní činnosti. Dále jsme 
pronajali nebytové prostory v Lešné bud. 94. 
Náklady  96 890,98 Kč     
Výnosy 157 245,05 Kč 
Zisk   60 354,07 Kč 
 

4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2011 za hlavní a doplňkovou 
činnost 

Hlavní činnost  31 244,15 Kč  
Doplňková činnost   60 354,07 Kč 
Celkem zisk  91 598,22 Kč 
 

S dosaženým výsledkem je organizace spokojena. Výsledek hospodaření bude převeden do 
rezervního fondu. 

5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

521 Ostatní osobní náklady 399 000,00 (100 %) 

Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o 
provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se zejména o přednášky pro veřejnost, 
práce v Redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím 
a na akcích muzea, pomoc při instalacích výstav, práce v nákupní komisi sbírkových 
předmětů.  

Částka 142 533,- z OON byla použita na vyplacení odstupného tří pracovníků z důvodu 
organizačních změn. 

Dohody o pracovní činnosti byly sjednány na obsluhu plynové kotelny v zámku Kinských i 
zámku Vsetín. Dále na kódování objektů a na průvodce. 

 

521 Prostředky na platy 8 824 971,00 Kč (100 %) 

Odchylky složek platu proti rozpočtu 

Od 1.2.2011 uplatňujeme zvláštní způsob určení platového tarifu (dle § 6 nařízení vlády ze 
dne 7.12.2010, kterým se mění 564/2006 Sb.), díky tomu se prostředky na tarifní plat 
přesunuly do odměn, čímž vznikl nástroj pro finanční motivaci zaměstnanců. 

Vyšší náhrady mzdy vznikly v důsledku změny zákoníku práce od 1.1.2012. Na doporučení 
metodiků jsme u několika zaměstnanců ukončili pracovní poměry k 31.12.2011. Těmto 
pracovníkům jsme neplánovaně proplatili jejich veškerou nevyčerpanou dovolenou, dále 
jsme s těmito pracovníky uzavřeli nové smlouvy na dobu určitou. 
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Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií 

Fyzický stav pracovníků je 47. Přepočtený stav pracovníků byl upraven ze 41,63 na 
současných 40,96. Vysoký stav fyzických pracovníků je způsoben množstvím zkrácených 
úvazků v organizaci. Tento stav vyplývá z potřeb organizace. 

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance je 18 059,00 Kč. 
Kategorie zaměstnanců k 31.12.2011 (přepočtený stav) 
Odborní pracovníci 20,92 
THP pracovníci 12,21 
Dělníci a provozní pracovníci 7,60 
CELKEM 40,72 
 

Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 13% 

Z organizace odešlo 6 zaměstnanců. Všichni byli zaměstnáni na celý úvazek. Z toho 2 do 
starobního důchodu, 1 dohodou o rozvázání pracovního poměru a 3 z organizačních důvodů.  

 

6) Vyhodnocení provedených oprav /tab.č.7/ 

Schválený plán oprav činil 100 000,00 Kč. Během roku došlo k několika úpravám plánu až do 
výše 648 140,20 Kč. 
Dle předloženého plánu oprav proběhlo několik drobných oprav počítačů, kopírek a aut. 
Proběhla větší oprava auta, která je hrazená z pojistné události. Jednalo se o dodatečnou 
opravu havarovaného auta v loňském roce. Oprava stála 14 239,00 Kč, byla uhrazena 
pojišťovnou. V souvislosti s přiznanými pojistnými událostmi byla provedena oprava EZS v 
zámku Vsetín ve výši 52 168,00 Kč po úderu blesku, oprava fasády a okapového systému v 
zámku Lešná ve výši 116 879,00 Kč. Mezi rozsáhlé opravy patřila oprava chodníků v 
zámeckém parku Vsetín za 150 000,- Kč a generální oprava kamerového systému v zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí v hodnotě 176 460,00 Kč. Celkově lze opravy rozdělit na 
kategorie dopravní technika (automobily, manipulační technika) v hodnotě 106 591,00 Kč, 
výpočetní technika za 10 162,00 Kč, reprodukční technika (tiskárny, kopírky, skenery) za 13 
143,40 Kč a opravy budov a komunikací v částce 518 243,80 Kč. Z celkové částky 648 140,20 
Kč bylo pojišťovnami uznáno a uhrazeno 183 286,00 Kč. 
 
  
7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  

Fond odměn – 411 
Na fondu odměn má organizace 143 001,31 Kč. V roce 2011 nebyl na účtu pohyb. 
 
FKSP - 412 
Počáteční stav 120 173,88 Kč účtu byl navýšen o 88 249,71 Kč,což je 1% ze skutečně 
vyplacených mezd. Čerpání účtu ve výši 142 371,60 Kč bylo za stravenky, dary, půjčky a na 
zlepšení pracovního prostředí. Konečný stav účtu činí 66 051,99 Kč. Rozdíl mezi účtem 412 a 
finančním účtem 243 činí 11 050,94 Kč Tento rozdíl se skládá z nesplacených půjček a dalších 
převodů za stravenky, bankovní poplatky, úrok, převod za dary vyplacené pokladnou. 
Převody jsou vyrovnány v lednu 2012. Půjčky jsou spláceny pravidelně.  
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Rezervní fond 413  
Počáteční stav 269 618,55 Kč byl po schválení zřizovatelem navýšen o částku zlepšeného 
výsledku hospodaření o 27 494,45 Kč a činí 296 113,00 Kč. Schválený převod 200 000,00 Kč 
na posílení investičního fondu proběhl v 9/2011. Jednalo se o částku, která měla být použita 
v rámci dofinancování projektu „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku 
v Lešné u Val.Meziříčí“. Na konci roku nám bylo schváleno posílení investičního fondu na 
pořízení automobilu ve výši 95 000,00 Kč. Zůstatek rezervního fondu na konci roku činí 
1 113,00 Kč. 
 
Rezervní fond 414 
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů byl v průběhu roku tvořen účelově vázanými dary. 

- 1 000,00 Kč Vaněk Zdeněk (na časopis Valašsko,vlastivědná revue) 
- 5 000,00 Kč Myonic (vydání knihy) 
- 2 000,00 Kč Čermák Jan (detektorová prospekce katastru obce Francova 

Lhota) 
- 5 000,00 Kč Epigon spol. s.r.o. (nákup přírodnin-vycpanin ptáků, makety 

obojživelníků,ryb) 
- 28 000,00 Kč CS Cabot spol. s.r.o. (vytvoření nových expozic v zámku Kinských) 
- 5 000,00 Kč CS Cabot spol. s.r.o. (na tématický večer - Český knihtisk 

v průběhu staletí) 
 

Na kulturní činnost a vybavení zámku Lešná u Val. Meziříčí 
- 7 200,00 Kč Stodůlka Zdeněk  
- 15 000,00 Kč Zemědělské obchodní družstvo Lešná 
- 5 000,00 Kč Stavebniny Josef Flajšar (kulturní činnost a vybavení zámku Lešná 

u Val. Meziříčí) 
- 2 000,00 Kč Taťana Terezie Gartnerová  
- 1 750,00 Kč Furmánek Václav  
- 6 500,00 Kč Smolka Zdeněk  

 
Celkem dary dosáhly výše 83 450,00 Kč a byly dle svého účelu použity. 
 
Investiční fond 416  
Fond je tvořen odpisy ve výši 656 349,80 Kč a přijatými investičními dotacemi ve výši 
5 893 799,00 Kč.  

- „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val.Meziříčí“ -  5 412 799,00 Kč, 
- „ Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ – 231 000,00 Kč 
- „dotace na pořízení automobilu“ - 250 000,00 Kč 

V průběhu roku proběhlo několik změn IF, které souvisely s dodatky investičních záměrů a 
změnou financování. 
1 změna investiční akce „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ 

navýšila inv. dotaci na částku 3 648 000,00 Kč (Zastupitelstvo ZK usnesením 
432/Z14/11.) 

2 změna navýšila inv. dotaci na částku 4 832 799,00 Kč v souladu se změnou IZ č. 2 
(Zastupitelstvo ZK usnesením 469/Z15/11 ze dne 27.4.2011). 
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3 změna navýšila investiční dotaci dle 3. změny IZ „Stavební obnova a modernizace 
zámku Lešná u Val. Meziříčí“ na výši 5 644 000,00 Kč poskytnutou Zlínským krajem . 

4 změna řešila dodatky všech IZ, z čehož vyplynulo ponížení investiční dotace z ROP 
„Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“ o 4 469 000,00 Kč, 
z SŽFŽ – Environmentální střediska o 7 547 000,00 Kč v roce 2011, přesun do roku 
2012. 

5 změna schválila převod z RF ve výši 95 000,00 Kč a použití na nákup automobilu ve 
výši 345 000,00 Kč.  

 
Konečný zůstatek IF činí 276 957,72 Kč. Rozdíl oproti plánu IF je v přijetí investiční dotace 
z rozpočtu ROP v souvislosti s IA „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u 
Val.Meziříčí“ ve výši 16 715 357,90 Kč . Původně byla plánována ve výši 16 455 000,00 Kč. 
Vyšší dotací bylo uhrazeno o 260 357,00 Kč více z NFV, která měla být hrazena až v roce 
2012. Souběžně bylo uhrazeno to více z částky NFV. 
Také je rozdíl v částce odpisů, kdy nebyla část projektu „ Environmentální střediska Muzea 
regionu Valašsko“ zařazena v plánovaném 11/2011, ale o měsíc později. 
 

 

8) Stav bankovních účtů  

Všechny fondy mimo FKSP jsou kryty prostředky na účtu .  
Mezi fondem FKSP a účtem 243 je rozdíl, který tvoří nesplacené půjčky a převody prostředků 
za stravenky, úrok, poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v roce 2012 (půjčky v dalších 
letech). 
Celkem na bankovních účtech bylo k 31.12.2011  1 452 618,70 Kč. 
Tvorba i čerpání byly v souladu s platnou legislativou. 

 

9) Stav pohledávek 

Pohledávky v organizaci činí 244 543,00 Kč a jsou krátkodobé. 
 
Odběratelé 311 -19 201,00 Kč 
Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně 
(distribuce ve 12/2011) a z vystavených faktur za pronájmy. Po splatnosti déle než rok byly 
dvě faktury za Knihovnou Lukáš Mach a Knihkupectvím Muzika celkem v částce 14 300,00 Kč. 
Tyto byly odepsány z důvodu nedobytnosti a nerentabilnosti dalšího vymáhání. Všechny 
pohledávky byly uhrazeny ve splatnosti. 
 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 – 169 593,00 Kč 
Jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii ve výši 69 630,00 Kč , zálohy na plyn 
68 000,00 Kč a na vodné 31 640,00 Kč. Drobnou částkou 323,00 Kč je zaplacené předplatné 
za knihu, jejíž vydání bylo posunuto do roku 2012. 
 
Pohledávky za zaměstnanci 335 – 18 374,00 Kč 
Částka se skládá z nesplacených půjček FKSP ve výši 18 374,00 Kč. Tyto půjčky jsou spláceny 
dle uzavřených smluv. 
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Pohledávky za ústředními rozpočty 346 – 5 250,00 Kč 
Zůstatek tvoří pohledávka za ÚP- jedná se o dotaci „Dohoda o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku“ , která je zasílána zpožděně o dva 
měsíce. Platba došla v lednu 2012. 
 

10) Stav závazků a jejich finanční krytí 

Závazky činí v organizaci 18 246 439,81 Kč. Byly uhrazeny ve splatnosti.  
 
Dodavatelé 321 – 174 312,71 Kč 
Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem . 
 
Poskytnuté zálohy 324 – 4 500,00 Kč 
Na účtu jsou přijaté zálohy za pronájem prostor při svatebních obřadech.  
 
Návratná finanční výpomoc 326 – 16 804 264,10 Kč 
Z důvodu financování probíhajících projektů má organizace návratné finanční výpomoci, 
které k 31.12.2012 činí 16 804 264,10 Kč.  

- „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí“- 7 972 944,10 Kč 
- „Muzeum budoucnosti“- 2 458 000,00 Kč 
- „Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko“ – 6 373 320,00 Kč 

 
 
Zaměstnanci 331 – 127 573,00 Kč 
Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 – 365 301,00 Kč  
Jiné přímé daně 342 – 61 217,00 Kč 
Ostatní krátkodobé závazky 378 – 555 002,00 Kč 
Zůstatky těchto účtů jsou vyrovnány v 1/2012. 
 

11)  Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

Účet 042 - 2 658 000,00 Kč 
Muzeum budoucnosti vykazuje zůstatek 2 658 000,00 Kč. V současné době je organizace 
v tzv. zásobníku projektů a do konce 4/2012 by mělo MŠMT rozhodnout o dalším postupu. 
(Zvýšení alokace či ukončení výzvy) 
 

12) Stavy zásob 

Zásoby v organizaci jsou ve výši 245 140,18 Kč 
 
Materiál 112 – 1 622,00 Kč 
Jedná se o zásobu lihu přírodovědného oddělení. 
 
Sklad zboží 132 – 243 518,18 Kč 
Počáteční stav účtu byl 487 630,00 Kč. Navýšen byl o nové čísla Valašsko-vlastivědná revue, 
které je tvořeno a distribuováno pravidelně 2x ročně. Jedná se o specifické periodikum,které 
se prodává nepravidelně.V druhé polovině roku jsme snížili snížit stav zboží u kterého nebyl 
delší dobu pohyb.  
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Během roku byla vrácena větší část zboží v komisním prodeji u kterého nebyl pohyb 
dodavatelům. Na konci roku bylo komisní zboží na doporučení poradce převedeno na 
podrozvahový účet 903, neboť se nejedná o zboží organizace. Toto zboží evidujeme ve výši 
70 658,50 Kč. 
V organizaci je snaha každoročně snižovat stav neprodejného zboží. 
 
Ceniny 263 – 12 582,00 Kč 
Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky „Ticket Restaurant“ a šeky. 

 

13)  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech  

Účty 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, 542 - jiné pokuty a penále, 547 - manka a 
škody, na těchto účtech nebylo v první polovině roku účtováno. 
557 - náklady z odepsaných pohledávek – 14 300,00 Kč 
Po splatnosti déle než rok (od roku 2009) byly dvě faktury za Knihovnou Lukáš Mach a 
Knihkupectvím Muzika celkem v částce 14 300,00 Kč. Tyto byly odepsány z důvodu 
nedobytnosti a nerentabilnosti dalšího vymáhání. 

14)  Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) 

14.1.  Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí 

Projekt byl realizován a je uzavřen. 

Zdroj:  Regionální operační program Střední Morava (ROP), Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, 
 oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby 

Celkové náklady projektu byly ve výši 34 155 000,- Kč včetně DPH. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.2.00/17.00907 

Zámek byl slavnostně otevřen za účasti pana hejtmana dne 31. 10. 2011. 

Cílem projektu, v souladu s podmínkami dotačního titulu, je zvýšení atraktivnosti území 
prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo 
vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Realizací projektu došlo ke kompletní 
rekonstrukci objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí pro zpřístupnění této významné 
nemovité kulturní památky veřejnosti. Díky příspěvku zřizovatele bylo umožněno nad rámec 
projektu restaurovat cenné barokní podlahy a odstranit jak havarijní stavy říms v atriu, tak 
stropů v II. NP. Zámek byl předán zhotoviteli 8.11.2010, přičemž v souladu s 
harmonogramem obnovy a rekonstrukce byly stavební úpravy včetně restaurování cenných 
prvků ve vnitřních prostorách zámku na úrovni I. NP a II. NP ukončeny k 31.8.2011.  

Do listopadu 2011 byla provedena instalace těchto expozic: 
1.  expozice zámeckých komnat „ŽIVOT NA VENKOVSKÉM ŠLECHTICKÉM SÍDLE"  
2.  expozice dendrologicko-uměleckohistorická "KRÁSA DŘEVA V UMĚLECKÉ A V 
 ŘEMESLNÉ TVORBĚ"  
3.  expozice dendrologicko-uměleckohistorická "ZÁMECKÝ PARK JAKO DÍLO ČLOVĚKA A 
 PŘÍRODY"  
4.  expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná "ŽIVOT STROMU A JEHO VÝZNAM V 
 KRAJINĚ" 



17 

Expozice 3. a 4. jsou realizovány prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 
projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko.  

 

14.2. Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko  

Projekt schválen a realizován 

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

Celkové náklady projektu financované z fondů EU a SR se předpokládají ve výši 7 547 000,- 
Kč včetně DPH. Dle schváleného IZ budou náklady 8 678 000,- Kč. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/10.06419 

Předpokládaný termín otevření environmentálních středisek veřejnost je 20.4.2012 

Cílem projektu je zajištění uceleného programu EVVO v budovách spravovaných muzeem 
(zámek Kinských, zámek Vsetín, zámek Lešná a hvězdárna Vsetín) i mimo ně (naučné stezky, 
exkurze v přírodě, přednášky na školách). Pro potřeby EVVO bude vždy využita vhodná část 
budovy, která bude vybavena environmentálními (přírodovědeckými, ekologickými) 
expozicemi nebo potřebným vybavením pro vzdělávání a přednášky (informační centrum a 
multifunkční sál). Environmentální expozice, výstavy a přednášky konané uvnitř budov 
budou účelně propojeny s aktivitami probíhajícími mimo budovy (exkurze, přednášky a 
ekologické hry v přírodě). 

Realizací projektu došlo k vybudování čtyř environmentálních středisek v objektech muzea: 
-  environmentální středisko Lešná u Valašského Meziříčí (zahrnující environmentální 
 expozice, naučnou stezku a vybavení multifunkčního sálu) 
-  environmentální středisko ve Valašském Meziříčí (soubor vybavení multifunkčního sálu) 
-  environmentální středisko v zámku Vsetín (environmentální expozice ve věži zámku, 
 multimediální učebna, naučná stezka) 
-  environmentální středisko ve Hvězdárně Vsetín (naučná stezka a informační centrum 
 věnované alternativním zdrojům energií, multifunkční sál). 

Díky opakované veřejné zakázce budou v dubnu 2012 otevřeny naučné stezky ve Vsetíně a 
Lešné. 
 

14.3. Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského 
 Meziříčí  

Projekt schválen a realizován. 

Zdroj:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
 oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 2 586 000,- Kč včetně DPH. 

Předpokládaný termín dokončení obnovy parku březen 2012 

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.09538 
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Cílem projektu byla obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného 
parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské 
průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně 
azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí. 

Realizací projektu došlo: 
- ke zvýšení a dlouhodobému udržení biodiverzity v rámci parku - nemovité kulturní 
 památce - zámek v Lešné s areálem (rejstř. číslo ÚSKP 31698/8-270). Regenerován bude 
 nejrozsáhlejší komplex sídelní zeleně v obci, čímž dojde ke zvýšení a stabilizaci možnosti 
 využití pro odpočinek a relaxaci.  
- k vytvoření prostředí využitelného pro budování a posílení vztahu obyvatel obce a regionu 
 (zejména dětí a mládeže) k parku jako přírodě blízkému biotopu. Využitím jedinečnosti 
 místa bude dosaženo zvýšení zájmu místních obyvatel a návštěvníků o šetrnou, 
 ekologickou, péči ve výjimečně biologicky cenném území s vysokou kulturní hodnotou. 
- k vysazení 114 ks a ošetření 477 ks dřevin v areálu parku. 
 

14.4. Muzeum budoucnosti Vsetín  

Projekt doporučen a schválen jako náhradní projekt 

Zdroj:  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 5.3 Komercializace a 
 popularizace VaV, oblast podpory 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 150.000.000,- Kč včetně DPH. 

Předpokládaný termín dokončení – konec roku 2013 

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0164 

 

Cílem projektu je vybudování návštěvnického centra k propagaci a popularizaci vědy a 
techniky. Za tímto účelem se dělí do následujících tematických celků - expozic: 

1. V expozici „Věda a technika je zábava (učení se hrou)“ jsou vybrané vědní obory 
(fyzika, chemie, matematika, biologie, optika) a s nimi související přírodní a fyzikální jevy 
představeny zábavnou formou. Úkolem je pomocí exponátů a modelů vyvrátit názor části 
populace, že věda a přírodovědné obory jsou „nudné“. Část exponátů vážící se k tomuto 
tématu bude umístěna v ostatních expozicích i dalších prostorách Muzea budoucnosti.  

2. Expozice „Věda, technika a udržitelný rozvoj (kontextové učení)“ má napomáhat k 
odstraňování „mýtů“, že věda a technika je nesrozumitelná, že ničí životní prostředí atd. 
Pracovníci Muzea regionu Valašsko se popularizací přírodovědy a udržitelného rozvoje, 
popularizací astronomie, meteorologie a souvisejících věd dlouhodobě zabývají. Věda a 
technika bude představena jako prostředek pro udržitelný rozvoj území (udržitelná doprava, 
udržitelná energetika, architektura). V potřebných souvislostech budou vysvětlovány 
jednotlivé přírodní jevy a fyzikální jevy (například pomocí systému „Věda na kouli“ nebo v 
připravovaném planetáriu).  

3. Úkolem expozice „Kořeny vědy a techniky (učení se z minulosti)“ je čelit názoru části 
populace, že věda a technika je neatraktivní, nepopulární a nemá u nás tradici nebo kořeny. 
Pro část populace může prostředí zámku s historickými interiéry a vhodnými exponáty 
působit jako most ke vědě a technice. Může podnítit zájem i tam, kde by to jinými cestami 
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bylo jen obtížně realizovatelné. Zájem o vědu a techniku bude podněcován pomocí 
osobností z historie (vynálezci, inovátoři, podnikatelé, osobnosti mající vztah k zámku Vsetín) 
a konkrétních vynálezů jejich doby, pomocí představení průmyslové a technické tradice 
regionu a Zlínského kraje, pomocí modelů technických památek, modelů vojenské techniky 
atd.  

4. V expozici „Věda, technika a fantazie (učení se z budoucnosti)“ je hlavním prvkem 
učení se z budoucnosti - historie a vývoj futurologie (prognostiky), včetně zajímavých přínosů 
(inspirací) pro rozvoj lidstva, ale i kuriózních omylů. Věda a technika je představována jako 
obor, kde kreativní myšlení, podnikavost a fantazie hrají nejvýznamnější roli. 

Celková rekonstruovaná a upravená plocha pro účely projektu činí 4 600 m2 plochy. 

Z hlediska přehlednosti jsou uvedeny schválené projekty v tabulkách č. 17 A,B,C. 

 

15)  Přehled investičních záměrů, investičních požadavků 

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

IZ 663/3/090/043/12/09 Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského 
    Meziříčí 
    V roce 2011 se zpracovávaly 4 dodatky. Popis projektu viz 14.1. 

IZ 664/3/090/044/12/09 Environmentální střediska muzea regionu Valašsko 
    V roce 2011 se zpracovávaly 2 dodatky. Popis projektu viz 14.1. 

IZ 693/3/090/047/05/10 Muzeum budoucnosti Vsetín 
    V roce 2011 se zpracovávaly 2 dodatky. Popis projektu viz 14.1. 

 

16)  Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace 

Organizace pronajímá krátkodobě své prostory ve Vsetíně i v zámku Kinských ke svatebním 
obřadům, na plesy, společenské a jiné aktivity.  
Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín organizace Český 
hydrometeorologický ústav, které využívá k různým měřením. Na zámku Vsetín jsou 
pronajaty prostory ve vestibulu, kde jsou umístěny nápojové automaty. Na půdě je potom 
umístěna anténní konzola, která slouží firmě Synergy s.r.o. 
Ve Vsetíně i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty a nebytové prostory 
v Lešné č.94. 
 
V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí. Depozitáře má 
již delší dobu řešeny pronájmem prostor ve Val. Meziříčí v objektu kasáren a dále v Kelči, 
v roce 2012 bude smlouva v Kelči ukončena. K nájemním smlouvám přibyla smlouva o nájmu 
kopírky na dobu 48 měsíců. Tímto krokem se snažíme snížit náklady na kopírování externími 
firmami a vlastní produkce tiskovin, publikací. 

17)  Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

V roce 2011 proběhlo v organizaci celkem pět kontrol.  
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Kontrola Krajského živnostenského úřadu (02-05/2011) se týkala kontroly plnění zákonných 
povinností na úseku vydávání neperiodických publikací. Kontrolou byly zjištěny drobné 
nedostatky. 

 

Kontrola z Krajské hygienické stanice ZK (05/2011) se týkala podnětu k pracovnímu prostředí 
a hygienickému zázemí v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde v té době probíhala 
rozsáhlá rekonstrukce. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení na úseku veřejného zdraví. 

Kontrola Hasičského záchranného sboru ZK (12/2011) se týkala dodržování předpisů na 
úseku požární ochrany. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Kontrolou Státního okresního archívu (05/2011) byla zaměřena na vedení spisovny 
dokumentů. Na základě konstatování, že od roku 1992 nebyly předány dokumenty do 
archivu ke skartaci bylo uloženo zajistit skartaci do konce roku 2011. 

Okresní správa sociálního zabezpečení (10/2011) provedla kontrolu pojistného a plnění 
úkolů v nemocenském, důchodovém pojištění. Bez zjištěných nedostatků 

 

18) Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) 

Podstatné zvýšení návštěvnosti a tím pádem i tržeb oproti loňskému roku bylo způsobeno: 
(1) obměnou expozic a doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro 
návštěvníka atraktivnější, (2) pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá 
výstava měla „svého návštěvníka“ a byla atraktivní, (3) zlepšení nabídky pro školy – 
programy, (4) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, (5) 
spoluprácí s partnery (města, neziskové organizace), (6) mimořádnou aktivitou pracovníků 
v zámku Kinských, (7) otevření zámku Lešná (od 1.11.2011). 

Výnosy z tržeb byly v roce 2011 vyšší ve srovnání s rokem 2010. Bylo zvýšena cena vstupného 
do některých objektů. Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2011 
činily 16 Kč, za rok 2010 byly 15. Náklady hlavní činnosti na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) 
za rok 2011 činily 341 Kč, za rok 2010 byly 477 Kč. 

Tržby spojené s pronájmem prostor a se svatebními obřady se podařilo v roce 2011 zvýšit, 
ceny byly zachovány na úrovni roku 2010. 

Muzeum dosáhlo tržby také za realizované zakázky. Pracovníci muzea pracovali na plnění 
monitorovacích a inventarizačních zakázek. Za poskytnutí dat AOPK Praha (monitoring oměj 
3.000,- Kč); mapování plazů na území sběrné oblasti Muzea (finanční úhrada ve výši 9.000,- 
Kč), zakázka pro Mepco (školení a konzultační práce celkem 26.300,- Kč) a spolupráce 
Národní sítí zdravých měst (fakturováno za práce 3.150 Kč). 

 

 

19) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou celé organizace nalezení 
úspor a zefektivnění práce.  
 
 



  

II. ODBORNÁ ČÁST 

1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

A) Souhrnná statistika 

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

Muzeum regionu Valašsko (dále muzeum) spravovalo k datu 31.12.2011 celkem 413.656 
sbírkových předmětů dle Ročního výkazu o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 
2011 (Kult (MK) 14-01). Zápis nových evidenčních čísel za rok 2011 do centrální evidence 
sbírek (dále CES) bude dokončen k 15.5.2012. 

V roce 2011 získalo formou terénních výzkumů, sběrů a darů předměty zapsané do sbírek 
celkem 98 přírůstkových čísel, tj. 402 kusů předmětů. V roce 2011 nebyly nakoupeny žádné 
předměty do sbírek, dary byly schvalovány ředitelem muzea. Seznam darů je ve zkrácené 
podobě uveden v kapitole 6.3. 

Všechny přírůstky byly evidovány v I. stupni evidence jednak v klasické formě – byly zapsány 
do přírůstkových knih, které jsou vedeny zvlášť pro Odborné oddělení ve Vsetíně a 
Valašském Meziříčí zvlášť (dále OOVS a OOVM), jednak ve formě elektronické, a to pomocí 
programů Bach (vědy společenské) a DEMUS (vědy přírodní).  

V průběhu roku byly postupně katalogizovány starší přírůstky do II. stupně evidence. 

Odborné oddělení Počet nových přírůstkových 
čísel 

Počet nových kusů 
movitých věcí 

Odborné oddělení VS (OO VS) 21 63 

Odborné oddělení VM (OO VM) 77 339 

Celkem 98 402 

 

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 

Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach (společensko-
vědní sbírky) a DEMUS (přírodovědné sbírky), které jsou pravidelně zálohovány, a 
prostřednictvím klasické papírové dokumentace (katalogizační karty). Starší katalogizační 
karty byly v rámci možností rovněž digitalizovány (opět za využití programů Bach a DEMUS).  

Rovněž bylo pokročeno v digitálním zpracovávání přírůstkových knih (byl dokončen přepis 
všech přírůstkových knih bývalého Přírodovědného oddělení a započat přepis přírůstkových 
knih bývalého Společenskovědního oddělení. V programu DEMUS je postupně zpracováván 
celý katalog bývalého Přírodovědného oddělení, v současném stavu je však pouze ve stádiu 
rozpracovanosti. Při zpracovávání přírodovědných sbírek naráží Muzeum na zastarávající 
databázový program DEMUS, který již dlouhou dobu neprošel aktualizacemi a vývojem ze 
strany svých tvůrců a není plně kompatibilní s moderním hardwarovým i softwarovým 
vybavením nově pořizované výpočetní techniky. 
Tabulka uvádí počet nových evidenčních čísel II. stupně evidence zapsaných v roce 2011. 

Odborné oddělení 
Evidence II. stupně Digitalizace starších karet 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Odborné oddělení VS 19 20 9 9 

Odborné oddělení VM 73 73 414 414 

Celkem 92 93 423 423 
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a 
 všech náležitostí 

 

V roce 2011 byla provedena částečná či úplná inventarizace 9 podsbírek zapsaných v CES. O 
průběhu inventarizací byly vyplněny inventarizační protokoly, které jsou uloženy u ředitele 
organizace. V OOVM byla provedena částečná revize kostí obratlovců ze zoologické 
podsbírky (Vertebrata) a sbírky hmyzu (podsbírka Entomologická) a úplné revize 
následujících fondů a podpírek: dřevařská škola, zbraně, kresby – grafiky – tisky – tapiserie – 
obrazy, numismatika, filatelie a archeologie. Odborné oddělení VS v roce 2011 částečně 
inventarizovalo fond dřevěného a kovového nářadí, fond starých tisků a rukopisů a fond 
ohýbaného nábytku.  

Všechny proběhlé inventarizace byly nahlášeny zřizovateli – Zlínskému kraji i na Ministerstvo 
kultury ČR. Záznam byl rovněž proveden v Inventarizační knize. Na základě současného 
průběhu inventarizace bylo přistoupeno k úpravě Plánu inventarizace v Muzeu tak, aby bylo 
dosaženo stavu plné inventarizace na konci roku 2012. 

Celkem bylo v roce 2011 ve všech odděleních muzea inventarizováno 7.541 evidenčních čísel 
sbírkových předmětů, což činí celkem 20.975 věcí movitých. 

 

Odborné oddělení 
Inventarizace  

(počet ev. čísel) 
Inventarizace  

(počet ks) 

Odborné oddělení VS 1.465 6.626 

Odborné oddělení VM 6.076 14.349 

Celkem 7.541 20.975 

 

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, 
 pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a 
 stavu klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli 

Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace (depozitáře v zámku 
Vsetín, v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) a v pronajatých prostorách (objekt 
v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí a depozitář v Kelči). Stávající prostory jsou na 
hranici své kapacity, či již za ní. Bude nutné reorganizovat a optimalizovat depozitární 
prostory včetně přistoupení k jejich renovaci či výměně depozitářů, které nevyhovují svými 
provozními podmínkami (výkyvy teplot, vysoká prašnost).  

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 provozních knihách 
depozitářů. Depozitář ve Valašském Meziříčí byl v roce 2011 plynován. Pravidelně byl 
doplňován lihobenzin do sbírek uložených v tomto konzervačním médiu, do sbírek 
preparovaných nasucho byl doplňován paradichlorbenzen. 

 

Záznamy z roku 2011 byly předány a archivovány na příslušných místech. 
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1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek (záznamy o 
přemístění), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). V roce 2011 bylo celkem zapůjčeno 
jiným organizacím a zařízením 815 ks (423 evidenčních čísel). Vypůjčeno od jiných subjektů 
bylo celkem 1.451 ks (408 evidenčních čísel). 

Odborné oddělení 
Zápůjčky Výpůjčky 

Počet ev. čísel Počet kusů Počet ev. čísel Počet kusů 

Odborné oddělení VS 311 703 270 1.313 

Odborné oddělení VM 112 112 138 138 

Celkem 423 815 408 1.451 

 

Podstatná část sbírek historických, uměleckovědních a přírodovědných byla převezena do 
nově otevřeného objektu MRV do zámku v Lešné. 

 

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

Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak specializovaných 
zaměstnanců MRV, tak i jednotlivých odborných pracovníků. V rámci odborných oddělení se 
jedná převážně o renovace a konzervace poškozených sbírkových předmětů či předmětů 
určených pro výstavní a expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika). 
Dále se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich dokumentace 
(preparace hmyzu, sušení a lisování rostlin, exikace hub, úprava lokalitních a determinačních 
štítků a sched).  

V rámci muzea bylo zrestaurováno celkem 72 ks sbírkových předmětů (převážně předměty 
určené pro stálou expozici v zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Záznamy o průběhu 
konzervace jednotlivých sbírkových předmětů jsou vedeny v programu Bach konzervátorem. 
V OOVM byla provedena preparace deseti kusů nových přírůstků a konzervace u 654 kusů 
sbírkových předmětů. Do sbírek obou OO je průběžně doplňováno desinsekční činidlo 
(Globol, Invet). 

 

 

2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

 

a) Odborná činnost 

Pracovníci muzea se zabývají výzkumem prostředí, ve kterém sbírkové předměty vznikají, 
převážně ve sběrné oblasti organizace – tj. v oblasti Valašska (širší území okresu Vsetín). 
Pracovníci obou OO se věnují zkoumání kulturně-hospodářského vývoje regionu z hlediska 
historie, národopisu, výtvarného umění a archeologie a dokumentaci a výzkumu stavu 
přírody na polích botaniky, entomologie a zoologie.  

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

V roce 2011 zpracovávali pracovníci OOVS tyto hlavní výzkumné úkoly: 
- výzkum výročního zvykosloví, jak v terénu, tak formou studia materiálů, jehož 

výstupem byly malé výstavy, akce pro veřejnost, fotoreportáže či články v tisku 
- výzkum sbírek zaměřených na lidovou podomáckou a řemeslnou výrobu muzea 

ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Kelči, jehož výstupem byl soupis veškerých 
sbírkových předmětů a charakteristika a historie jednotlivých sbírkových fondů 
k tomuto tématu se vztahujících. Vše by mělo být publikováno v knize o 
řemeslech, jejímž autorem je Valašské muzeum v přírodě, vyjde únor 2012. 

- výzkum fondu ZA Opava – katalogizace návrhů koberců a gobelínů a patron z 
MGM ve Valašském Meziříčí (70 položek) 

- dokumentace současných výtvarných umělců (výstup publikace Robert Goláň - 
Fotografie) 

- výzkum archivních materiálů a literatury k historii a současnosti zámeckého areálu 
v Lešné a k fondu Dřevařské školy a k fondu Lešná (výstup: expozice Park jako dílo 
člověka a přírody - EVVO Lešná) 

- tvorba A. Špetíka (výstup: katalog prací) 
- ohrožené biotopy přírodního charakteru (přírodní lesy typu jedlobučina a horská 

smrčina – monitoring a výzkum druhového bohatství) 
- biotopy kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy na Valašsku – 

monitoring a výzkum druhového bohatství) 
- entomologie (Determinace střevlíků a motýlů několika projektů: Výzkum 

rekultivovaných a zpřírodněných antropogenních biotopů; Výzkum vlivu GMO na 
necílové členovce) 

Pracovníci OOVM pracovali především na: 
- přípravě nové stálé expozice k historii hasičství na Valašsku (sběr historického 

materiálu, jednání s hasičskými sbory, příprava libreta expozice) 
- zpracování libreta a textu k výstavě u příležitosti výročí narození R. Schlattauera 
- detektorová prospekce ohrožených archeologických lokalit 
- rozbory vývržků sov a dravců 
- ornitologie (sčítání na bodových transektech v rámci jednotného programu sčítání 

ptáků v krajině okresu Vsetín, 4 transekty; sledování bionomie sov pomocí budek; 
sledování ornitocenóz Choryňsko-hustopečské rybniční soustavy; sčítání avifauny 
zpřírodněných úseků Bečvy mezi Choryní a Hustopečemi  

Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí s navazující činností 
zaměřenou na průzkum a dokumentaci periodických a neperiodických vesmírných jevů. 
Aktivity Hvězdárny jsou sdruženy do 6 odborných programů. V roce 2011 se pracovníci a 
spolupracovníci hvězdárny zabývali následujícími odbornými programy:  

- vizuální pozorování meteorů (Sekce meziplanetární hmoty „Bolid“). 
- CCD a vizuální fotometrie komet. 
- pozorování zákrytů hvězd a planet Měsícem  
- registraci bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí. 
- astrofotografie (Astrofotosekce). 

Výsledky odborných programů zpracovávaných pracovníky Hvězdárny jsou zasílány do 
databází českých a především mezinárodních organizací: 
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- pozorování meteorů do Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH) a do 
International Meteor Organization (IMO). 

- CCD fotometrie komet a vizuální fotometrie komet do SMPH a do International 
Comet Quarterly (ICQ). 

- pozorování zákrytů do International Occultation Timing Association – European 
Section (IOTA ES). 

Pracovníci OOVS a OOVM pracovali na plnění monitorovacích a inventarizačních zakázek. Za 
poskytnutí dat AOPK Praha – monitoring oměj 3.000,- Kč; mapování plazů na území sběrné 
oblasti Muzea – byla poskytnuta finanční úhrada ve výši 9.000,- Kč. Ředitel pracoval na 
zakázce pro Mepco (fakturováno za školení a konzultační práce celkem 26.300,- Kč) a 
Národní síť zdravých měst (fakturováno za práce 3.150 Kč). 

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 (VS) a pod číslem 2474/2002 v zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí (VM). Knihovní fond obou knihoven čítal k 31. 12. 2011 
celkem 28.216 knihovních jednotek (více viz tabulka). Digitalizace knižního fondu probíhá 
v programu KPWin. Ve Vsetíně bylo v uplynulém roce počítačově zpracováno 10.060 knih, ve 
valašskomeziříčské knihovně pak 138 jednotek. 

Knihovna 
Celkový počet 

knihovních jednotek 
Z toho digitalizováno Výpůjčky 

  celkem v roce 2011 v roce 2011 

Vsetín 14.560 14.560 10.060 436 

Valašské Meziříčí 13.656 1.354 138 772 

Celkem 28.216 15.914 10.198 1.208 

 

V roce 2011 byl na muzejních stránkách v rámci programu Veřejné informační služby 
knihoven (VISK3) zveřejněn kompletní on-line katalog vsetínské knihovny. Tento katalog 
umožňuje on-line přístup k informacím a k rezervaci vybrané knihy. V rámci tohoto programu 
bylo i modernizováno technické i programové vybavení. 

 

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. 

V rámci OOVS probíhala spolupráce s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm v rámci zápůjček sbírkových předmětů a publikační činnosti. Další spolupráce 
probíhala při realizaci expozice „Brali mne za vojáčka“ se SZMO – památníkem v Hrabyni. 
OOVS rozvíjelo další spolupráci s organizacemi specializovanými na hendikepované jedince 
(AAGroup, Ovečka Vsetín a Diakonie Vsetín). Pracovníci OOVS poskytli ve svých oborech 
v roce 2011 své odborné služby a poradenství 60 badatelům (etnografie: 40 konzultací, 
kunsthistorie: 20 konzultací). V oblasti přírodních věd poskytli zaměstnanci OOVS služby 15 
badatelům (mimo vedení a konzultací diplomových a seminárních prací VŠ a SŠ). 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2011 
 

 26 

OOVS dlouhodobě spolupracuje se ZA Opava na katalogizaci fondu návrhů gobelínů a 
koberců z MGM ve Valašském Meziříčí a z výzkumu poskytuje informace profesionálním 
badatelům v oblasti užitého textilního umění. Pracovníci dále spolupracují s uměleckými 
regionálními sdruženími a volnočasovými institucemi, např. ze spolupráce s AAGroup vzešla 
v roce 2011 řada společných akcí (výtvarná soutěž a výstava O nejmagičtější Labyront, 
doprovodný program pro rodiny s dětmi Hrajte s námi Labyront a turnaj), ve spolupráci s 
Alcedem (Velikonoce na zámku, Vánoce na zámku (program v ZG).  

Spolupráce odborných pracovníků v oblasti přírodních věd byla zaměřena na kooperaci 
v determinaci obtížnějších skupin rostlin a živočichů externími odborníky (Biologické 
centrum AV ČR v Českých Budějovicích: ÚPB a ENTÚ) a vědeckému vyhodnocování a 
publikaci získaných dat (Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích a Ostravská univerzita). Nedílnou součástí je spolupráce na přípravě kapitol 
v monografiích vědecké i popularizační povahy (Česká společnost ornitologická v Praze, 
SCHKO Beskydy, SCHKO Bílé Karpaty a ČSOP Valašské Meziříčí).  

Rovněž se pracovníci podíleli na celostátním sledování nocovišť kormorána velkého, 
mezinárodním sčítání vodních ptáků a na celostátním sledování hnízdní populace husy velké 
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra zoologie).  

Ředitel zabezpečoval spolupráci na tématech udržitelného rozvoje, ekologické výchovy, 
marketingu a managementu muzeí s Přírodovědnou fakultou University Palackého v 
Olomouci, Společností pro komunitní práci, Národní sítí Zdravých měst, Universitou Tomáše 
Bati, sdružením Líska, Slezským zemským muzeem. 

Odborné oddělení VM spolupracuje nad rámec běžných spoluprací s Valašským muzeem 
v přírodě na tvorbě Slovníku osobností kraje (v rámci Rady starších). Odborné oddělení VM 
v r. 2011 poskytlo služby 30 badatelům 

Dále probíhala spolupráce s ČSOP Valašské Meziříčí a participace na environmentálním 
programu přeshraniční spolupráce „Příroda nezná hranice“ – mapování velkých šelem 
v CHKO Beskydy a v CHKO Kysuce pomocí tzv. fotopastí. 

Velmi úzká spolupráce byla na poli environmentálního vzdělávání rozvíjena s organizací 
Líska, o.s., jejíž je muzeum členem. Ředitel zastupuje muzeum v orgánech Lísky.  

V roce 2011 se stalo Muzeum (zámek Kinských ve VM) sídlem Moravskoslezské pobočky 
České botanické společnosti, která sdružuje profesionální i amatérské botaniky v regionu SV 
Moravy. Bylo uspořádáno 8 exkurzí, 2 semináře, vydán Zpravodaj č. 1. 

Pro Český hydrometeorologický ústav byla Hvězdárnou Vsetín každodenně prováděna 
meteorologická měření na klimatologické stanici a rovněž zde byly získávány vzorky na 
stanici monitorující znečistění ovzduší ve Vsetíně. Pracovníci Hvězdárny Vsetín poskytují data 
z klimatologické stanice pro odborné a další využití (9 příjemců). 

V roce 2011 pokračovala spolupráce se SMPH na projektu radarového pozorování meteorů 
SMRST (Small Meteor Radio Scatter equipmenT). Na konci září se 1 pracovník Hvězdárny 
Vsetín zúčastnil Letní pozorovací expedice LEPEX 2011, která proběhla na stanovišti Maruška 
nad obcí Hošťálková. 
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2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 

Na konci ledna 2011 se Hvězdárna Vsetín stala hostitelem víkendového workshopu 
skBalloon, který spolupořádala se Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). 
V květnu pak proběhlo na vsetínské hvězdárně setkání členů SMPH tradičně zaměřené na 
pozorování komet a meteorů. Na konci prázdnin pracovníci hvězdárny uspořádali spolu se 
členy Zlínské astronomické společnosti workshop na téma práce astronomických kroužků. 

Muzeum bylo společeně s Alcedem – střediskem volného času, Odborem životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a Lískou, o. s. spoluorganizátorem akce VIII. 
Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělávání, globální 
výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji ve školách, školských zařízeních a neziskových 
organizacích ve Zlínském kraji. Konference se konala dne 11.11.2011 v prostorách Muzea. 

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

V roce 2011 se pracovníci zúčastnili: 
- semináře Senioři v muzeu v Masarykově muzeu v Hodoníně 
- Sympozium o firmě Thonet – Mundus v MG v Brně  
- Dvoudenní seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG ČR 

v Břeclavi a Pohansku 
- Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku v Brně 
- Konference Škola a muzeum, MJVM ve Zlíně (16.03.2011) 
- Konference odklinanie hradov a zmákov v Bytči 
- Seminář muzejních archeologů v Hodoníně (AMG ČR) 
- Seminář rekonstrukce a experiment v archeologii (Villa Nova Uhřínov) 
- Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010 (Muzeum 

města Brna, Archaia, o.p.s.) 1x příspěvek 
- Detektory v archeologické prospekci (AC Olomouc) 1x příspěvek 
- Zoologické dny 2011, mezinárodní zoologická konference (Ústav biologie 

obratlovců a UBO ČSAV, Zoologická společnost)  
- Celostátní ornitologická konference, Mikulov 
- V. Lepidopterologické kolokvium v Českých Budějovicích  

V průběhu roku se pracovníci hvězdárny zúčastnili odborných seminářů na Hvězdárně ve 
Valašském Meziříčí: Seminář „Moderní kosmologie“ – leden; Seminář „Odborné programy na 
hvězdárnách“ – říjen; Seminář „Kosmonautika a raketová technika“ – listopad. 

 

 

3) Metodická a edukační činnost 

3.1. Spolupráce se školami  

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

Pracovníci MRV Vsetín připravují pro školy každoročně řadu aktivit souvisejících především 
s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se hlavně o lektorské 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. 
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Pracovníci OOVS připravili řadu lektorských programů, interaktivních koutků, soutěží a 
dalších akcí k výstavám. Mezi nejúspěšnější patřily: 

- Přehled lektorských programů: Templáři-středověká kuchyně, Pod jménem 
Valachů, Albrecht z Valdštejna – období renesance, Vitráže – okouzlení gotikou, 
Brali mne za vojáčka, Pod mniškou kutnou, Radost z inspirace, Cestování za 
strašidly, Zámecký park, Holocaust 

- komentované prohlídky k výstavám a expozicím 
- edukační programy pro školy k výtvarným výstavám: Zvěřinec, Citoslovce, 

Inspirace podivuhodným světem J. Verna, Prostor, čas a zrcadlení v díle V. Ciglera,  
- doprovodné edukační programy pro rodiny s dětmi k výtvarným výstavám: Hledají 

se plyšáci (2), Karneval v galerii, O bájném ptáku jara, Balónkový happening, 
Hádanky v krabičce, Zrádné bludičky, Andělská pošta  

- lektorský program k výstavě živých hub 
- přednáška s PP D. S. Jurkovič (pro studenty FF UP Olomouc) 

Pracovníci OOVM připravili 12 lektorských programů a 3 přednášky pro děti a mládež. K 
nejúspěšnějším patřily programy: 

- Méďa z Brodské (33 opakování, 605 návštěvníků) 
- Zprávy z ptačí říše (20 opakování, 416 návštěvníků) 
- Kouzlo adventu (19 opakování, 355 návštěvníků) 

Celkový přehled nabídky lektorských programů: Staré knihy vyprávějí, Život ve městě VM na 
přelomu 19. a 20. stol., Krása skla a gobelínů, Zámecký park, Z pohádky do pohádky, Moje 
kamarádka knížka, Poznávací zájezd do VM, Betlémy, Pohádky ptačí babičky, Není houba 
jako houba, Mokřady, Za tajemstvím starých pokladů, Pojďte námi do pravěku. Pracovníci 
OOVM připravili ve spolupráci s SVČ Domeček jednu soutěž k výstavě Prababička v kuchyni 
(účast 307 žáků). 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín dlouhodobě připravují krátké naučné programy (celkem 6 akcí, 
66 účastníků) pro žáky Základní školy Vsetín-Turkmenská (dříve Speciální školy). Hvězdárna 
Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola Astronomické olympiády (AO) na 
Základní škole Vsetín-Sychrov. Úspěšní řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky 
hvězdárny i řešení úloh dalších kol (korespondenční, celostátní). 

 

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. 

Mezi nejúspěšnější patřily: 
- doprovodný program pro Dějepisnou olympiádu – okresní kolo 
- příprava a zjišťování biologické olympiády kategorie C a D – se Střediskem 

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

- přednáškový cyklus pro Masarykovo gymnázium Vsetín (celkem 13 prezentací a 
přednášek)  

- přednáškový cyklus pro MŠ Na Kopečku (celkem 27 akcí) 
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- semináře pro historický kroužek gymnázia ve Valašském Meziříčí 
- pro MŠ ze Vsetína a blízkého okolí (celkem 52 akcí). 

Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci astronomie, 
meteorologie a přírodních věd pro školská zařízení všech typů. Kromě žáků a studentů 
místních základních a středních škol hvězdárnu navštěvují i školy vzdálenější, kupříkladu 
z Bystřice pod Hostýnem, Havířova, Ostravy, polské Bytomi nebo slovenské obce Doľné 
Marikové. Z celkového počtu 158 akcí pro školy a školská zařízení se jich 14 uskutečnilo 
mimo hvězdárnu. Celkem navštívilo akce pro školy na Hvězdárně Vsetín 4.231 návštěvníků.  

 

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 

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

Celkem bylo vedeno 14 studentů VŠ (na úrovni bakalářských a magisterských programů) 
z pozice oficiálního externího konzultanta. Dvě diplomové práce se věnovaly habitovým 
preferencím odhadu velikosti vybrané populace střevlíka hrbolatého ve Veřovických a 
Hostýnských vrších. Jedna bakalářská práce se věnovala vlivu izolace lesních luk na 
společenstva bezobratlých a dvě diplomové práce pak studiu saranče vrzavé na Valašsku. 
Vedení doktorandů nebylo prováděno. Bakalářské práce vedené panem ředitelem se týkaly 
marketingu muzeí a cestovního ruchu. 

 

Odborné oddělení celkem SŠ celkem 
pomoc VŠ 

celkem 
vedení VŠ 

Odborné oddělení VS 0 10 5 

Odborné oddělení VM 5 7 0 

Hvězdárna Vsetín 1 2 0 

ředitel - - 9 

Celkem 6 19 14 

 

3.2. Metodika vůči jiným subjektům 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu  

Odborní pracovníci muzea jsou členy např. poradních sborů pro nákup sbírek v Muzeu 
Beskyd ve Frýdku-Místku, Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně a Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), kulturní 
komise při Radě města Valašské Meziříčí, v Radě starších při VMP v Rožnově pod Radhoštěm 
aj. Pracovnice OOVS rovněž spolupracovala na metodice k vedení Kroniky Města Vsetín. 

V roce 2010 byla započata intenzivní spolupráce OOVS s Muzeem jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně na vydávání odborného přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis, 



Zpráva o hospodaření a činnosti Muzea regionu Valašsko, p. o. za rok 2011 
 

 30 

přičemž bylo vydáno 2. číslo a jedno Supplementum. Členy redakční rady za Muzeum jsou 
Ing. Milan Půček, PhD, MBA, RNDr. Lukáš Spitzer a technický redaktor Mgr. Jana Tkáčiková. 

Byl vypracován jeden oponentský posudek na bakalářskou práci na UP Olomouc a tři 
oponentské posudky na odborné články uveřejněné v českém jazyce v recenzovaných 
periodicích. 

 

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty  

Pracovníci Muzea spolupracovali na výstavách a aktivitách především s organizacemi 
Rozvojová agentura Via – Galerie Sýpka (Valašské Meziříčí) a organizací KZ (Valašské 
Meziříčí), Dům kultury Vsetín. Pracovníci muzea jsou členy komisí rady města Valašské 
Meziříčí a města Vsetín (kultura, cestovní ruch, životní prostředí). 

 

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

Pracovníci OPV VS a VM v rámci spolupráce provedli školící přednášky Hmyz v CHKO Beskydy 
(Správa CHKO Beskydy a ČSOP 76/01 Valašské Meziříčí – rozšíření chráněných druhů hmyzu). 
Pracovníci dále pravidelně odevzdávají data získaná terénními průzkumy příslušným 
orgánům Státní ochrany přírody (např. AOPK Zlín, Praha: Mapování plazů formou zakázky, 
Výzkum rozšíření a habitatových preferencí chráněných druhů hmyzu a rostlin 
(západokarpatský endemit oměj tuhý moravský formou zakázky). Ve spolupráci se Správou 
CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a 
živočichů. Pravidelně jsou poskytována data i Krajskému úřadu Zlínského kraje (Oddělení 
ochrany přírody a krajiny: výskyt ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále Městskému 
úřadu Vsetín (Odbor životního prostředí) a místním organizacím ČSOP. 

V roce 2011 se zástupce hvězdárny zúčastnil celkem tří zasedání Rady Asociace hvězdáren a 
planetárií (AHaP), jehož je Hvězdárna Vsetín dlouholetým členem. 

Odborní pracovníci v roce 2011 spolupracovali především s městskými kulturními zařízeními 
(např. Agentura Via ve Valašském Meziříčí, Středisko volného času Domeček ve Valašském 
Meziříčí, Kulturní zařízení Města Valašské Meziříčí, Moravská gobelínová manufaktura), 
muzei domácími (např. Karlovské muzeum ve VK, IC Zvonice Soláň, Muzeum v Příboře) i 
v zahraničí (Povážské múzeum - SR), a to zejména na metodice tvorby výstav, kulturních akcí 
apod., folklorními soubory či obcemi (např. Lipta Liptál, obec Dohňany) na rekonstrukci krojů 
a mnohými dalšími subjekty (školami, zájmovými skupinami atd.). Dále pracovnice 
odborného oddělení VM spolupracovala na výzkumném projektu „Ohlasy kultu panny Marie 
Svatohorské v kramářské produkci“ s Etnografickým ústavem AV ČR. 

V průběhu roku 2011 se úspěšně rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín a OO VS 
s následujícími subjekty: Rodinné a mateřské centrum „Sluníčko“ Vsetín Kluby seniorů Vsetín 
– Rybníky, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, DZR Pržno, Fotoklub Vsetín a Diakonie ČCE 
Vsetín (návštěvnost těchto subjektů je započtena v souhrnné tabulce v bodu 4.3. Přednášky 
pro veřejnost.) 

 

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: 
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- Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 
- Botanická komise AMG  
- Zoologická komise AMG 
- Komise pro muzejní pedagogiku AMG 

 

3.3. Školení a kurzy 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 

V roce 2011 byly organizovány pravidelných školení referentů služebních vozidel a BZOP. 
Také proběhly dvě porady všech zaměstnanců, kde proběhlo školení k vnitřním předpisům, 
projektům a cílům. 

 

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

Pracovníci Muzea se v roce 2011 zúčastnili školení MS Office Word 2003/07 na KÚ Zlín a 
školení muzejní propedeutiky (AMG ČR) Praha. 

 

4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně) 

4.1. Expozice 

Pracovníci v roce 2011 pracovali na scénáři Zámeckého pokoje Marie Baťové, na 2 scénářích 
k novým expozicím v zámku Vsetín (Brali mne za vojáčka) a na scénáři environmentálních 
expozic v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (Park jako dílo člověka a přírody – Historie a 
současnost zámeckého areálu v Lešné, Strom a jeho význam v krajině, Krása dřeva) a 
environmentální expozici Příroda hrou ve věži vsetínského zámku. Dále bylo zpracováváno 
libreto k expozici k dějinám hasičství na Valašsku, Templářské expozici a dočasné expozici 
Bankovek celého světa. 

 

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

V roce 2011 připravili odborní zaměstnanci Muzea celkem 21 výstav větších parametrů (další 
4 výstavy přecházely z loňského roku). Celkem 16 výstav bylo vlastních a dalších 5 výstav 
vzniklo ve spolupráci s jinými institucemi a subjekty. Počet návštěvníků jednotlivých výstav 
koresponduje s Ročním výkazem o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2011 
(Kult (MK) 14-01). Podrobněji o jednotlivých výstavách viz: 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/. 

 

V roce 2011 došlo k rozšíření výstavních prostor o krátkodobé výstavy v Malé galerii ve 
vsetínském zámku (pro potřeby prezentace tvorby lokálních umělců, fotografů či výsledků 
činnosti místních škol). Obdobně byl upraven prostor i ve Valašském Meziříčí v zámku 
Kinských. Rovněž byl započat nový cyklus krátkodobých tematických výstav „Kalendárium“, 
které na malém prostoru reflektují místní témata – výročí, tradiční zvyky, sezonalitu a s tím 
spojené svátky.  

 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/
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A. vlastní 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 
Délka 
(dny) 

Oddělení 
Místo 

instalace 
Návštěvníci 
za rok 2011 

Hvězdárna Vsetín – historie a současnost 1.1.2011 347  HV Vsetín 9773 

Od Gagarina po raketoplány 4.6.2011 108  HV Vsetín 391 

Jak pojedeme na výlet 22.9.2011 101  HV Vsetín 151 

Výstava živých hub 11.9.2011 3 OOVS Val.Meziříčí 566 

Krabička  11.5.2011 35  OOVS Vsetín  3863 

Hračky aneb úplně vážná hra 14.11.2010 26 OOVS Vsetín  949 

Bob Zbránek – Ještě jsem tady 13.2.2011 70  OOVS Vsetín  2055 

1+4 Sklo/Glass 30.6.2011 118  OOVS Vsetín  3443 

Alena Podzemná – Radost z inspirace 28.11.2011 29  OOVS Vsetín 1104 

Kouzlo dotyku 1.1.2011 312  OOVS Vsetín 26973 

Václav Cigler 12.9.2010 94  OOVS Vsetín 520 

Velikonoce na Valašsku 10.4.2011 13  OOVS Vsetín 942 

Vánoce na Valašsku 1.12.2011 27  OOVS Vsetín 1184 

O nejmagičtější Labyront! 4.6.2011 1  OOVS Vsetín 260 

Krásy přírody 1.3.2011 30  Vsetín Vsetín 796 

Paličkované Velikonoce 7.4.2011 28  Vsetín Vsetín 1239 

Zrakové klamy 11.5.2011 35  Vsetín Vsetín 1045 

3. členská výstava Fotoklubu Vsetín 23.6.2011 70  Vsetín Vsetín 1527 

Biodiverzita 14.9.2011 17  Vsetín Vsetín 950 

Příroda Valašska - Machala 4.10.2011 24  Vsetín Vsetín 869 

Krajina – Miroslava Němcová 2.11.2011 52  Vsetín Vsetín 1575 

Historie gymnázia ve Valašském Meziříčí 17.11.2011 37  OOVM Val.Meziříčí 27 

Ondřej Strnadel Sklo 14.10.2010 20  OOVM Val.Meziříčí 158 

Ambrož Špetík - sochy 11.6. 2011 70  OOVM Trojice 1857 

Motýlí krása 31.3 2011 70  OOVM Val.Meziříčí 3874 

Svět našimi smysly 3.2.2011 94  OOVM Val.Meziříčí 2023 

Prababička v kuchyni 2.6.2011 182  OOVM Val.Meziříčí 2987 

Toč se kolovrátku 21.10.2010 20  OOVS Val.Meziříčí 195 

Za dlouhých zimních večerů 27.1.2011 52  OOVS Val.Meziříčí 438 

Vysílá československý rozhlas 23.6.2011 64  OOVM Val.Meziříčí 1657 

Jaroslav Koléšek – dvě v jednom 9.9.2011 58  OOVM Val.Meziříčí 436 

Betlémy 27.11.2011 27  OOVM Val.Meziříčí 527 

 

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

Název výstavy 
Termín 

zahájení 
Délka 
(dny) 

Autorská instituce 
Místo 

instalace 
Návštěvníci 
za rok 2011 

Interfotoklub 2010 9.1.2011 43 
Město Vsetín + Dům 
kultury Vsetín + MRV 

Vsetín  2470 

(Ab) normalizace 3.3.2011 53 
Jindřich Štreit + 

Muzeum 
Kroměřížska  

Vsetín  2797 

Zázračné prameny 23.6.2011 106 
Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci 
nad Nisou + MRV 

Vsetín  6979 

Dialógy  13.11.2011 42 Ľubovnianské Vsetín  1530 
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múzeum ve Staré 
Ľubovni (SR) 

Valašská příroda 14.4.2011 49  SPKP Vsetín Vsetín 261 

Jak se rodí večerníčky 17.11.2011 36  
 MZM Brno, ateliery 

Bonton, Zlín 
VM 1146 

 

C. vlastní v jiných institucích 

Název výstavy 
Termín 

zahájení 
Délka 
trvání 

Autorská 
instituce 

Místo instalace 
 

Jožka Baruch  
– grafická balada 

pokračuje do června 2012 MRV Galerie Sýpka 

Obrazy bří Hlaviců září 2011 – leden 2012 MRV Muzeum Blansko 

 
 

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

A. ve vlastní instituci 

Pracovníci OOVM zajistili celkem 15 přednášek: 9 v cyklu nazvaném „Za poznáním přírody ve 
světě i u nás“ (2 vlastními silami), a také 6 přednášek mimo tento cyklus, z nichž k 
nejúspěšnějším patřily: Život a dílo Rudolfa Schlattauera (84 návštěvníků), 100 let výuky 
naslyšících va Valašském Meziříčí (64 návštěvníků) a OOVS celkem 2 přednášky D. S. Jurkovič 
– Básník dřeva a Dialógy.  

Jako každoročně i v roce 2011 připravili pracovníci hvězdárny tradiční cykly přednášek a 
prezentací: Týden otevřených dveří (únor 2011) a Světový kosmický týden (říjen 2011). Pro 
organizované skupiny a jednotlivce z řad veřejnosti byly na vsetínské hvězdárně kromě 
standardní nabídky programů připraveny také tyto programy: přednáška „Sluneční soustava 
3D“ a program v rámci kampaně „Evropská noc vědců“ v září 2011. 

 

B. mimo vlastní instituci 

Pracovníci OO VS a OO VM přednášeli 2x mimo vlastní instituci v rámci přednáškových bloků 
odborných příspěvků. Pracovníci hvězdárny Vsetín provedli 4 přednášky mimo svou vlastní 
instituci. Další akce byly exkurze a komentované výukové akce s využitím sbírkových 
předmětů. 

 

Odborné oddělení 

Přednášky pro veřejnost ve 
vlastní instituci 

Přednášky pro veřejnost 
mimo vlastní instituci 

Počet akcí Návštěvníci Počet akcí Návštěvníci 

Odborné oddělení VS 2 36 4 124 

Odborné oddělení VM 15 494 1 27 

Hvězdárna Vsetín 24 407 4 120 

Celkem 41 937 9 271 

 

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích 
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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 2011 se 
konalo 69 exkurzí, 87 pozorování Slunce a 56 večerních astronomických pozorování, 
kterých se zúčastnilo celkem 2.267 návštěvníků. 

 

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Odborní pracovníci MRV připravují každoročně řadu akcí navštěvovaných širokou veřejností. 

Muzeum v roce 2011 připravilo mimo vernisáže a výstavy řadu kulturních a vzdělávacích 
akcí. Mezi nejúspěšnější akce patřily: 

- Zámecké adventní kouzlení 
- Muzejní ponocování  
- Velikonoce na zámku 
- Vítání ptačího zpěvu, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, 3 hodinová 

exkurze spojená s poznáváním ptactva dle hlasových projevů i zbarvení, Vsetín 
- Evropský festival ptactva, 2.10. – terénní exkurze za ptáky Choryňských rybníků a řeky 

Bečvy ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, její středomoravskou 
pobočkou MOS a organizací Bird Life International 

- Dny Země a Den dětí 
- Odkaz Alfréda Radoka městu 
- Meziříčská muzejní noc 
- Jonáškovo zábavné odpoledne 
- Pohádkové adventní odpoledne 
- Český knihtisk v průběhu století (tematický večer) 
- Mezinárodní festival cimbálu – koncert v Trojici a seminář v zámku Kinských 
- Ohlédnutí do minulosti (večer němých filmů a cimbálu) 
- Koncerty v Trojici: Flétnový recitál, ŽPS Hedvika, MPS Beseda, Rybova mše vánoční 

(dvou koncertů se zúčastnilo 323 návštěvníků) 

Hvězdárna Vsetín připravila vedle hlavních programů (přednášky, exkurze, pozorování) 
dalších 14 dalších akcí. Ve spolupráci s jinými odděleními MRV to byly programy v rámci 
„Karnevalu na zámku“ (leden), „Templářských slavností“ (srpen) a „Zámeckého adventního 
kouzlení“ (prosinec). 

Pokračovala úspěšná spolupráce s RMC „Sluníčko“ Vsetín (viz bod 3.2.3.), kdy mimo již 
tradiční drakiády bylo na hvězdárně připraveno i „Setkání před prázdninami“ spojené 
s posezením u ohně a prohlídkou hvězdárny i s dalšími partnery Muzea. V roce 2011 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   duben 2011 

 GLOBE Games   květen 2011 

 Dětský den s Annou  červen 2011 

 Valašské záření  září 2011 
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Pracovníci zámku Lešná po otevření v listopadu se zapojili do pořádání kulturních akcí. Do 
konce roku 2011 proběhly tři akce, a to: 

 Den kraje – ve spolupráci s obcí Lešná - návštěvníci si mohli prohlédnout nově 
zrekonstruované interiéry a expozice zámku. V parku pro ně byl připraven 
doprovodný program. Návštěvnost této akce byla přes 1.600 návštěvníků. 

 Adventní koncert Jaroslava Svěceného  

 Průvod světýlek a výroba adventních svícnů  

Vybrané akce s počtem návštěvníků uvádí následující tabulka: 

Pobočka Počet návštěvníků – název akce – datum  

Vsetín:  
 

929 – Templářské slavnosti – 26.8.2011 
609 – Zámecké adventní kouzlení - 11.12.2011  
577 – Dětský karneval - Sluníčko– 21.1.2011 
476 – Velikonoce Alcedo – 12.4. – 15.4.2011  
469 – Pochod broučků – 14.10.2011  
384 – Velikonoční neděle – 10.4.2011  

Valašské 
Meziříčí: 
 

987 – Dětský den – 5.6.2011  
695 – Muzejní noc – 11.6.2011  
659 – Den Země – 19.4.2011  

Hvězdárna:  
 

390 – Den Země – 20.4.2011  
388 – Templářské slavnosti – 26.8.2011 
216 – Globe games – 7.5.2011  
209 – Dětský den s Annou – 5.6.2011  
130 – Valašské záření – 9.9.2011  

Lešná: 1600 – Den otevřených dveří  
165 – otevření zámku Lešná  

 

Oddělení 
Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

Počet akcí Počet návštěvníků 

Odborné oddělení VS 46 4.115 

Odborné oddělení VM 17 4.337 

Hvězdárna Vsetín 14 2.875 

Celkem 77 11.327 

 

4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, apod.) 

Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve Valašském 
Meziříčí, o.s., Česká vědecká společnost pro mykologii, Česká botanická společnost, ČSOP 
Orchidea Rožnov pod Radhoštěm, Entomologický klub při Muzeu, Valašský ornitologický klub 
při Muzeu, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Česká 
zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v 
Praze. 

V roce 2011 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky určené žákům 
základních škol a jeden astronomický klub pro studenty SŠ a VŠ a dospělé zájemce o 
astronomii. Celkem se během roku uskutečnilo 73 schůzek, kterých se zúčastnilo 304 členů 
kroužků a klubu. 
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4.7. Spolupráce se zahraničím 

Pracovníci Muzea spolupracovali v uplynulém roce především s partnerským muzeem ve 
slovenské Povážské Bystrici a ve Staré Ľubovni. Jednalo se o tyto projekty: 

- Výstava Hračky aneb úplně vážná hra II. realizovaná ve Vsetíně v r. 2010–2011 
- Příprava a realizace výstavy Dialógy Ľubovnianského múzea  

Dále byla vyvíjena spolupráce se Slovenskou akadémiou vied – spolupráce na mapování 
motýlů Slovenska (poskytnuta data o rozšíření motýlů ze sbírek Muzea a kolaborujících 
organizacích) 

V minulém roce proběhl na Hvězdárně Vsetín třídenní workshop slovenské organizace SOSA 
(viz bod 2.3.). V květnu hvězdárnu navštívili děti ze základních škol z polské Bytomi a ze 
slovenské obce Doľná Mariková. 

 

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, Galerie hlavního 
města Prahy, Národní galerie Praha a mnohá další. 

OOVM spolupracovalo při tvorbě stálé expozice zámeckých pokojů s muzeem Beskyd Frýdek 
Místek, se soukromou sběratelkou Janou Růžičkovou, s Muzeem Novojičínska, se zámkem 
Buchlovice a Vizovice. Dále byla navázána spolupráce s filozofickou fakultou UPOL a 
s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně. 

Pracovníkům Hvězdárny Vsetín se v loňském roce podařilo připravit ve spolupráci s CK 
Solitera Příbor dvě akce pro školy, které navštívili náš region v rámci ozdravných pobytů a 
škol v přírodě. 

 

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

MRV spolupracovalo v roce 2011 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, Muzeum Kroměřížska a Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti. 

OOVS spolupracovalo při tvorbě stálé expozice zámeckých pokojů s Muzeem Kroměřížska, 
Národním památkovým ústavem – pracoviště Kroměříž, Slováckým muzeem v Uherském 
Hradišti, VMP Rožnov pod Radhoštěm. 

Úzká spolupráce s MJVM ve Zlíně byla rozvíjena při vydávání společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis a jeho Supplement. 

 

4.10. Návštěvnost muzea 

V roce 2011 se v objektech Muzea realizovalo celkem 103 akcí (stálé expozice, výstavy, 
vernisáže, doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a další), kterých se 
zúčastnilo 64.296 autentických návštěvníků. Celkem byla návštěvnost výstav a expozic 
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(odpovídá evidenci NIPOS) ve výši 137.706 návštěvníků. To znamená, že každý návštěvník 
viděl více jak dvě expozice nebo výstavy (například stálou expozici a krátkodobou výstavu, či 
výstavu v galerii). Celkový počet návštěvníků dle statistiky NIPOS se rovná součtu 
návštěvníků dle formuláře NIPOS muzea a hvězdárny. U muzea jde o součet řádků 218 a 232 
formuláře Kult (MK) 14-01. Hvězdárna Vsetín každoročně zpracovává pro potřeby evidence 
NIPOS „Roční výkaz o hvězdárně/planetáriu/astronomické pozorovatelně (Kult (MK) 16-01), 
jehož kopie je součástí tohoto dokumentu (viz příloha D). Počet návštěvníků 19.765 
odpovídá řádku 0102. 

 

Podstatné zvýšení oproti loňskému roku bylo způsobeno: (1) obměnou expozic a 
doplňováním expozic o interaktivní prvky – expozice jsou pro návštěvníka atraktivnější, (2) 
pečlivým výběrem a realizací výstav – snažíme se, aby každá výstava měla „svého 
návštěvníka“ a byla atraktivní, (3) zlepšení nabídky pro školy – programy, (4) zlepšenou 
spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, (5) spoluprácí s partnery (města, 
neziskové organizace), (6) mimořádnou aktivitou pracovníků v zámku Kinských, (7) otevření 
zámku Lešná (od 1.11.2011).  

 Autentický (skutečný) návštěvník 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín 

Zámek VM 
Sv. 

Trojice 
Lešná 

Celkem 

Počet platících návštěvníků 21.935 3.483 13.894 1.447 1.272 42.031 
Počet neplatících návštěvníků 5.903 4.473 7.519 985 2.173 21.053 
Počet návštěvníků s průkazkou 
ZTP 

218 243 680 33 38 1.212 

Celkem 28.056 8.199 22.093 2.465 3.483 64.296 

 

 Počet navštívených výstav a expozic (odpovídá evidenci NIPOS) 

 
Zámek 
Vsetín 

Hvězdárna 
Vsetín Zámek VM 

Sv. 
Trojice 

Lešná 
Celkem 

Počet platících návštěvníků 44.822 12.214 26.615 2.541 4.989 91.181 
Počet neplatících návštěvníků 12.881 7.238 11.187 2.663 9.997 43.966 
Počet návštěvníků s průkazkou 
ZTP 

470 313 1.562 63 151 2.559 

Celkem 58.173 19.765 39.364 5.267 15.137 137.706 

 

5) Ediční a publikační činnost 

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). 

Muzeum regionu Valašsko od roku 1998 vydává 2x ročně časopis Valašsko-vlastivědná 
revue. V roce 2011 bylo vydáno číslo 26/2011 a 27/2011. Obsah periodika tvoří jednak 
články externích přispěvovatelů, jednak příspěvky pracovníků MRV. Ti zde v roce 2011 
publikovali celkem 23 vlastních příspěvků. 

Muzeum ve spolupráci s MJVM ve Zlíně vydalo druhé číslo společného odborného 
přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis (ISSN: 1804-2732), kde uveřejnilo 3 
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odborné příspěvky svých pracovníků a jeden příspěvek v sekci Aktuality a personálie. V roce 
2011 bylo vydáno i Supplementum ACO – Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé 
Karpaty. 

Pracovníci OOVS v roce 2011 sepsali 3 malé tisky, a to Od kolébky po rakev, Medvěd hnědý 
na Valašsku – Příběh Míši z Brodské a Vsetín v období okupace, které vyjdou v roce 2012. 
V roce 2011 byla vydána publikace Slovenská strela k 75. výročí uvedení do provozu této 
Národní kulturní památky. 

V rámci projektu „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“ byly 
vydány informační letáky pro veřejnost v množství 15.000 ks a letáky pro školy v množství 
1.000 ks. O celkové rekonstrukci byl natočen film a dokument, který bude promítán v zámku 
Lešná.  

 

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty  

Pracovníci Muzea v roce 2011 publikovali 1 odbornou publikaci v anglickém jazyce v 
mezinárodních impaktovaných časopisech (Ecological Engineering) a 7 v češtině v odborných 
periodikách (Acta Musei Beskidensis, Frýdek-Místek, Časopisy Slezského Zemského muzea 
v Opavě). Ve sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem 12 abstraktů. 

Dále byly publikovány odborné texty v následujících periodikách a sbornících: „Ptačí tahy v 
Poodří, díl druhý: Podzim“, Časopis POODŘÍ, č. 4/2010; Sborník „Západné Karpaty – spoločná 
hranica„ 1x článek ve sborníku ze semináře Hnízdní ornitocenózy zpřírodněného úseku Bečvy 
mezi Choryní a Hustopečemi nad Bečvou v letech 2008-2009; „Hnízdní populace kormorána 
velkého v ČR v roce 2010“, Sborník Aythya se čtyřmi spoluautory. 

V roce 2011 byl za OOVS publikován 1 příspěvek ve ZVUKu. V Živě (Časopis Akademie věd ČR) 
byl publikován 1 popularizační článek na přírodovědné téma z regionu Valašska. Celkem 49 
článků bylo publikováno v cyklu Příroda Valašska v periodiku Valašský deník. V roce 2011 ve 
Vsetínských novinách byly publikovány 3 články pracovníků Hvězdárny Vsetín, které 
rekapitulují informace o místním počasí za předchozí období. V roce 2011 byla zahájena 
spolupráce další spolupráce s Valašským deníkem – vznik rubriky Muzejní kukátko (celkem 
43 příspěvků). 

Pracovníci OOVS napsali odborné uměleckohistorické texty do publikací: Robert Goláň 
(Vsetín, 2011), Moravská gobelínová manufaktura – DNES (2011) a kapitolu do publikace o 
lidové výrobě, vydávanou Valašským muzeem v přírodě. 

Pracovníci OOVM publikovali v roce 2011 následující texty: (i) archeologická hesla do 
Encyklopedie antropologie – Malina, J. (ed.); (ii) kapitola o přírodních podmínkách 
mikroregionu Ústí v publikaci Obec Ústí – 750 let dějin; (iii) „Změny hnízdní avifauny na 
rybnících v CHKO Poodří za poslední desetiletí se čtyřmi spoluautory, Časopis Poodří 4/2011. 

 

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, 
 rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

Muzeum k většině výstav či kulturních akcí vydává buď průvodce výstavou, či katalogy 
menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky). Muzeum prezentuje svůj roční a 
měsíční plán na webu, plakátovacích plochách a místních informačních mediích. 
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Všechny své akce medializují pracovníci Muzea v tisku: Okno do kraje, Vsetínské noviny, 
Valašský deník, Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny aj.; v rozhlase – Český 
Rozhlas (ČR Brno/studio Zlín), Rádio Čas, Rádio Valašsko, plakátech a pozvánkách, 
propagačních vitrínách, webových stránkách muzea, webových stránkách KZ Valašské 
Meziříčí, webu města Vsetín i vedení osobních profilů na webu muzea.  

Pravidelně jsou uveřejňovány reportáže o akcích muzea v místní televizi TV Beskyd (celkem 
15x reportáží Vsetín, 17x reportáží Valašské Meziříčí) a v České televizi (celkem 2 
reportáže). 

V porovnání s minulými roky výrazně narostla aktivita na poli zveřejňování tiskových zpráv o 
akcích či o výsledcích vlastní odborné činnosti. Celkem vydalo Muzeum v roce 2011 82 
tiskových zpráv, a přibližně 285 článků v místních periodicích i médiích s širší působností. 
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). Celková návštěvnost na webových stránkách muzea dosáhla v roce 2011 
výše 21.457 unikátních přístupů. 

Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na internetových stránkách 
http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2011 na nich bylo zaznamenáno 34.354 
unikátních přístupů. K propagaci Hvězdárny Vsetín byly v dále roce 2011 vydány: Informační 
letáček – „Nabídka přednášek pro ZŠ a SŠ“ a Plakát a pozvánky na výstavu „Od Gagarina po 
raketoplány“. 

 

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

Pracovníci poskytli 1 recenzi na rukopis do časopisu Anthropologia Integra a 1 recenzi na 
přírodovědný odborný článek (Acta musei richnoviensis, sect natur.). 

 

 

6) Rozvojové aktivity  

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů 

Viz bod 6.5 Odborné části a bodu 14 Ekonomické části Výroční zprávy. 

 

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva) 

Pracovníci Muzea žádali v roce 2011 o příspěvky na odbornou a popularizační činnost muzea, 
což bylo podpořeno následujícími finančními dotacemi. Z podaných malých grantů Města 
Vsetín byly podpořeny či byly jinak podpořeny akce: 

- Muzejní ponocování (5.000 Kč) 
- Zámecké adventní kouzlení (8.000 Kč) 
- Velikonoce na zámku (6.500 Kč) 
- Vydání skládačky Zámecký park a Panská zahrada ve Vsetíně (4.000 Kč)  
- na realizaci výstavy „Od Gagarina po raketoplány“ (4.000 Kč) 

http://www.hvezdarna-vsetin.cz/
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Ministerstvem kultury ČR byl podpořen projekt zpřístupnění knihovny (VISK 3) částkou 
47.000 Kč. 

Městem Valašské Meziříčí byla podpořena akce: 

- stálé nové stálé expozice částkou 100.000,- Kč 

 

Oddělení 
Dotace jiných subjektů 

Počet Výše příspěvku 

Provozní oddělení VS 1 47.000 

Odborné oddělení VS 4 24.500 

Odborné oddělení VM 1 100.000 

Hvězdárna Vsetín 1 4.000 

Celkem 7 175.500 

 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 

V roce 2011 bylo do muzea darováno celkem 84 ks nových sbírkových předmětů (věcí 
movitých) od celkem 10 dárců. Dary byly přijaty na základě rozhodnutí ředitele Muzea 
regionu Valašsko a náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty byly obratem 
evidovány v I. stupni evidence. 
 

Předmět Počet ks Odd. Dárce 

Soubor vybavení vsetínských domácností 26 VS M. Pončíková, E. Žárská, J. Haas 

Obrazy P. Čapáka, Portrét F. Hlavici 37 VS D. Žárský, F. Dobeš 

Obraz „Pod Junákovem“ 1 VM p. Dvorská Val. Mez. 

starý tisk „Auplné vypsání Egypta“ 1 VM J. Cáb, Juřinka 

starý tisk, žaltář 1 VM J. Cáb, Juřinka 

tisk: Rettigová, kuchařka 1 VM Maria Mišenská, Vyškov 

obraz Poslední večeře 1 VM Maria Mišenská, Vyškov 

katalogy osvětlovacího skla 3 VM I. Santarnisová, Val. Mez. 

prehistorický depot bronzových prstenů 
a součástí opasku 

13 VM L. Novák, Val. Mez. 

 

6.4. Finanční pomoc sponzorů 

Celkem Muzeum získalo peněžní dary od následujících subjektů: 
- Vaněk Zdeněk - 1 000,00 Kč (na časopis Valašsko,vlastivědná revue) 
- Myonic s.r.o. - 5 000,00 Kč (vydání knihy) 
- Čermák Jan - 2 000,00 Kč (detektorová prospekce katastru obce Francova 

Lhota) 
- Epigon spol. s.r.o. - 5 000,00 Kč (nákup přírodnin - vycpanin ptáků, makety 

obojživelníků,ryb) 
- CS Cabot spol. s.r.o. - 28 000,00 Kč (vytvoření nových expozic v zámku 

Kinských) 
- CS Cabot spol. s.r.o. - 5 000,00 Kč (na tématický večer - Český knihtisk 

v průběhu staletí) 
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Na kulturní činnost a vybavení zámku Lešná u Val. Meziříčí 

- Stodůlka Zdeněk - 7 200,00 Kč  
- Zemědělské obchodní družstvo Lešná - 15 000,00 Kč  
- Stavebniny Josef Flajšar - 5 000,00 Kč (kulturní činnost a vybavení zámku 

Lešná u Val. Meziříčí) 
- Taťana Terezie Gartnerová - 2 000,00 Kč  
- Furmánek Václav - 1 750,00 Kč  
- Smolka Zdeněk - 6 500,00 Kč  

 
 Celkem dary dosáhly výše 83 450,00 Kč a byly dle svého účelu použity. 

 
 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 

Práce na koncepčních materiálech: 

V roce 2011 bylo pracováno na doplnění zbývajících částí Střednědobé koncepce sbírek 
Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2010-2015. 

Muzeum zpracovalo vizi a cíle muzea, které jsou od 1.2.2011 schváleny ředitelem. Hlavním 
cílem muzea v oblasti návštěvnosti je zdvojnásobit návštěvnost na všech pobočkách oproti 
roku 2009 do konce roku 2013. Plnění cílů bylo propojeno s odměňováním. Cíle stanovené 
pro rok 2011 byly splněny. 

Muzeum spolupracovalo na krajské koncepci „Strategie rozvoje marketingu a propagace 
příspěvkových organizací v oblasti kultury“ a v průběhu roku přijalo řadu opatření v duchu 
této koncepce. 

Muzeum dle pokynů kraje zpracovalo a předalo zřizovateli dokument „Priority rozvoje“, 
který řeší mimo jiné návrh profilace muzea. Dokument byl projednán se zřizovatelem s tím, 
že muzeum má postupovat dle tohoto materiálu. 

Příprava projektů: 

Projekty jsou popsány v bodě 14 Ekonomické části. 

Muzeum v roce 2011 spolupracovalo na přípravě několika projektů předložených do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Muzeum zde vystupuje jako 
partner bez finanční účasti, náklady jsou zahrnuty do rozpočtu žadatele (projekty jsou 
financovány ze 100%). Jedná se o projekt Gymnázia Františka Palackého ve Valašském 
Meziříčí (schválen), projekt Přírodovědné fakultu University Palackého v Olomouci (ve 
schvalovacím řízení), projekt Slezského zemského muzea (ve schvalovacím řízení).  

Muzeum podalo také projekt jako žadatel s názvem „Vsetín – rovné příležitosti“ do OP VK, 
Grantové schéma Zlínského kraje, opatření 1.2, který nebyl schválen. 

 

 
7) Kopie ročního výkazu o knihovně/muzeu/galerii/hvězdárně za rok 2011 (tento výkaz je 

součástí programu statistického zjišťování MK ČR). 

Viz příloha D Výroční zprávy. 
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