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Ústav byl založen za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je s využitím 
zmenšeného modelu České republiky a souvisejících expozic (zmenšených dominant historických i 
průmyslových modelů vlaků, aut, a příběhů postaviček) realizovat zejména následující aktivity:  
a) prezentovat Českou republiku a její regiony domácím i zahraničním turistům,  
b) přispět k vytvoření zájmu o další turistické památky a kraje ČR,  
c) rozvíjet a propagovat regiony České republiky a přispět tak k rozvoji jejich turistického 
potenciálu; ukázat krajinu, infrastrukturu a jejich hodnoty jako základní prostředek pro rozvoj 
turistického ruchu,  
d) využít expozice k vzdělávání formou exkurzí a výuky předmětů z Rámcových vzdělávacích 
programů MŠMT formou pracovních listů pro mateřské, základní a střední školy,  
e) využít pracovní listy, zážitkové mapy a další didaktické pomůcky pro vzdělávání rodin s dětmi 
zábavnou formou,  
f) rozvoj občanské společnosti a podpora místní pospolitosti,  
g) participace členů spolku v oblasti veřejného života se zřetelem na lokální problémy,  
h) iniciování aktivity členů spolku v oblasti kulturní, vzdělávací a dalších zájmů podle věkových 
skupin,  
ch) ochrana životního prostředí.  
 
Hlavní činnosti Ústavu  
Účel Ústavu je naplňován zejména prostřednictvím:  
a) přípravy a realizací vzdělávacích programů v oblastech: bezpečnosti silničního a železničního 
provozu včetně bezpečného pohybu osob zejména na přejezdech a železničních stanicích, 
prezentace krajů a významných míst jednotlivých krajů, prezentace pracovních pozic a řemesel a 
to zejména s důrazem na technické obory, prezentace vybraných oblastí průmyslu (např. 
energetika, zemědělství, apod.),  
b) přípravy a realizace programů ve výše uvedených oblastech pro spoluobčany senzoricky 
hendikepované (slabozraké, hluchoněmé, apod.),  
c) analýzy, komentování, osvěta a propagace instrumentů železničního modelářství a souvisejících 
oborů (realizace mimoškolních aktivit a efektivního využití volného času),  
d) praktické spolupráce s obdobně orientovanými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,  
e)pořádání seminářů, přednášek a akcí směřujících především k prevenci a prezentaci negativních 
i pozitivních jevů každodenního života za využití modelu,  
f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,  
g) poradenské a konzultační činnosti ve výše uvedených oblastech, 
h) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se vzdělávání, turistického ruchu i 
dopravy,  



i) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,  
j) vystupování jako právnické osoby oprávněné hájit zájmy železničního modelářství,  
k) realizace a spolupráce u dalších obdobných projektů směřujících k rozvoji dalších modelů v 
zahraničí,  
l) v oblasti životního prostředí,  
m) udržitelného rozvoje zahrnujícího environmentální udržitelnost, ekonomické udržitelnosti a 
sociální udržitelnosti,  
n) umožňovat setkávání komunit, členů spolku a pro tyto účely zajišťovat, organizovat semináře, 
besedy, přednášky, kurzy, vzdělávací, zájmové a kulturní akce a další aktivity pro komunitu a mířit 
tak ke zvýšení lokální pospolitosti. 
  



Ekonomické údaje k 31.12.2019 

 

Výnosy   18 069 tis.Kč 

Náklady   19 480 tis.Kč 

Výsledek hospodaření - 1 411 tis.Kč 

 

V roce 2019 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst, obcí a právnických a 
fyzických osob: 

 

Poskytovatel Částka Komentář 

MŠMT ČR 2 605 000 Kč dotace 

Celkem 2 605 000 Kč  

 

  



 

  



 

 

  



 

 


