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Žďárský, Michal
2021
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ÚVOD 

 

Moravská galerie věnovala rok 2020 přípravě nových stálých expozic a rekonstrukci 

Uměleckoprůmyslového muzea. V období karantény byly digitálně zprostředkovány zahájené 

výstavy Rajlich 100 a Rafani společně s prezentací sbírek galerie. Galerie se intenzivně 

věnovala přímé finanční podpoře umělců a nakoupila prostřednictvím otevřené výzvy díla 

současných designérů za 2,5 milionu korun. Nákupem děl českých autorek byl také zahájen 

dlouhodobý cíl vyrovnání genderového nepoměru ve sbírkách galerie. 

 

Mimořádně důleţitým projektem roku 2020 byly rozsáhlé přípravy nových prostor a expozic 

Uměleckoprůmyslového muzea a rozšíření sbírek designu. Proto se Moravská galerie 

rozhodla v rámci kritického období pandemie podpořit designéry pracující na území České 

republiky a na začátku léta 2020 vyhlásila ojedinělý open call na díla ze všech odvětví 

designu. Přímá koupě měla designérům zajistit alespoň minimální finanční jistotu, v současné 

době nutné sebevědomí při realizaci dalších produktů a také prestiţní zastoupení ve sbírkách 

významné státní instituce. Z celkového počtu 600 nabídnutých děl vybrala odborná porota 68 

realizací z odvětví módy, šperku, produktového a průmyslového designu. Všechna vybraná 

díla poputují do nových stálých expozic Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Otevřená 

výzva, její demokratizace a přímá koupě děl byla v současné nestabilní situaci velmi 

prospěšná, rezonovala mezi designéry i ve společnosti. Právě přímá finanční podpora byla 

jedním z hlavních důvodů, proč jsme se v současné situaci rozhodli rozšířit sbírky právě tímto 

způsobem. Ve snaze o propojení muzea, tvůrců a firem stála Moravská galerie jako jedna ze 

dvou státních institucí u vzniku Asociace českého průmyslového designu. 

 

K největším úspěchům minulého roku patřilo získání prestiţního ocenění za mimořádný počin 

roku v oblasti designu, které si Moravská galerie odnesla z Designbloku 2020 za výstavu 

prezentující nové akvizice. Výstavu zhlédlo během tří dnů více neţ 15 tisíc návštěvníků. 

 

Jiţ v prvních měsících roku bylo jisté, ţe zahájení jarní sezóny s dlouhodobě plánovaným 

výstavním projektem Rajlich 100 bude nutné z důvodu pandemie přesunout z dubnového 

termínu na září. Stejně tak byla přesunuta první z šesti plánovaných výstav umělecké skupiny 

Rafani. Obě vernisáţe proběhly úspěšně 24. září za účasti velkého počtu návštěvníků. 

Výstavy zůstaly otevřené pouhé tři týdny, ve zbylém čase je galerie zprostředkovávala 

pomocí online videí a komentovaných prohlídek. Díky práci s vlastními sbírkami a díly 

vytvořenými speciálně pro prostory Moravské galerie je moţné obě výstavy o několik měsíců 

prodlouţit. Pandemie zároveň zabránila realizaci nové krátkodobé výstavy v interiérech 

Jurkovičové vily. Proto galerie poţádala Evu Eisler a Petera Demka o prodlouţení jejich 

„pobytu“ ve vile na celý následující rok. Pouhé prodlouţení však přišlo oběma umělcům málo 

a tuto nabídku vyuţili k přepracování koncepce a vystavení nových exponátů.  

 

V období karantény se galerie soustředila na online prezentaci svých sbírek prostřednictvím 

videí a interaktivních vzdělávacích programů pro dospělé i děti. 

Jiţ několik let nabízí galerie pro široké publikum kurzy dějin umění, které byly nadále 

zprostředkovávány online formou. 
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Potvrzením správnosti nastaveného kurzu na poli dětské edukace je pro nás i získání 

prestiţního ocenění na F@IMP (Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony), 

který pořádá AVICOM – ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies 

and Social Media. Konkrétně byla oceněna interaktivní vzdělávací hra Sběratel umění v nové 

expozici Brno předměstí Vídně, která hravou formou představuje návštěvníkům 

v historických souvislostech ţivotní příběh a dílo významného českého umělce Hanuše 

Schwaigera a umělecké směry 19. století, které jsou dále prezentovány v expozici. 

 

Rok 2020 proţitý v přítomnosti nového viru COVID-19 byl pro Moravskou galerii stejně jako 

pro veškeré kulturní instituce ztrátový v počtu návštěvníků; v průběhu roku přišla galerie o 

40 % otevíracích dnů. Celkově navštívilo Moravskou galerii 67 808 návštěvníků. Veřejná 

solidarita a chuť podporovat kulturu se však u veřejnosti projevila více neţ kdy dříve. 

Důkazem je výše finančního obnosu za dobrovolné vstupné, která v roce 2020 dvakrát 

převýšila příspěvky z roku předcházejícího. Více neţ 40 tisíc Kč se vybralo ve stálé expozici 

Brno předměstí Vídně, která je do současnosti nejnavštěvovanější stálou expozicí galerie. 

Celková suma 62 570 Kč je nejvyšší vybranou částkou od roku 2014, kdy Moravská galerie 

zrušila povinné vstupné do všech stálých expozic. Speciální finanční kompenzaci od státu 

galerie vyuţila jen v první polovině roku. Do druhého pololetí 2020 jsme pak připravili 

mimořádná úsporná opatření, abychom nezatěţovali státní rozpočet a skončili s vyrovnaným 

hospodářským výsledkem i bez další kompenzace od státu. 

 

Sociální distanc, který kulturní svět zaţíval v jarních měsících, se galerie rozhodla v létě 

kompenzovat pop-upovým projektem Beer is Here, nazvaným s odkazem na stálou expozici 

ART IS HERE. Ve venkovním Výčepu u Praţáků pravidelně vystupovali pouliční umělci, 

kterým galerie zajistila touto formou nejen prostor, ale také přímou finanční odměnu od 

návštěvníků. Výčep obsluhovali po pracovní době sami zaměstnanci galerie a za výtěţek 

z prodeje nápojů se rozhodli zakoupit do sbírek sérii grafik od Naděţdy Plíškové, symbolicky 

s pivní tematikou. Naděţda Plíšková je jednou z významných českých umělkyň, jejíţ 

zastoupení ve svých sbírkách galerie postrádala – a není jediná. Nákupem jejího díla, ale 

i prací českých designérek byl zahájen dlouhodobý plán vyrovnání genderové nerovnováhy 

autorů a autorek zastoupených ve sbírkách Moravské galerie. 

 

Díky dlouhodobé koncepční práci a schopnosti Moravské galerie reagovat na investiční 

příleţitosti se nám podařilo připravit projekty financované z Evropské unie, jejichţ cílem 

bude renovace objektů a zlepšení návštěvnického komfortu, a uspět v grantovém řízení. 

Klíčovým úspěchem minulého roku bylo získání finančních prostředků za více neţ sto 

milionů korun na rekonstrukci Místodrţitelského paláce, jehoţ stavební a technický stav je 

kritický. Před Moravskou galerií nyní tedy stojí tři velké investiční projekty, na které budou 

navazovat různé druhy prezentace sbírek, které nám zajišťují dostatek práce v dalších 

nelehkých postpandemických časech. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE A PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

 

Kontaktní údaje 

 

Adresa: Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno 

Telefon: +420 532 169 111 

E-mail: info@moravska-galerie.cz 

www.moravska-galerie.cz 

 

Personální zastoupení 

 

V roce 2020 měla MG celkem 152 stálých zaměstnanců (136 přepočtených pracovních 

úvazků). 

 

Organizační struktura MG s uvedením vedoucích pracovníků a kurátorů sbírek:  

 

Ředitel MG Mgr. Jan Press  

 

Tajemník MG Mgr. Michal Ţďárský 

 

Pracoviště přímo řízená ředitelem MG  

 

Archiv MG Mgr. Svatava Hájková 

  

Investiční technik Jan Sáňka 

 

Pracovník interního auditu 

 

Ing. Denisa Makki 

  

Oddělení ostrahy a bezpečnosti sbírek Mgr. Michal Kučera, Ph.D. 

CENS, Rodný dům Josefa Hoffmanna, 

Jurkovičova vila 

Mgr. Rostislav Koryčánek 

  

Náměstek odboru ředitele Mgr. Jan Press,  

v zastoupení Mgr. Pavla Obrovská 

Sekretariát ředitele MG Mgr. Michal Ţďárský 

Knihovna PhDr. Judita Matějová 

Sbírka bibliofilií a kniţní vazby PhDr. Judita Matějová  

  

Sbírka starých tisků PhDr. Judita Matějová 

  

Náměstkyně pro vnější komunikaci Andrea Vojtěchovská 

 

Lektorské oddělení Mgr. Kateřina Minaříková 

mailto:info@moravska-galerie.cz
http://www.moravska-galerie.cz/
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Oddělení marketingu a komunikace Andrea Vojtěchovská 

  

Náměstek pro odbornou činnost Mgr. Ondřej Chrobák 

Odbor správy sbírek Mgr. Pavla Obrovská 

Registr sbírek Mgr. Pavla Obrovská 

Restaurátorské oddělení MgA. Terezie Veselá 

 

Management sbírek 

 

Mgr. Zdeněk Sedláček 

  

 

Odbor volného umění Mgr. Ondřej Chrobák  

Sbírka moderního a současného malířství  

a sochařství, Sbírka uměleckých děl pro 

nevidomé a slabozraké 

Mgr. Ondřej Chrobák 

 

Sbírka malířství a sochařství starého umění  

a 19. století 

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.  

Sbírka kresby a grafiky starého umění  

a 19. století 

Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 

Sbírka kresby a grafiky moderního  

a současného umění  

Mgr. Petr Ingerle 

  

Odbor UMPRUM Mgr. Ondřej Chrobák 

  

Sbírka textilu a módy Mgr. Andrea Březinová 

Sbírka nábytku a hraček, keramiky a porcelánu  

Sbírka designu Mgr. Rostislav Koryčánek 

Sbírka kovů, skla, sbírky starověku  

a mimoevropských kultur 

PhDr. Alena Krkošková 

Sbírka fotografie a nových médií Mgr. Jiří Pátek  

Sbírka grafického designu PhDr. Marta Sylvestrová 

  

 

Náměstkyně pro ekonomiku a provoz 

 

Ing. Marie Kočařová 

Oddělení produkce výstav a publikací  PhDr. Miroslava Pluháčková 

Oddělení stavby výstav Petr Kolaja 

Provozně-technické oddělení Ing. Zbyněk Kroča 

Ekonomické oddělení Ing. Marie Kočařová 
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Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MG 

Poradní orgán ředitele MG, sestavený z teoretiků výtvarného umění, jehoţ úkolem je 

vyjadřovat se ke strategii sbírkotvorné činnosti galerie a jejím změnám, k nabývání děl do 

sbírky MG a k dalším otázkám týkajícím se správy a uchování sbírky MG. Poradní sbor se 

skládá ze dvou sekcí: 

Volné umění a fotografie 

Mgr. Katarína Chmelinová, Ph.D. (Slovenská národná galéria) 

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně) 

Mgr. akad. arch. Edith Jeřábková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) 

PhDr. Olga Kotková (Národní galerie v Praze) 

Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (FaVU VUT v Brně) 

PhDr. Mahulena Nešlehová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR) 

PhDr. Terezie Petišková (Dům umění města Brna) 

Mgr. Tomáš Pospěch (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě) 

PhDr. Hana Rousová (historička umění) 

 

Užité umění a grafický design 

 

Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR) 

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) 

Mgr. Jiří Hulák (Národní technické muzeum) 

Mgr. Daniela Kramerová (historička umění) 

Jiří Macek (Profil Media s.r.o.) 

Mgr. Martina Lehmannová (Český výbor ICOM) 

Mgr. art. Maroš Schmidt (Slovenské muzeum dizajnu) 

Adam Štěch (OKOLO / Pedal Project) 

PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)  
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I. PREZENTACE A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

 

Po programové stránce je pole zprostředkování rozprostřeno především mezi kurátory, 

management sbírek, lektory a marketing. Provázanost činností vyjmenovaných sloţek tvoří 

předpoklad úspěchu nastavené koncepce prezentace a zprostředkování sbírkových fondů 

Moravské galerie. Tato koncepce je primárně zaloţena na třístupňovém formátu 

zprostředkování (výstavy a dlouhodobé expozice, studijní depozitáře a sbírky online), které ve 

svém součtu komplexně pokrývá sbírkový fond instituce. 

 

I.1.1 Zprostředkování sbírkových fondů 

 

Oblast prezentace a zprostředkování umění byla pandemickou situací jednou z nejvíce 

negativně ovlivněných segmentů činnosti. Expozice byly třikrát dlouhodobě uzavřeny pro 

veřejnost. I tak činnost galerie v této oblasti vycházela ze střednědobé koncepce rozvoje 

instituce po třech základních liniích: virtuální zprostředkování kompletního sbírkového fondu 

na internetové platformě „sbírky online“, prostřednictvím budování „otevřených“ studijních 

depozitářů a v neposlední řadě dlouhodobými a krátkodobými výstavními prezentacemi. Při 

uzavření objektů galerie pro veřejnost se potvrdil význam dlouhodobě kladený na virtuální 

zprostředkování sbírek. 

Zásadní agendou v roce 2020 bylo pokračovaní přípravy expozice designu a uţitého umění 

pro zrekonstruovanou budovu Uměleckoprůmyslového muzea, jehoţ znovuotevření je 

plánováno na rok 2021. To zahrnovalo i práce na dlouhodobé výstavní prezentaci sbírek skla, 

keramiky a porcelánu, které vycházejí právě z konceptu otevřeného depozitáře; bude 

lokalizována rovněţ do budovy Uměleckoprůmyslového muzea a její zpřístupnění veřejnosti 

bude součástí znovuotevření. 

V roce 2020 rovněţ pokračovala příprava druhé fáze dlouhodobé expozice ze sbírek starého 

umění a uměleckého řemesla pro budovu Místodrţitelského paláce. Prezentace časově 

pokrývající období od raného středověku po barok má dle plánu v budoucnu doplnit divácky 

mimořádně úspěšnou expozici Brno předměstí Vídně mapující období dlouhého 19. století 

z kmenových sbírek galerie, která byla dokončena a zpřístupněna v listopadu roku 2019. 

Realizace druhé etapy je podobně jako úvodní fáze spojena se stavebními úpravami 

výstavních sálů a v závislosti na získání finančních dotací je její finalizace situována do 

období let 2022–23. K přímé realizaci byla připravena extenze expozice o sál monotematicky 

prezentující chef d’oeuvre sbírek Moravské galerie, obraz Petera Paula Rubense Hlava 

Medúzy. Její zpřístupnění je naplánováno na duben 2021. 

V expozici ART IS HERE v Praţákově paláci byla v roce 2020 uskutečněna série výstavních 

intervencí v grafických kabinetech a obměna dvou sálů v expozičním patře Nového umění po 

roce 1945. 

V rovině zpřesňování a cizelování koncepce pokračovala v roce 2020 ideová práce týkající se 

budoucí prezentace sbírkových fondů v připravované přístavbě centrálního depozitu v Brně-

Řečkovicích. 
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I.1.2 Výstavní dramaturgie 

 

Na základě zkušeností s dopadem pandemie COVID-19, resp. souvisejících 

protipandemických opatření, na výstavní aktivity byla galerie nucena přehodnotit postupy pro 

realizaci výstavních projektů. 

 

Jako rizikové vzhledem k možnostem jejich realizace a dopadu na veřejnost byly 

vyhodnoceny tyto faktory: 

 

- trvání projektu méně neţ 6 měsíců 

- projekty bez moţnosti prodlouţení 

- projekty zaloţené na zápůjčkách, domácích i zahraničních 

- projekty zaloţené na zahraniční spolupráci (přeshraniční mobilitě lidí a uměleckých 

děl) 

- projekty vyţadující masivní účast vystavujících nebo návštěvníků 

- finančně nákladné projekty (blockbustery) 

 

Jako udržitelné formy prezentace byly naopak vyhodnoceny: 

- projekty zaloţené na vlastních sbírkových fondech instituce 

- projekty zaloţené na nových akvizicích sbírkových předmětů 

- projekty koncipované jako dlouhodobě udrţitelné (1–3 roky)  

- projekty s moţností dílčích obměn nebo postupného rozvíjení (work in progress) 

- dlouhodobé expozice 

- finančně a organizačně nenáročné projekty reagující na okamţitou situaci (pop-up) 

- transfer realizace projektu z „reálného“ do online prostředí 

 

Na základě uvedených bodů bylo a do budoucna i nadále bude nutné urychleně upravit 

výstavní strategii. V tomto duchu došlo u většiny proponovaných projektů ke změnám 

koncepce, termínu realizace, doby jejich trvání a v krajním případě k jejich úplnému zrušení. 

Tyto změny budou mít důsledky i na plánování a přípravu projektů pro následující roky. 

 

V rámci omezených moţností realizovala MG i v roce 2020 plánovaný výstavní program ve 

svých výstavních budovách zpřístupněných veřejnosti. Původní harmonogram však bylo 

nutné upravit z důvodu uzavření instituce během nouzového stavu, způsobeného nákazou 

COVID-19, coţ vedlo k posunu a dalším úpravám výstavní dramaturgie galerie. 

Uměleckoprůmyslové muzeum bylo po celý rok 2020 v rekonstrukci. V roce 2021 plánujeme 

slavnostní otevření stálé expozice mapující historii uţitého umění a designu a výstavu 

předního českého designéra Jiřího Pelcla. 

 

Pro výstavní prostor Praţákova paláce byla na podzim 2020 připravena posunutá výstava Jana 

Rajlicha st., zakladatele Bienále Brno (pod názvem Rajlich 100), zahájená 24. 9. 2020. 

Bohuţel jsme v souvislosti s epidemií COVID-19 jiţ v říjnu 2020 byli nuceni znovu uzavřít 

výstavní prostory, a proto jsme se rozhodli prodlouţit termín trvání této výstavy aţ do 8. 8. 

2021. Tím se plánovaná výstava Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění 
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posune aţ do roku 2022. V přízemí Místodrţitelského paláce, kde je umístěno pokračování 

výstavy Rajlich 100 z Praţákova paláce, sekce Jan Rajlich a Bienále plus doprovodná výstava 

Hommage: Jan Rajlich 100 × 100, kterou připravil Jan Rajlich ml. a Sdruţení Bienále Brno, 

budou tyto výstavy pokračovat shodně s výstavou v Praţákově paláci aţ do 8. 8. 2021. 

Prostory Místodrţitelského paláce, konkrétně další výstavní sály v prvním patře, jsme v roce 

2020 plánovali rekonstruovat a navázat tak na novou stálou expozici starého umění Brno 

předměstí Vídně, zahájenou v listopadu 2019. Tento projekt se však z důvodu situace 

vyvolané epidemií COVID-19 nerealizoval, přičemţ další fáze rozšíření expozice starého 

umění je odvislá od získání finančních prostředků na nutné stavební úpravy. Alespoň částečné 

rozšíření však chceme provést v roce 2021. Program Atria Praţákova paláce se zaměřil na 

autorské prezentace současných umělců (Rafani I). Taktéţ sezónní výstavní program 

v Jurkovičově vile (prodlouţení výstavy Eva Eisler – Peter Demek do 7. 3. 2021) a v Rodném 

domě Josefa Hoffmanna v Brtnici (zde tradičně ve spolupráci s MAK Wien) pokračuje 

v nastavené programové linii: došlo k prodlouţení výstavy Josef Hoffmann – Otto Prutscher 

a k odloţení začátku výstavy 15 let Muzea Josefa Hoffmanna na další sezónu v roce 2021. 
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Výstavy v roce 2020*: 

VÝSTAVA 
BUDOVA/ 

DATUM 

NÁVŠTĚVN

OST 
WEB 

výstava finalistů Ceny Jindřicha 

Chalupeckého 

Praţákův palác /27. 

9. 2019 – 19. 1. 2020 

za rok 2020 

629 

celkem 

5 912 

webový 

odkaz 

Rajlich 100 

Praţákův palác, 

Místodrţitelský 

palác / 25. 9. 2020 – 

8. 8. 2021 

celkem 

1 397 

webový 

odkaz 

Ve vile: Eva Eisler – Peter Demek 

Jurkovičova vila / 

24. 5. 2019 – 27. 5. 

2020 

za rok 2020 

866 

celkem 

7 966 

webový 

odkaz 

Eva Eisler – Peter Demek: House 

Sitters 

Jurkovičova vila / 5. 

6. 2020 – 7. 3. 2021 

celkem 

2 389 

webový 

odkaz 

Josef Hoffmann – Otto Prutscher 

Rodný dům Josefa 

Hoffmanna / 30. 6. 

2019 – 31. 3. 2021 

za rok 2020 

1 153 

celkem 

2 776 

webový 

odkaz 

Nejkrásnější české knihy roku 

2018 

Praţákův palác / 21. 

11. 2019 – 31. 3. 

2020 

za rok 2020 

675 

celkem 

1 048 

webový 

odkaz 

Nejkrásnější české knihy roku 

2019 

Praţákův palác / 19. 

12. 2020 – 30. 4. 

2021 

celkem 

29 

webový 

odkaz 

Richard Adam: Raději sbírat 

motýly? 

Praţákův palác / 27. 

9. 2019 – 30. 8. 2020 

za rok 2020 

4 293 

celkem 

7 924 

webový 

odkaz 

Rafani 
Praţákův palác / 25. 

9. 2020 – 30. 1. 2022 

celkem 

674 

webový 

odkaz 

DESIGNBLOK 2020 
Praha / 

7.–11. 10. 2020 

celkem 

15 231 

webový 

odkaz 

 

*návštěvnost je uvedena včetně doprovodných programů k výstavám 

 

 

I.2 Bienále Brno  

 

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy Uměleckoprůmyslového muzea došlo k celkovému 

posunutí harmonogramu výstav spojených s touto budovou. Proto bylo i uskutečnění 

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/cjch-2019.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/cjch-2019.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/rajlich-100.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/rajlich-100.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/eva-eisler.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/eva-eisler.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/eva-eisler-%E2%80%93-peter-demek-house-sitters.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/eva-eisler-%E2%80%93-peter-demek-house-sitters.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/otto-prutscher.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/otto-prutscher.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2018.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2018.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2019.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/nejkrasnejsi-ceske-knihy-roku-2019.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/radeji-sbirat-motyly.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/radeji-sbirat-motyly.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/rafani.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2020/rafani.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2020/moravska-galerie-na-designbloku-2020.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2020/moravska-galerie-na-designbloku-2020.aspx
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29. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu Brno přesunuto aţ na rok 2022. 

Moravská galerie oslovila jako zahraničního kurátora akce významného britského teoretika 

grafického designu Ricka Poynora, který jiţ v roce 2019 předloţil synopsi 29. Bienále Brno 

2022. Jako jednotící téma bienále zvolil autor koncepce budoucnost obrazu, jeţ se promítne 

do organizace soutěţní přehlídky, doprovodné výstavy a mezinárodního sympozia. Přípravy 

pokračovaly v průběhu roku 2020 dle pracovního harmonogramu. Původně plánované téma 

výstavy z cyklu Osobnosti českého grafického designu – tvorba Jiřího Rathouského, jehoţ 

rozsáhlou pozůstalost získala Moravská galerie do svých sbírek koncem roku 2017 a jejíţ 

zpracování je pro velký objem časově náročné – bylo odloţeno na rok 2024. Přípravné práce 

v roce 2020 byly zaměřeny na vypracování podmínek účasti 29. Bienále Brno 2022, 

komunikaci s porotci a přednášejícími na sympoziu. Probíhaly přípravné práce na kurátorské 

výstavě Bienále Brno: Rick Poynor – Fotografie a grafický design, a to vypracováním libreta 

výstavy, stanovením výstavních témat, výzkumem materiálu pro výstavu a rešeršemi 

literatury. 

 

Uskutečnil se speciální program k oslavě stého výročí narození významné osobnosti 

grafického designu a zakladatele Bienále Brno ak. mal. Jana Rajlicha staršího (1920–2016), 

jehoţ nedoţité jubileum připadlo na 10. dubna 2020. Moravská galerie uspořádala soubornou 

výstavu Rajlichova celoţivotního díla nazvanou Jan Rajlich  Art & Design v Praţákově paláci 

a Místodrţitelském paláci a Jan Rajlich & Bienále Brno v Místodrţitelském paláci a vydala 

monografii s názvem Jan Rajlich 100: Mr. Brno, která kriticky hodnotí jeho mnohotvárnou 

tvorbu. Na realizaci Rajlichovy monografie se v roce 2020 podílel autorský tým pod vedením 

kurátorky sbírky grafického designu Marty Sylvestrové; jeho členy byli Pavel Coufalík, Pavel 

Ryška, Markéta Svobodová, Vít Jakubíček, Jan Rajlich ml. a Alena Rajlichová. Podkladem 

k vydání Rajlichovy monografie se stalo zpracování jeho rozsáhlé pozůstalosti, kterou 

Moravská galerie získala v roce 2017 do svých sbírek. Akvizice byla dále rozšířena o dar 

plakátů Jana Rajlicha st. a Jana Rajlicha ml., které Rajlichův syn daroval do sbírek Moravské 

galerie u příleţitosti otcovy výstavy. 

 

Ve spolupráci se Sdruţením Bienále Brno Moravská galerie připravila v roce 2020 

v prostorách Místodrţitelského paláce mezinárodní přehlídku plakátů Hommage: Jan Rajlich 

100 × 100, 100 let – 100 plakátů, vytvořených grafickými designéry z řad členů 

a zahraničních čestných členů Sdruţení Bienále Brno, doplněných o další významné 

osobnosti mající vztah k Bienále Brno. 
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NÁVŠTĚVNOST EXPOZIC A VÝSTAV MG 

 

Počet návštěvníků MG v roce 2020 67 808  

  

Stálé expozice 26 977  

Praţákův palác 10 614  

Uměleckoprůmyslové muzeum (uzavřeno od 30. 6. 2017) 0 

Místodrţitelský palác 

 

15 789  

Josef Hoffmann. Inspirace 574 

 
  

Krátkodobé výstavy 10 632  

Doprovodné a edukační programy* 

 

 

28 813  

Knihovna MG vč. Artotéky 1 386  

Brněnská muzejní noc 2020 v MG  nekonala se 

  

Stálá expozice v Regionálním muzeu v Mikulově** 14 900  
* jedná se o doprovodné programy, které se nevztahovaly ke krátkodobým výstavám ani ke stálým expozicím 

** návštěvnost není započítána do celkového počtu návštěvníků Moravské galerie v roce 2020 
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I.3 Publikační činnost 

 

Moravská galerie připravila k vydání katalogy a doprovodné publikace k výstavám, které 

v roce 2020 uspořádala. V roce 2020 vyšla standardně dvě čísla Bulletinu Moravské galerie 

v Brně, a to č. 81 Translokalita – migrace – kulturní a umělecká výměna a č. 82 Postmoderna. 

K výstavě Rajlich 100 vyšla v roce 2020 obsáhlá monografie. V rámci edice Junior se 

připravuje k tisku publikace Jak se dělá design. Dále jsme připravili k vydání katalog sbírky 

fotografie Jan Svoboda: Dílo ve sbírkách Moravské galerie v Brně v česko-anglické mutaci. 

Zpracováváme hesla pro expoziční katalogy a katalog online sbírek, jehoţ důleţitost 

a výhodnost spočívající v dostupnosti při neočekávaných událostech se prokázala při 

nouzovém stavu způsobeném pandemií COVID-19. 

 

Členy redakční rady Bulletinu Moravské galerie v Brně v roce 2020 byli: 

Mgr. Terezie Petišková, Dům umění města Brně 

Mgr. Petra Hanáková, Ph.D., VŠVU Bratislava, SNG Bratislava 

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., VŠUP Praha 

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., FF MU 

Mgr. Rostislav Koryčánek, MG 

Mgr. Jindřich Chatrný, MuMB 

Mgr. Markéta Ţáčková, Ph.D., FaVU VUT v Brně  

PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR 

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., FaVU VUT v Brně 

 

Publikace, doprovodné tiskoviny výstav a periodika v roce 2020: 

Publikace Autor/editor  

Rajlich 100, ISBN 978-80-7027-334-0 Marta Sylvestrová 

Bulletin Moravské galerie č. 81, ISSN 0023-1576 Petr Tomášek 

Bulletin Moravské galerie č. 82, ISSN 0023-1576 Rostislav Koryčánek 

Edice JUNIOR  

Jak namalovat vejce? Příběh malíře Josefa Šímy, ISBN 

978-80-7027-328-9 

Silvie Šeborová 

Sbírkové katalogy MG  

Jan Svoboda: Dílo ve sbírkách Moravské galerie 

v Brně, ISBN 978-80-7027-343-2 

Jiří Pátek 
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I.4 Edukační aktivity a doprovodné programy 

 

Lektorské oddělení MG nabízí dlouhodobě a cíleně řadu programů určených různým 

skupinám od školních kolektivů přes individuální návštěvníky všech věkových kategorií aţ po 

širokou veřejnost. Pro rok 2020 bylo klíčové pruţně reagovat na aktuální dění. Pozornost byla 

soustředěná na vytváření nových programů pro veřejnost i pro školní skupiny v nových 

expozicích v Uměleckoprůmyslovém muzeu i v Místodrţitelském paláci. Uzavření budov 

galerie během nouzového stavu zároveň ukázalo nutnost pokračovat v posílení aktivit 

lektorského oddělení na sociálních sítích a v online prostředí (Facebook, Instagram, Youtube 

atp.) prostřednictvím speciálně navrţeného programu zprostředkujícího výstavní a sbírkový 

obsah, jako jsou např. tvořivé dílny online, videotutorialy, online předčítání, online prohlídky 

nebo rozšiřující podklady pro pedagogy, přičemţ velkou výhodou instituce byl v tomto 

ohledu fungující katalog sbírek online, který poskytuje vhodný podklad pro edukační online 

programy. 

 

Nadále bylo prioritou podpořit zájem veřejnosti a nabízet trvale udrţitelný kvalitní program 

pro široké spektrum návštěvníků. V roce 2020 započaly intenzivní přípravy spojené s novou 

podobou Uměleckoprůmyslového muzea. Primárně se jednalo o vytvoření nových programů 

pro veřejnost i pro školní skupiny, vytvoření nového zázemí lektorského oddělení a ve 

spolupráci s kurátory podpoření edukativní sloţky expozice. Tyto přípravy budou kulminovat 

v roce 2021. Pozornost byla soustředěna na programy k nové stálé expozici Brno předměstí 

Vídně v Místodrţitelském paláci, kde je pro nás potvrzením kvalitně odvedené práce získání 

prestiţního ocenění na F@IMP (Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony), 

pořádaném organizací AVICOM – ICOM International Committee for Audiovisual, New 

Technologies and Social Media. Konkrétně byla oceněna interaktivní vzdělávací hra Sběratel 

umění v nové expozici Brno předměstí Vídně, která hravou formou představuje návštěvníkům 

v historických souvislostech ţivotní příběh a dílo významného českého umělce Hanuše 

Schwaigera a umělecké směry 19. století, které jsou dále prezentovány v expozici. 

 

Kromě toho lektorské oddělení pokračovalo v zavedených projektech v Praţákově paláci, 

Jurkovičově vile a v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici. V tomto ohledu bylo samozřejmě 

stěţejní získání finanční podpory z dotačních programů. V doprovodných programech pro 

veřejnost se podařilo posílit základnu návštěvníků Moravské galerie z řad dětí ve věku 0–12 

let a jejich rodičů a prarodičů. I v roce 2020 pokračovalo zaměření na cílovou skupinu 

teenagerů a studentů středních a vysokých škol. Oddělení i nadále těţilo z provázanosti své 

práce s oddělením marketingu a komunikace, které zajišťuje propagaci jednotlivých 

programů. 

 

Důleţitou součástí aktivit lektorského oddělení je rozvíjení dobrovolnického programu, práce 

s externími lektory a jejich pravidelné zapojování do programové činnosti galerie. V roce 

2020 jsme usilovali o udrţení motivace stávajících dobrovolníků a zároveň jsme se snaţili 

novým zájemcům nabízet atraktivní moţnost trávení volného času a získávání zkušeností 

i navzdory nepříznivé situaci. Přispěly k tomu chystané výstavní projekty, které jsou 

atraktivní pro širokou veřejnost, i bohatý doprovodný program neodmyslitelně spjatý 
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s edukační činností a konfrontací s odbornou veřejností (aktivní zapojení dobrovolníků tak 

probíhalo například při vernisáţích výstavního projektu Rajlich 100, při doprovodném 

programu z cyklu Prostor pro aj.). Vzhledem k pandemické situaci však bylo zapojení 

dobrovolníků v roce 2020 značně omezeno a upraveno do aktivit realizovatelných distanční 

formou (například podílení se na administrativní činnosti galerie). 

 

I.4.1 Školy a edukační aktivity 

 

Cílem Moravské galerie je udrţet nastavenou kvalitu edukačních programů, sledovat aktuální 

trendy v muzejní pedagogice a hledat nové formáty práce s veřejností, včetně online prostoru. 

Zároveň se ukázalo, ţe je potřeba reagovat na společenské i sociální dopady pandemie, která 

výrazně ovlivnila zavedenou činnost směrem k veřejnosti.  

 

Lektorské oddělení MG se zaměřuje na spolupráci s externími lektory, aktivně se snaţí 

rozšiřovat jejich okruh a zároveň zajistit jejich odbornou kvalifikaci pod vedením interních 

galerijních pedagogů. Lektorské oddělení i nadále prohlubovalo spolupráci se školami nejen 

z Brna, ale i z celého Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, a pokračovalo v zavedených 

programech v Praţákově paláci a Jurkovičově vile, jejichţ nabídka se přizpůsobovala aktuální 

poptávce. S ohledem na pandemická opatření, která ochromila většinu školního roku 2020, 

bylo nutné nabídku zredukovat a přesunout do online prostředí. Díky online aktivitám se však 

pomyslný dosah programů nemusel omezovat pouze na spádové školy v oblasti 

Jihomoravského kraje, ale aktivně jsme oslovovali školy po celé České republice. Online 

formou tak galerie například nově nabízela přípravný kurz dějin umění pro studenty středních 

škol i rozšiřující podklady pro pedagogy středních škol. Důraz byl i nadále kladen na 

edukační programy v Místodrţitelském paláci, vázané na novou stálou expozici Brno 

předměstí Vídně, věnující se umění 19. století ve sbírkách Moravské galerie. 

 

K plánovanému otevření nové expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu se vázalo vytvoření 

nových programů zaměřených na design, které děti, ţáky a studenty všech věkových kategorií 

seznámí s novou expozicí designu a s historií českého designu. S novými programy souvisí 

i způsob jejich propagace a vytvoření nových programových edukačních broţur pro 

pedagogy, k jejichţ realizaci dojde v roce 2021. V Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici jsme 

posílili a navýšili lektorské aktivity a programy (např. dvojnásobným počtem letních 

Artcampů) a podpořili jejich propagaci nejen v kraji Vysočina. Nová podoba areálu Rodného 

domu Josefa Hoffmanna nabízí místo k relaxaci i rozličným tvůrčím aktivitám. Součástí bylo 

vytvoření nových formátů pro širokou veřejnost se zaměřením na rodiny s dětmi i na 

organizované skupiny a školní exkurze. Cílem inovace je dlouhodobě prohloubit zájem místní 

komunity, a zároveň zatraktivnit Rodný dům Josefa Hoffmanna jako ţádanou turistickou 

destinaci, v případě školních skupin jako atraktivní místo pro organizované školní výlety 

a exkurze. Pokračujeme v nabídce programů pro školy v anglickém jazyce s rodilým 

mluvčím, které kombinují rozšíření znalostí z výtvarné výchovy, češtiny, dějepisu či občanské 

výchovy s výukou tohoto světového jazyka. 
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Kromě programů ke stálým expozicím vznikly v roce 2020 edukační programy k jednotlivým 

vybraným krátkodobým projektům, jako například k retrospektivní výstavě Jana Rajlicha st. 

v rámci výstavního projektu Rajlich 100. Edukační programy jsou komponovány na základě 

analýzy minulých let tak, aby odpovídaly potřebám škol a splňovaly cíle RVP a ŠVP. 

Distribuce a propagace edukačních programů je zajišťována formou tištěné broţury, zasíláním 

newsletterů s nabídkou edukačních programů k aktuálním výstavním projektům (včetně 

obohacení nabídky o rozšiřující podklady pro pedagogy k edukačním programům). S ohledem 

na současná vládní nařízení se spolu s prodlouţením výstav do roku 2021 prodluţuje 

i edukační nabídka. Moravská galerie byla v roce 2020 spolupořadatelem soutěţe pro studenty 

středních výtvarných a odborných škol a gymnázií ve věku 14 aţ 19 let Máš umělecké 

střevo?, jejíţ finále, posunuté z jara do června 2020, proběhlo spolu se soutěţní výstavou a za 

hojné účasti studentů v Místodrţitelském paláci. 

 

Záměrem Moravské galerie je rozvíjet spolupráci s edukačními pracovišti v galerijních 

institucích a na vysokých školách u nás i v zahraničí s cílem zkvalitňování programů. Studenti 

měli i v roce 2020 moţnost vykonávat v Moravské galerii povinné praxe, ale pouze 

v rozvolněných měsících s ohledem na vládní opatření. Ve spolupráci s Katedrou výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty MU připravilo lektorské oddělení jiţ jedenáctý ročník týdne 

výtvarné kultury (Brno Art Week), který v roce 2020 vzhledem k situaci proběhl online 

formou. Záměrem je pokračovat ve spolupráci s kulturními a školskými odbory Statutárního 

města Brna, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina a ucházet se o dotační podporu 

edukačních aktivit. V rámci spolupráce s Metodickým centrem muzejní pedagogiky MZM 

jsme plánovali i pro rok 2020 pravidelný kurz pro muzejní pedagogy v expozicích Moravské 

galerie – ten se ale vzhledem k pandemickým opatřením nemohl v prostorách galerie fyzicky 

uskutečnit. 

 

I.4.2. Doprovodné programy 

 

K zavedeným cyklům realizovaným Moravskou galerií patří Prostor pro (diskuze a přednášky 

o současném umění, knihách o umění, architektuře a designu), Vox imaginis (program 

spojující výtvarné umění, hudbu a literaturu), který v roce 2020 proběhl čtyřikrát, z toho 

jednou online formou. Ve spolupráci s výtvarnou školou Start-Art realizujeme v průběhu 

celého roku výtvarné kurzy (Tužkou štětcem mezi mistry, Portrét a figura, Mezi stromy), které 

se v roce 2020 uskutečnily v letních měsících. Stěţejním projektem byly doprovodné 

programy pro veřejnost k novým stálým expozicím: série workshopů starých technik 

k expozici Brno předměstí Vídně (například workshopy věnované starým fotografickým 

technikám) nebo tematický cyklus přednášek věnující se umění 19. století. Vedle toho byly 

připraveny programy ke krátkodobým výstavám v budovách Moravské galerie (dle potřeby i 

v online podobě, jako byly například netradiční komentované prohlídky výstavy umělecké 

skupiny Rafani nebo kurátorské komentáře výstavního projektu Rajlich 100). 

S ohledem na pandemickou situaci se doprovodný program galerie přesunul ve velké míře do 

online prostředí s primárním vyuţitím platformy digitalizovaných sbírek online. Na sociálních 

sítích (Facebook, Instagram, Youtube) byly průběţně publikovány programy jako např. 

rozhovory s umělci, jejichţ díla jsou zastoupena v Artotéce Moravské galerie, listování 
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galerijními publikacemi, videotutorialy nebo komentované prohlídky online v českém 

i anglickém jazyce. Je to například nový online program Five Minute Art(w)alk představující 

klíčová díla ze sbírek galerie v sérii krátkých videí v anglickém jazyce, který si klade za cíl 

oslovit online návštěvníky v širším geografickém měřítku. 

 

Tradiční kaţdoroční událostí je téţ Brněnská muzejní noc, kde plní Moravská galerie roli 

garanta a koordinátora celé akce. V roce 2020 bylo v jednání přesunutí termínu na podzim, ale 

vzhledem ke zhoršující se situaci nebylo moţné akci nakonec zrealizovat. S optimismem však 

vyhlíţíme příští ročník. 

 

Děti a rodiče s dětmi 

Dětem byly i v roce 2020 určeny následující typy programů: Dětské vernisáže, Sobotní 

ateliéry, Rodinná odpoledne, Barevná dopoledne, A proč? Book Club, Výživa, Prostor PRO 

knihu a workshopy s umělci. Tato nabídka byla v roce 2020 doplněna o nové formáty 

v závislosti na aktuální poptávce a případných bezpečnostních opatření v souvislosti 

s pandemickou situací. Vznikl tak například nový videoseriál Doma v galerii dostupný na 

sociálních sítích galerie, který zprostředkovává dočasně nepřístupná umělecká díla z výstav 

i stálých expozic spolu s tipy na tvůrčí aktivity, nebo pravidelné online předčítání (A proč? 

Book Club) z celosvětově uznávaných anglických kníţek (nejen) o umění pro děti. Díky 

uvolnění vládních opatření v letních měsících bylo moţné realizovat plánovanou řadu 

příměstských táborů pro děti a mládeţ, tzv. Artcampů zaměřených na výtvarné umění 

i mezioborová témata. V roce 2020 byly tábory připraveny ve spolupráci s Filharmonií Brno, 

se studiem Efemér, brněnskými výtvarníky a dalšími partnery. 

 

Dětská vernisáţ, nabízející dětem a jejich rodičům moţnost seznámit se s novou výstavou 

aktivně a záţitkovou formou, byla v roce 2020 připravena k výstavě Rajlich 100, s ohledem 

na vládní protipandemická opatření. V Uměleckoprůmyslovém muzeu během roku 2020 

probíhaly přípravy pro vznik specializovaného pracoviště, tzv. Design laboratoře vyuţívající 

nejmodernější technologie, jeţ bude v otevíracích hodinách galerie volně přístupná všem 

návštěvníkům, kteří sem budou moci přicházet za poznáním i zábavou. 

 

Senioři 

Přímo vyhrazený prostor pro rozvoj aktivit máme i pro návštěvníky z řad seniorů, kteří jsou 

organizováni v Univerzitách třetího věku, Kulturní akademii třetího věku a různých klubech 

seniorů. K zavedeným programům pro publikum středního a staršího věku patří cyklus 

workshopů Creativ 60+. Vzhledem k ohroţení dané cílové skupiny však v roce 2020 došlo 

k pozastavení programu. 

 

Handicapovaní 

Moravská galerie pravidelně připravuje programy k probíhajícím výstavám na míru 

specifických potřeb skupin osob s handicapem. Lektorské oddělení připravilo speciální 

komentované prohlídky, workshopy i Artcampy (například ve spolupráci s ateliérem KreAt 

proběhl v roce 2020 otevřený integrační workshop pro handicapované i veřejnost a 

mezinárodní výtvarný workshop osob s handicapem). V roce 2020 jsme také spolupracovali 
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se slovenskými sdruţeními Duševné zdravie detí, Viera reštart, Ateliér Nezábudka a s 

místními sdruţeními Kunštát Pro futuro, se stacionáři Gaudium a Srdíčko, s Ateliérem Kvark 

a Galerií 13. Nově jsme navázali spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy Masarykovy 

univerzity a s Open Art Studio. Příleţitostně pracujeme téţ se sbírkou uměleckých děl 

určených slabozrakým a nevidomým (v roce 2020 se například realizoval speciální workshop 

pro nevidomé a slabozraké ze střední, základní a mateřské školy pro zdravotně 

znevýhodněné). Kaţdoročně spolupracujeme se sdruţením Tmavomodrý festival, pro nějţ 

připravujeme workshopy pro slabozraké a nevidomé. Na jaře 2020 nebylo bohuţel moţné 

realizovat plánované zapojení do festivalu kvůli nouzovému stavu a uzavření galerie. 

 

Přátelé Moravské galerie 

Se spolkem Přátel Moravské galerie úzce spolupracuje především lektorské oddělení. Na rok 

2020 byla naplánována revize moţností členství, pojetí programu, nový grafický vizuál 

i vylepšení a zatraktivnění nabízených sluţeb a programů, vycházející ze sledování 

současných trendů, k jejichţ realizaci dojde v roce 2021. To vše s hlavním cílem oţivit 

fungování spolku, přivést nové členy a prohlubovat jejich zájem o činnost Moravské galerie. 

V roce 2020 došlo ke zvolení nové předsedkyně spolku Mgr. Markéty Skotákové; v online 

prostředí proběhla kaţdoroční valná hromada a zasedání poroty pro výběr laureáta/laureátky 

Ceny Michala Ranného. 
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Přehled doprovodných a edukačních programů za rok 2020 

 

Typ akce Počet akcí Počet návštěvníků 

 

 

 

 

  

Doprovodné programy 

Vernisáţe  5 520 

Dětské vernisáţe 2 84 

Komentované prohlídky  8 142 

Diskuze a prezentace 7 15 672  

Přednášky 24 1104 

Konference, kolokvia a sympozia  1 20 

Filmové projekce  27 2 055  

Divadelní představení  5 555 

Koncerty  3 198 

Zájezdy a exkurze  1 25 

Brněnská muzejní noc 2020 zrušena zrušena 

Eventy  21 3 098  

Programy pro děti a rodiny s dětmi  65 1 809  

Workshopy pro dospělé  11 307 

Programy pro seniory  2 94 

Programy pro handicapované  5 245 

Doprovodné programy celkem 187 25 928  

  

 

 

Edukační programy  

Edukační programy pro MŠ  36 1 199  

Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ  46 766 

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ  16 282 

Edukační programy pro SŠ  13 224 

Edukační programy pro VŠ  15 414 

Edukační programy celkem 126 2 885  

   

Doprovodné a edukační programy 

celkem za rok 2020 

313 28 813  

 

Doprovodné a edukační programy Moravské galerie v Brně navštívilo v roce 2020 

celkem 28 813 osob. 
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I.5 Marketing a komunikace 

 

Stěţejním úkolem v roce 2020 měla být pro oddělení marketingu a komunikace příprava 

propagace nové expozice designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Vzhledem k epidemii 

COVID-19 a s tím související uzavření všech budov muselo oddělení přehodnotit prioritní 

úkoly a hledat nové cesty, jak komunikovat s veřejností. Přirozeně se nabídlo přesunutí 

marketingových aktivit do online prostoru. Ihned po vyhlášení nouzového stavu vypracovalo 

oddělení marketingu a komunikace způsoby prezentace na sociálních sítích, nemoţnost 

navštívit galerijní prostory alespoň částečně vykompenzoval projekt Moravská galerie doma. 

V rámci tohoto projektu oddělení propaguje katalog sbírek online, který dovoluje zájemcům 

kontakt se sbírkou Moravské galerie i z pohodlí domova, Artotéku, formou kvízů a anket 

seznamuje se svými stěţejními i méně známými sbírkovými předměty. Ve spolupráci 

s lektorským oddělením nabízíme také hravé úkoly pro děti. 

 

Vzhledem k dlouhodobějšímu omezení provozu rozhodlo vedení Moravské galerie o časovém 

posunu výstav, jeţ měly zahájit jarní sezónu. Oddělení marketingu proto v jarních měsících 

pracovalo na úpravách (vizuálů, mediálních smluv, prezentaci online) spojených s odloţením 

výstav. Zároveň vypracovávalo novou marketingovou kampaň k projektům na podzim. 

Projekty se podařilo otevřít, ale jen na velmi krátkou dobu (3 týdny), po uzavření galerie jsme 

aktivity opět přesměrovali na platformu Moravská galerie doma, kde vznikly online programy 

pro děti, kurzy dějin umění, na které je moţné si zakoupit přístup přes portál GoOut. 

 

Se zpoţděním jsme otevřeli sezónu Muzea Josefa Hoffmann v Brtnici s mobilní kavárnou na 

zahradě, s Freedomkem a půjčovnou elektrokol. Plánované zahájení sezóny v květnu se 

zpozdilo o měsíc, výstava věnovaná výročí 15 let muzea byla odloţena. Jak v případě Muzea 

Josefa Hoffmanna, tak Jurkovičovy vily zůstává důleţitým bodem práce na větším 

zviditelnění obou objektů jako turistických cílů v rámci celostátních (i celosvětových) 

turistických kanálů. 

 

Dalším úkolem, na který jsme v průběhu roku 2020 soustředili své síly, bylo vypracování 

podkladů pro přípravu nových webových stránek Moravské galerie, jejichţ důleţitost pro 

kontakt s veřejností se opět potvrdila v rámci nouzového stavu. Stávající podoba je zastaralá, 

administrační systém nefunkční a neefektivní. Ve druhé polovině roku jsme se soustředili na 

výběr vhodné šablony pro novou podobu webových stránek; hotové by měly být v roce 2021.  

 

K rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea se pojí mnoţství dílčích úkolů: příprava 

veřejnosti na otevření muzea, hledání potenciálních finančních partnerů, navrţení a realizace 

nového orientačního systému, organizace slavnostního openingu, organizace eventů v nově 

upravených prostorách, zabezpečení zázemí pro akce, realizace nového webu, výroba 

merchandisingových produktů a další. Protoţe otevření Uměleckoprůmyslového muzea je 

plánováno na rok 2021, probíhaly tyto přípravy během celého roku 2020 s cílem vytvořit z 

Uměleckoprůmyslového muzea místo dobře známé Brňanům na jedné straně a na straně 

druhé jednu z hlavních kulturních atrakcí, za nimiţ by měli návštěvníci do Brna přijíţdět. 
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V neposlední řadě je třeba se soustředit na doplnění a optimalizaci stávajících distribučních 

kanálů v ČR a v zahraničí i na vlastním e-shopu, který ke konci roku 2020 získal novou 

podobu. Pozitivem roku 2020 byl přechod na nový skladový a vstupenkový program, který 

výrazně usnadní práci a statistické vyhodnocování. 

 

Obchodní činnost 

 

Pronájmy 

V roce 2020 dosáhly trţby z pronájmů prostor MG – včetně dlouhodobých – výše 

684 711 Kč. Mezi významné nájemce patřily společnosti Hartmann Rico, Nikon Cee GmbH, 

Masarykova univerzita, ProArt festival, Taneční škola Dagmar, základní umělecké školy a 

další brněnské školy a instituce. 

 

Galerijní prodejny 

Uměleckoprůmyslové muzeum bylo v roce 2020 z důvodu rekonstrukce uzavřeno, coţ se 

dotklo i provozu Designshopu. Sortiment Designshopu byl přesunut do prodejny v Praţákově 

paláci. Obohatil tím ten stávající, ve kterém jsou obsaţeny převáţně publikace o výtvarném 

umění reflektující stálou expozici nového a moderního umění, umístěnou v této budově. 

Významným dílem je zde zastoupena také literatura pro děti.  

 

V září roku 2020 byla otevřena nová prodejna Bookshop v Místodrţitelském paláci, kde jsou 

zastoupeny české i cizojazyčné publikace ze světa designu, malířství, komiksu, módy 

i architektury. Kromě papírenského sortimentu se tu prodávají i dětské kníţky. 

Galerijní kavárny 

Své stálé místo mezi sluţbami Moravské galerie má kavárna v Místodrţitelském paláci. 

Art/café/bar Morgal zajišťuje různé druhy občerstvení s moţností venkovního posezení 

v klidu nádvoří. Na jaře roku 2020 byl na nádvoří Praţákova paláce otevřen Výčep u Praţáků, 

který je výstupem sezónního pop-up projektu BEER IS HERE. Toto performativní rozšíření 

stálé expozice ART IS HERE: Nové umění odkazuje k období normalizace, pro niţ bylo pivo 

a hospoda místem umělecké i občanské svobody. Během letních měsíců se Výčep postaral 

o zpestření společenského ţivota na nádvoří, přičemţ poskytoval také kulturní program.  

 

Moravská galerie v Brně jako poskytovatel veřejných standardizovaných služeb 

Ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 483/2004 Sb., se muzea zřizovaná Ministerstvem kultury 

České republiky stala poskytovateli standardizovaných veřejných sluţeb. Na základě této 

zákonné normy zajišťuje Moravská galerie veřejnosti poskytování těchto standardů: 

 

– standard časové dostupnosti 

– standard ekonomické dostupnosti 

– standard fyzické dostupnosti 
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Otevírací doba Moravské galerie je od středy do neděle vţdy od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek 

jsou výstavy přístupné aţ do 19 hodin. Návštěvní doba expozic a výstav, kterými Moravská 

galerie v Brně zpřístupňuje své sbírky, popřípadě umělecké předměty z výpůjček, stejně jako 

pořádání programových akcí, čerpajících z vlastních sbírkových předmětů nebo uměleckých 

předmětů vypůjčených, se veřejně oznamuje vývěskami na výstavních budovách, zprávou na 

internetových stránkách, tištěnými programy a dalšími propagačními materiály. V případě 

změny otevírací doby také prostřednictvím anonce v aktualitách na webových stránkách 

a rovněţ na sociálních sítích. 

Pro zabezpečení standardu ekonomické dostupnosti má Moravská galerie propracovaný 

systém vstupného. V roce 2020 byly všechny stálé expozice přístupné všem návštěvníkům 

zdarma. Na krátkodobé výstavy umoţňuje Moravská galerie bezplatnou návštěvu dětem do 6 

let, pedagogickému doprovodu školních skupin, po předloţení platného průkazu pak také 

pracovníkům tisku a veřejnoprávních médií, studentům všech středních a vysokých škol 

s výtvarným a uměnovědným zaměřením, drţitelům průkazu ZTP, ZTP-P včetně jejich 

doprovodu a členům odborných a zájmových sdruţení (ICOM, AMG nebo Rada galerií, 

PMG, Unie výtvarných umělců ČR, IAA/AIAP), dále členům Zväzu múzeí na Slovensku, 

pracovníkům Národního památkového ústavu a členům ICOMOS, INSEA i dalších 

partnerských institucí a organizací.  

Vybraným skupinám návštěvníků pak nabízí moţnost slev – zvýhodněné rodinné vstupné 

a sníţené vstupné platící pro občany ČR starší 60 let, ţáky základních škol, učně, studenty 

středních a vysokých škol a ostatních školských zařízení po předloţení studijního průkazu, 

drţitelům průkazu Karta mládeţe v ČR, ISIC, ITIC, IYTC, KPVU, EYCA a některých 

smluvních partnerských institucí (zaměstnanci NdB) a spolků (Klub českých turistů), 

drţitelům karty magazínů Art+Antiques a Dějiny a současnost. Dále je v nabídce rovněţ 

skupinové vstupné, které odpovídá poloviční ceně. Stejná cena je potom také pro drţitele 

karty IKEA Family. 

Velkou pozornost věnuje Moravská galerie občanům se zdravotním handicapem. Kromě toho, 

ţe pravidelně zařazuje do své programové nabídky pořady věnované speciálně jim 

a problémům spojeným s jejich začleněním do společnosti lidí, kteří tyto problémy neznají, 

usiluje v maximální míře o dosaţení plné fyzické přístupnosti svých budov i pro návštěvníky 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Budovy Praţákova paláce, 

Uměleckoprůmyslového muzea i depozitární budova v Řečkovicích pro ně mají vyčleněn 

bezbariérový sluţební vchod, umoţňující pouţití výtahu do ostatních poschodí budov. 

V budově Místodrţitelského paláce bylo v roce 2020 nutné řešit pohyb návštěvníků 

s handicapem individuálně po domluvě s ostrahou objektu. Tento problém by měl být vyřešen 

v rámci plánovaných stavebních úprav objektu. Moravská galerie nabízí návštěvníkům 

s handicapem moţnost poskytnutí osobního doprovodu, který by jim pohyb a orientaci po 

budově usnadnil. Tato sluţba je poskytována na základě předchozí domluvy. Všechny budovy 

Moravské galerie jsou vybaveny přebalovacími pulty a kočárky pro usnadnění návštěvy 

rodičů s dětmi a vozíky pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

 

Vyřízené žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. 
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Moravská galerie v Brně neobdrţela v roce 2020 ţádnou ţádost o informaci dle zák. 106/1999 

Sb. 

 

 

I.6 Knihovna Moravské galerie v Brně 

 

Knihovna vykonávala standardní knihovnické sluţby a činnosti, mezi které patří zejména 

akvizice, katalogizace a výpůjční sluţby. Výpůjční sluţby byly z důvodů pandemických 

opatření omezeny na jaře i na podzim, kdy byla knihovna stejně jako galerie uzavřena pro 

veřejnost. 

V roce 2020 knihovna pokračovala v provozování Artotéky, půjčovny uměleckých děl. Díla 

Artotéky jsou propojena s katalogem knihovny a ke čtenáři nebo zájemci o výtvarná díla se 

tedy dostanou komplexní informace o autorovi díla. Pracovníci knihovny zpracovali nové 

akvizice Artotéky do knihovního elektronického katalogu a zajišťovali provoz webového 

katalogu. Rovněţ bylo realizováno půjčování děl a jejich expedice. 

Akvizice literatury byly prováděny opět především prostřednictvím mezinárodní a vnitrostátní 

kniţní výměny, nákupů a dále za zápůjčky a repropráva. Stejně jako v předchozích letech 

knihovna získala dotaci z grantového projektu MK ČR Česká knihovna. Pokračovalo se v 

digitalizaci obálek a obsahů monografií a katalogů výstav a v jejich vkládání do webového 

knihovního katalogu. Díky tomu katalog odpovídá současným standardům a poskytuje 

uţivatelům přesnější informace o hledaných publikacích. V rámci digitalizace obálek se 

knihovna opět zapojila do projektu Obalkyknih.cz. 

Knihovna se nadále podílela na projektu Jednotné informační brány ART, ve spolupráci 

s oborovými knihovnami Národní galerie, Uměleckoprůmyslového musea, Akademie 

výtvarného umění, Národního technického muzea, Muzea umění Olomouc, Galerie 

výtvarného umění v Ostravě, Západočeského muzea v Plzni, Národního filmového archivu 

a Institutu umění – Divadelního ústavu. Výstupem tohoto projektu je webový portál knihoven 

z oboru umění a architektury. 

V roce 2020 se knihovna zapojila do projektu Národních autorit Národní knihovny ČR. 

Z databáze Národních autorit uţ několik let stahujeme autoritní záznamy. Chceme tedy 

přispívat vlastními záznamy o výtvarnících, které jsou vytvořeny v našem knihovním systému 

a pro Souborný katalog jsou mnohé z nich unikátní. Projekt je podporován grantovým 

programem VISK 3 MK ČR Informační centra veřejných knihoven. 

Pracovníci knihovny spolu s externisty zpracovávali podklady pro veřejnou databázi 

knihovny obrazárny, jejíţ zpracování je součásti grantového projektu NAKI 2020–2022 

Moravská zemská obrazárna. Práce externisty však byly zpoţděny kvůli aktuálnímu 

nouzovému stavu. 

V roce 2020 pokračovaly revizní práce fondu, a to v lokaci C. Plánované praxe studentů 

knihovnictví se z důvodu nouzových opatření nekonaly. 
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Rozsah knižního fondu 

Počet knihovních jednotek 147 246  

Přírůstky za rok 2020 1 199  

     z toho získáno nákupem  170 

     z toho získáno darem 574 

     z toho získáno výměnou 455 

 

Služby čtenářům 

Počet zaregistrovaných čtenářů  269 

Počet čtenářských návštěv 1 220  

Počet prezenčních i absenčních zápůjček 4 766  

      z toho v rámci meziknihovní výpůjční sluţby 51 

Odborné bibliografické a faktografické porady 461 

Zhotovení xerokopií pro potřeby čtenářů 446 

 

Zpracování knižního fondu 

Jmenná a předmětná katalogizace (vč. retrokatalogizace) 1 878                

Analytický popis článků v domácích a zahraničních 

periodikách 

236 

 

Knižní výměna  

Do knihovny MG došlo ze zahraničí 169 

                                       z institucí v ČR 286 

Publikace odeslané z MG do zahraničí 162 

                                       do institucí v ČR 373 

 

Artotéka 

Počet návštěvníků Artotéky 109 

Půjčeno uměleckých děl 22 
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I.7 Archiv Moravské galerie v Brně 

 

V roce 2020 probíhalo postupné zapracování přírůstků do institucionálního fondu, zpracování 

a pořádání archivního materiálu, vedení badatelské a výpůjční agendy. V souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu byla badatelská agenda po tuto dobu omezena pouze na 

vyřizování badatelských dotazů na dálku, badatelské návštěvy archivu nebyly moţné. 

Vytváření archivních pomůcek podle nových Základních pravidel pro zpracování archiválií 

bylo prováděno s vyuţitím nově zavedeného pořádacího softwaru ELZA. Pokračovalo 

zapojení archivu do zpracování rozsáhlého osobního fondu brněnského historika umění 

a konceptuálního umělce Jiřího Valocha. V rámci projektu Moravská zemská obrazárna – 

tradice, reprezentace, identifikace, o který úspěšně ţádala Moravská galerie ve spolupráci 

s Moravským zemským muzeem v rámci programu NAKI 2020–2022, se archiv zapojil do 

zpracování dokumentace. Práce spojené s řešením grantu byly po dobu omezeného reţimu 

MG částečně pozastaveny. 

 

I.8 Národní metodické centrum (CENS) 

 

CENS se tradičně redakčně podílel na přípravě Bulletinu Moravské galerie, v roce 2020 šlo 

o čísla 81 a 82. 

V roce 2017 se v rámci aktivit metodického centra otevřela Artotéka, která nabízí zájemcům 

z řad veřejnosti příleţitost zapůjčit si originál uměleckého díla od současných umělců. CENS 

i v roce 2020 pokračoval v jejím rozvoji, mimo jiné posílením komunikace na sociálních 

sítích. Dalším impulzem rozvoje Artotéky byla příprava zapojení Fakulty výtvarných umění 

VUT v Brně. 

Metodické centrum CENS se ve spolupráci s kurátory Moravské galerie zapojilo do přípravy 

nové stálé expozice UMPRUM. S ohledem na opatření spojená s pandemií COVID-19 se 

upozadila spolupráce s MAK Vídeň na přípravě nové podoby stálé expozice v Muzeu Josefa 

Hoffmanna v Brtnici. 

Ze stejného důvodu se neodehrálo výroční zasedání Asociace muzeí a galerií, na kterém měl 

zástupce CENS přednést příspěvek týkající se akviziční činnosti krajských galerií.  

Vedle činnosti pracovníka metodického centra v pracovní skupině, která formulovala koncept 

zadání mezinárodní architektonické soutěţe na podobu památníku obětem romského 

koncentračního tábora v Letech u Písku, se CENS podílel i na hodnocení návrhů v rámci 

ustanovené soutěţní poroty. 

Pokračovala spolupráce s Galerií Josefa Jambora v Tišnově a s Městským muzeem 

v Jaroměři; podařilo se konkretizovat podobu spolupráce s památníkem v Ivančicích 

a Jihomoravským krajem k prezentaci díla Alfonse Muchy a s Galeriemi výtvarného umění 

v Hodoníně a ve Zlíně.  

 

I.9 Zahraniční spolupráce 

 

Důleţitou součástí zahraničních aktivit Moravské galerie v roce 2020 byla i nadále rozvíjená 

spolupráce s MAK Wien – Rakouským muzeem uţitého/současného umění. Náplní této 

spolupráce je především výstavní program v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici, sestávající 
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kaţdoročně z přípravy tematické sezónní výstavy, jejímţ cílem je připomenutí designéra 

a architekta Josefa Hoffmanna, jeho vlivu a zařazení do kontextu současné vizuální kultury. 

V důsledku vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 bylo zahájení připravované 

sezónní výstavy 15 let Muzea Josefa Hoffmanna odloţeno a stávající výstava byla 

prodlouţena. V rámci spolupráce MG a MAK jsme navázali na tříletý projekt z Programu 

přeshraniční spolupráce Interreg AT-CZ (završený v roce 2019) a na jaře 2020 ještě společně 

s Městem Brtnice a New Design University v Kremţi připravili nový projekt s názvem JH 

15.0 ze stejného dotačního programu. Jelikoţ byla projektová ţádost ve fázi formálního 

hodnocení neúspěšná, domluvili se projektoví partneři na přípravě nové projektové ţádosti 

s termínem podání v lednu 2021. 

V rámci projektu Artotéka se pracovníci Moravské galerie a CENS snaţili i v roce 2020 

pokračovat v rozvíjení spolupráce s podobně zaměřenými zahraničními půjčovnami 

uměleckých děl v Rakousku a v Německu. Nicméně v důsledku pandemických opatření 

a s nimi souvisejícím omezením zahraničních cest probíhala výměna zkušeností se 

zahraničními institucemi pouze elektronicky. 

Aby se zástupci MG účastnili v roce 2020 zahraničních konferencí ICOM, stejně jako setkání 

zástupců uměleckoprůmyslových muzeí AAD Museum Meeting bylo z důvodu pandemie 

COVID-19 znemoţněno. V oblasti udrţitelnosti, ekologie a slow fashion navázala Moravská 

galerie spolupráci s německými odborníky na danou problematiku a do programu Česko-

německého fondu budoucnosti připravila společně s Muzeem Grassi v Lipsku společný 

projekt, který má za cíl poukázat na textilní kulturní dědictví Brna a jeho současné inovativní 

směřování k cirkulárnímu designu. 
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II. PÉČE O SBÍRKY: akviziční činnost, inventarizace, digitalizace, restaurování 

 

Management sbírek 

 

Oddělení managementu sbírek zajišťuje veškeré základní činnosti v souvislosti se správou 

sbírek. Kromě základní správy sbírek, která představuje zejména péči o stav sbírkových 

předmětů, jejich evidenci a kaţdoroční inventarizaci, pak dle aktuálních poţadavků 

operativně řeší badatelské návštěvy a dotazy, vyřizování zápůjček, přípravu předmětů pro 

vystavení, transporty sbírkových předmětů i akvizic, administrativu a mnohé další. 

Vedle toho se oddělení managementu sbírek podílí také na větších projektech instituce, jako 

je příprava výstav, zpracování akvizičních celků a řízení některých logistických procesů.  

I do této činnosti v roce 2020 významně zasáhla situace způsobená pandemií COVID-19. 

Nešlo jen o omezení personálního charakteru, ale zejména zápůjčky sbírkových děl a kontakt 

s badateli bylo v době nouzového stavu nutné omezit na nejniţší nutnou míru.  

Hlavním úkolem plánovaným na rok 2020 byla zejména příprava na realizaci nové expozice 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu a participace pracovníků na přípravě podoby a fungování 

nové budovy depozitáře v Brně-Řečkovicích. 

Za účelem zvýšení standardu péče o sbírky získala Moravská galerie v roce 2020 prostředky 

z dotačního programu ISO/D-b na rozšíření rádiového systému Hanwell pro monitorování 

mikroklimatu, který nahradí ruční měření klimatu v expozicích Praţákova paláce a pomůţe 

tak pruţněji a efektivněji reagovat na případné výkyvy. 

 

Rozsah sbírkového fondu  

 

 

  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem 

k 31. 12. 
195 621  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných 

v systematické evidenci (katalogizovaných) v elektronické 

podobě celkem k 31. 12. 

195 621  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů 

prezentovaných formou online katalogu na internetové 

stránce muzea 

195 621  

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných 282 

     z toho nákupem získáno 229 

Náklady na nákup sbírkových předmětů  4 889 380 Kč  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze 

sbírky 0 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových 

předmětů 
33 134  
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Badatelské využití a výpůjčky sbírek 

 

 

Agenda povolování vývozů předmětů kulturní hodnoty do zahraničí 

 

Agendu povolování vývozů předmětů kulturní hodnoty do zahraničí podle zákona 71/1994 

Sb. ve znění pozdějších předpisů zajišťoval v roce 2020 Mgr. Ondřej Chrobák. MG přijala 

celkem 53 ţádostí o osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty, z toho bylo 32 ţádostí o 

trvalý vývoz uţitého umění, 21 ţádostí o trvalý vývoz volného umění. Ve všech případech 

bylo osvědčení k vývozu uděleno. Celkem tedy v roce 2020 vydala MG 53 osvědčení k 

vývozu. 

 

II.1 Akviziční činnost 

 

Strategie akviziční činnosti v roce 2020 vycházela i nadále z dokumentu Koncepce 

sbírkotvorné činnosti Moravské galerie v Brně, která byla vzata na vědomí Ministerstvem 

kultury ČR v roce 2015. Její hlavní pilíře tvoří v oblasti volného i uţitého umění vyhledávání 

akvizičních příleţitostí spojených především s plánovanými výstavními 

a vědeckovýzkumnými projekty instituce, aktualizací stálých expozic a mimořádnými 

nabídkami, které přinese trh s uměním. 

V souvislosti s připravovanou novou expozicí designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu 

v roce 2021 zacílila Moravská galerie svou akviziční činnost v roce 2020 právě na odvětví 

designu. Vyhlášením výzvy – OPEN CALL na nové akvizice designu tak získala do sbírky 68 

realizací z oblasti produktového designu, módy, šperku a grafického designu v celkové částce 

2,5 milionu Kč. Byl tak naplněn cíl výzvy, kterým bylo nejen reprezentativní rozšíření sbírky 

o český design po pádu ţelezné opony, ale současně podpora designérů v kritickém období 

pandemie. 

Ve volném umění se pak významným impulsem pro rozšíření sbírky v roce 2020 stal sezónní 

pop-up projekt BEER IS HERE, který byl performativním rozšířením stálé expozice ART IS 

HERE: Nové umění a odkazoval k období normalizace, pro niţ bylo pivo a hospoda místem 

umělecké i občanské svobody. Z výtěţku tohoto letního projektu byl zakoupen soubor 12 

tematických grafik Naděţdy Plíškové, významné české grafičky a malířky. 

Počet badatelských úkonů 108 979  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených 

jinému zařízení 762 

     z toho v rámci ČR 734 

               do zahraničí 28 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených 

od jiného zařízení 
531 

     z toho v rámci ČR 527 

               ze zahraničí 4 
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V závěru roku bylo zakoupeno mimořádné dílo Krištofa Kintery – Démon růstu II. Tato 

akvizice je zamýšlena cíleně jako vstupní instalace do foyer Uměleckoprůmyslového muzea, 

kdy nově otevřené muzeum zaměřené na prezentaci designu dostane hned na úvod kritický 

kontrapunkt. 

Přírůstky do sbírkového fondu 

 

Koupě: 

 

Autor Dílo 

Nová Denisa, 

Šedina Roman, 

Kořínek David 

Video/záznam performance; Keramické vázy (2 ks) – nádoby na oděv 

(Kanopy); Hedvábný overal; Hedvábné šaty; 2019 

Eisler Eva Není to ţidle, objekt, 2011, dřevo, 80 × 65 × 60 cm   

Fexová Patricie Skafandry, 2011, objekt/kostým v ţivotní velikosti, akryl na plátně  

Zuziak Jan 
Zuziland, 1976–1983, dokumentace; kovová matrice razítek 2 ks, gumová 

razítka 6 ks, návrh vlajky 1 ks, 6 obálek s poštovní známkou Zuzilandu  

Hayek Pavel Fotogramy textilu, 2006–2007, 60 × 50 cm  

Skalický Martin Růţový erb, 2019, textilie zpevněná PU pryskyřicí, 183 × 130 × 42 cm 

Kratochvílová 

Marie 

První máj, městské sochy, konec 70. let, čb fotografie, 5 ks; Srpen 1968, 

čb fotografie, 15 ks; Bydliště Roberta Hliněnského, Staré Brno, čb 

fotografie, 20 ks; Botanika. Přírodovědné pracoviště, konec 80. let, čb 

fotografie, 7 ks  

Myška Miroslav 
soubor černobílých fotografií „brněnské bohémy“ z konce 60. let 

20. Století 

Svobodová Adéla soubor 15 plakátů-objektů z cyklu Antiobjekt z roku 2016 

Jugas František 
pozůstalost Františka Jugase sestávající z koláţí a rukopisů textů ze 70. a 

80. let 20. století; 70 koláţí, 227 listů archiválií 

Černický Jiří 
Největší grafika na světě, 1990, video dokumentace + vintage fotografie 

akce 

Klímová Barbora 

RE-Placed, 2006, Instalace, videa se záznamem re-enactmentu původní 

performance Jiřího Kovandy (Pokus o seznámení, 1977), Jana Mlčocha 

(Vzpomínky na P., 1975), Karla Milera (Buď a nebo, 1972), Vladimíra 

Havlíka (Pokusná květina, 1981) a Petra Štembery (Spaní na stromě, 

1975). Plakát s fotografickou reprodukcí původních akcí, 6 typů 
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Maur Milan 

Cesta za sluncem 1, 1988, fotografie s kresbou trasy, dokumentace akce: 

9. května 1988 jsem šel od úsvitu do soumraku za sluncem; Cesta za 

sluncem 2, 2007, Histogram fotografie slunce, barevná fotografie na kapa 

desce, 15 ks; Cesta za sluncem 3, 2016, čb fotografie, 19 ks, dokumentace 

akce; zvukový záznam korků převedený do optické podoby grafu, video 

14:52; Histogram fotografie slunce; Videozáznam cesty, 17:02; Cestou za 

sluncem myslím na fotografie, které mne moţná přiblíţily k světlu, 2011, 

fotografie na kapa desce; Pět kroků ke slunci, 6. května 2010 jsem při 

rozbřesku šel za sluncem, 2010, barevná fotografie na kapa desce 

Svoboda Tomáš Síla kontextu, 2009, video, 2:18, text; Ţiju film, 2015, video, 4:12, esej 

Svoboda Jindřich 
soubor grafických návrhů a realizací, 60. léta 20. st., 80 děl většinou 

adjustovaných v paspartách (rozměr 32 × 25 cm) 

 

peřináč v bruselském stylu; 1. pol. 60. let; dřevotříska, buková dýha, 

barevný technický umakart; v. 84 cm, š. 125 cm, h. 40 cm  

 

čalouněná ţidle – 2ks, kuchyňský stůl kovový, kuchyňská ţidle 

polstrovaná kovová –2 ks, kuchyňská polstrovaná lavice, koš prádelní 

polstrovaný, hokejová přilba brankářská, přenosný kazetový magnetofon 

Tesla K 10, kávový servis Sophia – 10 ks 

Vybíral Martin 

černobílé fotografie: Znak II z cyklu Černovická pískovna 1981, 200 × 

290 mm; Ilustrace ke knize Tracyho tygr, 1982, 280 × 230 mm; bez názvu 

(Muţ mezi skříněmi), 1986, 285 × 235 mm; Komplikované vztahy, 461 × 

498 mm 

Raba Jan 

černobílé fotografie: bez názvu (Vázička s konvalinkami), 70. léta, 300 × 

240 mm; bez názvu (Okno se záclonami), 70. léta, 300 × 240 mm; bez 

názvu (Dům), 70. léta, 300 × 240 mm; bez názvu (Cesta mezi stromy), 70. 

léta, 300 × 240 mm; bez názvu (Strom ve větru), 70. léta, 180 × 240 mm  

Foltýn Jiří 

produktová fotografie, 6 sad: reklamní plakátek firmy AGA, 3× diapozitiv 

9 × 6 cm sifonové láhve, 90. léta; katalog fa Narex, 3× polaroid 7 × 9 cm, 

4× diapozitiv 9 × 6 cm řezné nástroje, 90. léta; 2× reklamní plakátek 

letecké motorky MVVS, 4× polaroid 7 × 9 cm letecké motorky, 90. léta; 

5× reklamní plakátek Minolta, 10× polaroid 7 × 9 cm fotografické 

vybavení, 90. léta; 5× reklamní plakátek Remagg, 3× polaroid 7 × 9 cm 

psací stroj, 3× diapozitiv 9 × 6 cm, deska elektronika, 90. léta; 1× 

reklamní katalog (technoplast), 5× polaroid 7 × 9 cm, technoplast, 17× 

diapozitiv 9 × 6 cm, výrobky technoplast, 90. léta; 1× kazeta polaroid 

s obrázkem, 90. Léta 

Hlavsa Oldřich 

kniha Pamflety v grafické úpravě Oldřicha Hlavsy, sestavil Krátký 

Radovan, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1. vyd., 

1961 

Klouzková Alice 
modrotiskové košilové šaty Stripe, 2018; bavlna/modrotisk, velikost M/L; 

spolupráce: Stráţnický modrotisk 

Pelcl Jiří 
knihovna Bludný balvan, 1997, dřevo, akryl, 136 × 106 × 40 cm; pohovka 

Luxury Dwelling, 2010, papírová voština, 70 × 170 × 80 cm 

Procházková 

Barbora 

Project Sapience, 2019; textil + papír; obálka A4+, 2× poster formát A0, 2 

autorské oděvní modely (150 × 150 × 150 cm) 
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Kratochvílová 

Markéta 

Dragon Spirit, 2016, dřevo, bavlna, nylon, pozink; Enfant Terrible, 2014, 

corian, eben, kůţe, nerez; Expelled, 2017, stříbro 

Klimek Boris 
stropní svítidla Memory, 2011, 3 ks (bílé, šedé, tyrkysové), ručně foukané 

sklo, kov 

Kocmanová Ivana 
Gods Series, 6/7, 2019; Gods Series, 7/7, 2020; Gods Series, 5/7, 2020; 

ruční výšivka, 40 × 40 cm 

Kohoutová Lenka 
Cockerel, Knitted Vase, 2019, sklo, vlna (foukané sklo do formy + 3× 

pletený vlněný potah), 43 × 25 cm; spolupráce Jakub Berdych 

Valovič Dávid Vulcanico, 2019, porcelán, lava glazura, 22,5 × 32,5 × 26,5 cm 

Dechem Studio  
Roura Vase, 2019, sklo – foukané sklo do rotační formy a následně 

destruováno, barevná varianta: uranová, 86 cm × 25 cm 

Tomášek Antonín Surikata, 2005, porcelán, vtavná dekorace, 160 × 180 mm 

Lhotská Eliška 
kolekce So, 2020, 10 autorských šperků, stříbro Ag 925/1000, technika 

litého šperku 

Růţičková Eva Duše, 2013, prsten, stříbro/tepání, 74 × 65 × 31 mm 

Volfová Eva 

kolekce Kočička z kávové pěny (Na hřišti 210 × 210 mm, Řád 210 × 210 

mm, Klouzačka 210 × 210 mm, Sen o lovu 230 × 250 mm, Kávovar 230 

× 270 mm), bavlna, hedvábný buret – výšivka  

Coufal Matěj 
Herrmann & Coufal, Steps, 2019, ocel, ohýbaná trubka, svařování, 

práškování, 875 × 1270 × 1360 mm 

Pham Huy 
skleněné hrnce Fority, borosilikátové sklo, 3 ks o objemu 2l, 3l a 4l; 

spolupráce Kavalierglass Sázava 

Berdych Karpelis 

Jakub – Křehký 

Gallery 

Robot, 2015, sklo, olovo, zářivka, 50 × 35 × 105 cm 

Čapek Jan 

Rocking and Rolling Bully, 2006, lakovaná překliţka, 55 × 28 × 65 cm; 

Mattoni Sport 0,75 l, 2006, 5 kusů, PET – vyfukování do kovové formy, 

7,5 × 28,5 cm 

Šrámek Jan 
Architektura 489, 2020, 9× digitální malba / digitální tisk, 7 × 594 × 841 

mm + 2× 420 × 841 mm 

Prokić Janja 

koruna Homa, 2018, pozlacené stříbro, karneoly, topazy, citríny, rubíny, 

smalt, průměr koruny 165 mm, výška koruny 100 mm, délka třásní 350 

mm 

Franta Jiří a 

Böhm David  

ilustrace pro Knihu Průvodce neklidným územím, 2016, kresba 

v photoshopu, tisk na papíře, 500 × 340 mm 

Krejčiřík Jiří 
Odyssey / stůl z kolekce Eclecticism, slitiny hliníku – stříbrný, 40 × 99,5 

× 99,5 cm 

Handlová 

Kateřina 
Shibari, 2015, lustr, foukané sklo, provazy, 3× 700 × 180 mm  

Šumová Klára 
Naše květena, 2015, 7 ks porcelánových váz, porcelán, dekor – grafika, 42 

× 16 × 16 cm; spolupráce Michal Bačák, Křehký Gallery 

Boháčová Pavla 

kolekce Kutulu, 2014, 5 ks: Labu (10 × 11 × 12 cm), Bula (10 × 11 × 12 

cm), Tula (7,5 × 8 × 9,5 cm), Tulu (7,5 × 8 × 9,5 cm), Holu (7,5 × 8 × 9,5 

cm), bukové dřevo, soustruţení, řezaní, omalování, lepení 
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Záhorková Lenka 
Tak to bylo projekt – kolekce Letenské sady, Stromovka (Věra 98), 2019, 

7 ks, kolekce porcelánových talířů se sítotiskem 

LLEV / 

Mochalová Eva, 

Mochal Marcel 

kolekce váz Nueevo, 2019, 7 ks, 2 vázy 33 × 19 cm, 3 vázy 23 × 12 cm, 

2 vázy 13 × 7cm, sklo, secesní technika iris 

Drtina Lubomír dvacet publikací z vlastního nakladatelství 

Maestrokatastrof 

kolekce talířů Tokyo Collection, 2019, 3 ks, ovál 33,5 × 20,5cm, velký Ø 

28 cm, malý Ø 19,5 cm; kolekce ilustrovaných uren The Very Last 

Collection, 2012, 3ks, v. 31 cm, v. 21 cm, v. 22 cm 

Václavková 

Maria Nina 
3 modely dámské obuvi OffCuts, 2018, materiál On-Suede, MicroSuede 

Foret Martin drţák na kolo Srdce, 2020, svařovaný ocelový drát, 44 × 42 × 40 cm 

Hudečková 

Martina 

svícen Ve větru, 2018, kamenina, modelování, lití do forem, 70 × 67 × 75 

cm 

Master & Master Cocon Lounge Chair, 2019, dřevo, kov, 84,5 × 88 × 80 cm 

Metráţ + 

Drápalová 

Monika 

šaty s autorským potiskem, textil (bavlna, spandex), 120 × 50 cm 

Pekař Milan 
metalická váza s molybdenovými krystaly, porcelán, krystalická glazura, 

26 ×19 cm 

My dvě 
kolekce hraček Za humny, 2018, 3 figurky (princezna, čert, mudrlant), 

masivní dřevo, akryl, soustruţení 

Aleinikava 

Nastassia 

brýle Utopie, 2017, 3 ks, acetát celulózy; náhrdelník The Hidden 

Language of Plants, nefrit, dřevo, měď, perly, rohovina, stříbrné nýty 

Logosová Nikola 
Nuselský pivovar, 2017, litografie, 500 × 700 mm; Barrandovské terasy, 

2017, litografie, 500 × 700 mm 

Vicena Ondřej brýle Distorted, 2019, plast, acetát celulózy, kov, stříbro 

Palma de Alma 
křeslo Palma Resort Armchair, 2019, kov, polstrování–samet, 65 × 63 × 

63 cm 

Kvita Roman 
toaletka Narki Furniture, 2015, masivní dub, nerez, olejová malba, 100 × 

63 × 48 cm 

Plesl Rony křišťálová váza Odette, učně foukaný a ručně broušený křišťál 

Samareva Sofya 3 klobouky – Bun Hat 2014, Rain Hat 2017, Dům 2017, tvarovaná plsť 

Mlynář Václav 
Studio deForm – závěsné křišťálové svítidlo Orbital, 2018, ručně foukaný 

křišťál a podjímané sklo, 36 × 36 × 25 cm 

Patelisová Helena 
Studio Wrinkle, Maskoti – ţralok, muchomůrka, raketa, 2017, 

modelování, lití, lepení porcelánové hmoty, redukční výpal 

Hrušková Tereza 
Díky vám, 2019 – 2× váza (Maxim Velčovský, Milan Pekař), francouzský 

porcelán, podglazurní malba engobami, reliéfy, zlato/platina, v. 85 cm 

Kladošová Tereza 

Rosalie 

Malá veličenstva – vlněný tuftovaný koberec série 1/1, 2018, ručně 

tuftovaný vlněný koberec, průměr 180 cm 

Sluková Tereza 
urna Manifest mnohosti, 2020, porcelán, modelování, sgrafito, reliéf, 

v. 82 cm 

Tititi 
Bazén – instalace sloţená z podstavce a 18 figurek plavců, 2020, lipové 

a smrkové dřevo, 180 × 90 × 30 cm 

Škop Vítek 
interaktivní učebnice Vividbooks – iOS aplikace, Android aplikace, web 

(tisk pěti plakátů a časově neomezená licence pro přístup k veškerým 
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dostupným učebnicím) 

Lhotský Zdeněk 
Small Bowl Vitrucell B004, 2020, skleněná tavená plastika, technologie 

Vitrucell, 13 × 33 × 33 cm 

Zorya 
kolekce Virus – model Crystallized Cluster Bracelet, 2011; kolekce 

Faceted & Rough – model Fox, Pendant Earrings with Diamonds, 2011 

Brejcha Pavel 

model číslo 10 z kolekce Folklor Nomad, 2018; klobouk (PES, useň), 

vesta (bavlna, len, PES), košilové bolerko (bavlna), kalhoty (viskóza, 

PES)  

Černý Jan 
Look 1 z kolekce Jan F/W 2020, 2020; košile, kalhoty, japonská bavlna, 

ruční odbarvení 

Sirková Radka 
model z kolekce Chatty, FW 17/18, 2017; kabát, bavlněné doubleface 

plátno; dţíny, bavlněný denim; top, bavlna, elastan – ţerzej  

Ivančic Pavel model z kolekce The Unrelated Twin II, 2010; šaty (bavlna, hedvábí) 

Kubíčková 

Zuzana 
model z kolekce Couture 2019, 2018; šaty (PAD, viskóza) 

Nademlýnská 

Klára 

model z kolekce Atelier Bohemia – Lacemaker, 2017; šaty (hedvábí, 

výšivka, krystaly Preciosa) 

Pešková Daniela 

 

model z projektu Ikonická recyklace (UMPRUM), 2014; šaty (PES, 

třásně) 

Sabo Miroslav 
model z kolekce FW 2018, 2018; bavlněný popelín s aplikací krystalů 

Preciosa technikou transferu; halenka, sukně 

Zárubová Hana model z kolekce Modular, 2018 

Kladošová Tereza 

Rosalie 

model Patchwork Dress, 2018, šaty, digitální tisk na viskózovém úpletu; 

model Ţlutá kytička z kolekce Project Priscilla, 2016, šaty, autorská 

strukturovaná pletenina – viskóza, lurex, sendvičový materiál s molitanem 

Nová Denisa šaty s vlečkou, 2011, PAD, elastan 

Drápalová 

Monika 
model z kolekce Cache-cache, 2009, kalhoty, top (vlna, výšivka) 

Imreczeová 

Zdeňka 
model z kolekce Čchi, 2019, šaty, hedvábí 

Ptáčková Petra 

PP_ADJST „TRDSFCK“ Pillow Hat Piece_Melange; 

PP_„CAPICAPICAPI“ Wool Knit Scarf; PP_ADJST Rain Jacket+Bag 

Combo_Illustrated; PP_ADJST Puff Dad Sizeover Coat_Melange; rouška 

3d Knit 

Plíšková Naděţda 

12 grafik: Přešívání I, 1968, suchá jehla, papír, 730 × 640 mm; WC, 1980, 

suchá jehla, papír, 730 × 640 mm; Jemný papír, 1989, suchá jehla, papír, 

740 × 510 mm; Hommage à K. N. z cyklu Ekologický rok, 1989, suchá 

jehla, papír, 780 ×645 mm; Mon Marie, 1976, sucha jehla, papír, 780 × 

580 mm; Schwainkotlet Natur, 1969, suchá jehla, papír, 780 × 580 mm; 

Já, 1969, suchá jehla, papír, 770 ×590 mm; Návrh na pomník K. N., 1979, 

suchá jehla, papír, 740 × 645 mm; Čtyři porce dršťkové polévky přes 

ulici, 1969, suchá jehla, papír, 500 × 380 mm; Dopis milostný z cyklu 

Erotiáda, 1973, suchá jehla, papír, 780 × 640 mm; Deset pánů a jedna 

dáma, 1971, suchá jehla, papír, 770 × 645 mm; Malé pivo, 1970, suchá 

jehla, papír, 765 × 650 mm 

Büchler Pavel soubor autorských knih, CD a gramofonové desky 

Uprka Joţa 
Muţ z Velké nad Veličkou drţící podstavník – studie k plakátu, 1913, 

černá křída (podkresba), akvarel, papír, 88 × 54 cm  
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Perkof Natalie 

 

kufr Weekender Dorcadion, výrobce Prochazka Carbon Luggage s.r.o., 

design Natalie Perkof 

Kintera Krištof 
Démon růstu II, site-specific objekt, 2013-2014, kombinovaná technika, 

kovová konstrukce, koule, 700 x 800 x 900 cm (rozměry variabilní) 

Plesl Rony 

Spira, 2020, ručně foukané a broušené sklo, křišťál, opál, uran, v. 46 cm; 

Sacred Geometry, 2020, ručně foukané a broušené sklo, černá barva, v. 37 

cm; Saint Glass, 2010, ručně foukané a broušené sklo, jantar, opál, v. 35 

cm; Jesus and Egg, 2012, ručně foukané a broušené sklo, tavená plastika, 

ryzí zlato, v. 82 cm; stůl Belvedere, 2020, dřevo, bílý pianový lak 

 retro šálky Simax 

 stavebnice SEVA 

 promítačka Meopta AM8 

 

Dary 

 

Autor Dílo 

  

Dračková Renata 

 

3 modely z kolekce Identita, proces transformace, 2017 

  

jmenovací dopis starosty města Brna panu Franzi Schweidovi; cestovní pas 

vystavený 1868 jménem císaře Franze Josefa I. pro Franze Schweidu; A. 

František Waňura, Brno, firemní tiskopis v secesním stylu; Gedenk-Tafel – 

poděkování za vyjádření účasti při úmrtí 

 

fotografie zaměstnanců Vaňkovy továrny v Brně, zřejmě desátá léta 

20. století, čb bromostříbrná fotografie; 247 × 328 mm, 218 × 279 mm 

 soubor porcelánu a předmětů se znakem hotelu Slavia 

 

vzorník výšivek z Ţenského vzdělávacího spolku Vesna, 2. pol. 20. let, sešit 

s výstřiţky a popisem 

 

klobouk s asymetrickou korunou, 1. pol. 30. let, sláma, grogrénová stuha; 

kabelka s korálkovou výšivkou, 1. pol. 30. let, ryps, korálky 

Rajlich Jan st., 

Rajlich Jan ml. 
soubor plakátů, 59 ks 

 

Bezúplatný převod 

 

Autor Dílo 

  váza skleněná barevná, náramkové hodinky dámské zn. N.I.T. s hnědým 
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páskem 

Horníček Miroslav Obraz–nosoroţec, koláţ; Obraz–oko, koláţ, datace neuvedena 

Bodenhausen obrázek na skle sign. Bodenhausen 
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II.2 Digitalizace sbírek 

 

V roce 2020 probíhala kontrola kvality evidenčních záznamů v elektronické evidenci sbírek 

a současně probíhalo doplňování obrazové i textové dokumentace. Nevyhovující fotografie 

z počátků digitalizace jsou postupně nahrazovány kvalitnějšími výstupy. V roce 2020 bylo 

nově zdigitalizováno přes dva tisíce děl, která byla současně zveřejněna na sbírkách online. 

V souvislosti se zpracováváním akvizičních konvolutů z předchozích let pokračovalo i v roce 

2020 zapisování nových evidenčních karet. Celkem bylo zapsáno 16 323 nových akvizic, 

z toho 9 727 negativů Dagmar Hochové v rámci grantového programu TA ČR.  

 

II.3 Inventarizace 

 

V roce 2020 pokračoval desetiletý cyklus řádné inventarizace sbírky MG dle zákona č. 

122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 

a v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb.  

Celkem bylo za rok 2020 zrevidováno 33 102 sbírkových předmětů. 

 

II.4 Restaurování 

 

Restaurátorské oddělení se podílelo na přípravě exponátů ze sbírek Moravské galerie do nové 

stálé expozice Regionálního muzea na zámku v Mikulově. Nejprve byla provedena prohlídka 

a vyhodnocení stavu děl, následovalo restaurování a konzervace vybraných sbírkových 

předmětů, příprava protokolů o stavu a pomoc při instalaci děl ve výstavních prostorách. Akce 

proběhla ve spolupráci Moravské galerie a Regionálního muzea v Mikulově. 

Dalším významným úkolem byl průzkum nástěnné malby v prostoru bývalé sakristie 

v Místodrţitelském paláci. 

Restaurátorské oddělení se téţ podílelo na přípravě výstav MG. Především se jednalo 

o přípravu exponátů na výstavu Rajlich 100. Dále byl ošetřen objekt pro výstavu House 

Sitters – Eva Eisler & Peter Demek (Jurkovičova vila MG v Brně). 

Oddělení se také zapojilo do projektu NAKI II Moravská zemská obrazárna – tradice, 

reprezentace, identifikace, v jehoţ rámci bylo provedeno ošetření archiválií a byl zajištěn 

odborný dohled nad externím průzkumem děl. 

Interní restaurátoři v roce 2020 pracovali na odkryvu nástěnné malby votivního sálu na 

podestě Uměleckoprůmyslového muzea, jehoţ následné restaurování bude dokončeno 

začátkem roku 2021. Jde o velmi náročný úkol, který si vyţádal značnou pozornost 

restaurátorského oddělení, díky němu se však podaří docílit významného provázání historie 

Uměleckoprůmyslového muzea a nové expozic. 

V rámci restaurátorského oddělení probíhá kontrola stavu a příprava děl do nové stálé 

expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během jarního nouzového stavu restaurátoři 

zpracovávali restaurátorské zprávy. 

Důleţitým úkolem pro interní restaurátory byly prohlídky a vyhodnocení stavu děl, 

konzervace a restaurování exponátů pro zápůjčky. Nadále probíhala profylaktická péče 

o sbírkové fondy a průběţná kontrola stavu jednotlivých předmětů a podmínek jejich uloţení. 
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V letošním roce byla přidělena finanční podpora z programu ISO/D na externí restaurování 

rámu k obrazu Mrtvý Kristus oplakáván anděly, Paris Bordone, inv. č. A 824. 

Finanční podpora byla přidělena také na nákup desinfekční komory s vozíkem, která usnadní 

sanaci sbírkových předmětů na papírových podloţkách. 

 

Restaurování – interní 42 

 – externí 1 

Konzervace – interní 362 

– externí 2 

Adjustace  69 

Restaurátorský průzkum 50 

Kontrola stavu sbírkových předmětů 1 026  

Sanace předmětů 177 

Konzultace 20 

Badatelské návštěvy 0 

Protokoly o stavu 185 

 

 

III. VĚDA A VÝZKUM 

 

Zavření muzejních institucí a celkové utlumení chodu společnosti jak v rámci jarní, tak po 

krátkém otevření a nadechnutí v létě i v podzimní části roku mělo za následek významné 

posuny ve skladbě výstavního a publikačního plánu pro následující roky. Společným 

jmenovatelem těchto posunů je především celkové prodlouţení prací na plánovaných 

projektech, ať jiţ například z důvodu omezené moţnosti spolupráce s dalšími institucemi a 

externími spolupracovníky, tak nutnosti prodlouţení stávajících výstavních projektů, na které 

by jinak neměli návštěvníci přístup. Zároveň je samozřejmě nutné počítat s dalšími vlnami 

pandemie a s nimi spojenými opatřeními v podobě dalšího omezení provozu instituce a tedy 

pravděpodobného prodluţování plánovaných vědecko-výzkumných cílů. 

V rámci celospolečensky zcela nové pandemické zkušenosti se nám mezi nouzovými stavy 

podařilo na podzim 2020 realizovat pro výstavní prostor Praţákova paláce 

a Místodrţitelského paláce posunutou výstavu Jana Rajlicha st., zakladatele Bienále Brno 

(pod názvem Rajlich 100), zahájenou 24. 9. 2020, avšak bohuţel znovu v souvislosti 

s epidemií jiţ v říjnu 2020 opět uzavřenou. 

V roce 2020 vyšla standardně dvě čísla Bulletinu Moravské galerie v Brně, a to č. 81 

Translokalita – migrace – kulturní a umělecká výměna a č. 82 Postmoderna, kde vyšly 

odborné články interních i externích autorů. Dále jsme připravili k vydání katalog sbírky 

fotografie Jan Svoboda: Dílo ve sbírkách Moravské galerie v Brně v česko-anglické mutaci. 

Naopak bylo nutné posunout realizaci výstavy s odbornou publikací Rodinné záležitosti: 

archeologie a konceptuální umění, konkrétně na rok 2022. Toto neobvyklé spojení vědy 
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a umění bude prezentováno na základě příběhu otce Karla Valocha, významného archeologa, 

a Jiřího Valocha, předního českého teoretika umění a umělce. Projekt připravujeme ve 

spolupráci s Moravským zemským muzeem. Tato situace se téţ týká sbírkového katalogu 

kovů řešitelky A. Krkoškové, který byl aktuálně přesunut na rok 2022, a sbírkového katalogu 

rakouské malby 19. století ve sbírkách MG řešitele P. Tomáška, který vyjde aţ v roce 2023. 

Obdobná je pak situace téţ u studie řešitele R. Koryčánka, který měl v souvislosti 

s konferencí AMG dopracovat studii o akviziční činnosti krajských galerií. 

V roce 2020 probíhala příprava vědecko-výzkumného projektu Postmoderna, na němţ se 

bude opět podílet nejširší řešitelský kolektiv z řad odborných pracovníků Moravské galerie. 

Projekt se zaměří na průzkum postmoderních projevů, které výrazně proměnily vizualitu 

i teorii umění osmdesátých a devadesátých let. Struktura agendy Moravské galerie situované 

mezi volné i uţité umění je předurčena pro výzkum jak jednotlivých postmoderních impulzů 

a jejich projevů v malbě, fotografii, designu nábytku a skla, grafickém designu nebo módě, 

tak k hledání integrujících rysů ukotvených v recepci postmoderní teorie. Plánovanými 

výstupy jsou výstava a kritický katalog výstavy v roce 2024. 

Dalším omezením v rámci fungování Moravské galerie je probíhající revitalizace 

Uměleckoprůmyslového muzea, jedné ze tří hlavních výstavních budov instituce. Objekt se 

aktuálně nachází v reţimu stavby, coţ vylučuje moţnost pořádání výstav i jakýchkoliv dalších 

akcí a omezuje celkový provoz Moravské galerie. Revitalizace Uměleckoprůmyslového 

muzea však v tuzemských podmínkách povede k ojedinělému uchopení nejen prezentace, ale 

celkově bádání nad vývojem a historií českého designu v globálních souvislostech; muzeum 

se tak stane zásadní tuzemskou platformou pro výzkum designu. 

V roce 2020 byl dále rozpracován plán na realizaci další části expozice starého umění 

v Místodrţitelském paláci, která naváţe na expozici Brno předměstí Vídně, otevřenou v roce 

2019.  

Sezónní výstavní program v Jurkovičově vile a v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici 

(zde tradičně ve spolupráci s MAK Wien) pokračuje v nastavené programové linii. V těchto 

případech došlo k prodlouţení stávajících výstav a posunutí realizace dalších projektů na rok 

2021. 

Rok 2020 měl však i jednoznačná pozitiva, kterými jsou v případě vědecko-výzkumné agendy 

Moravské galerie úspěšné ţádosti v rámci programu NAKI II a TA ČR na projekty Moravská 

zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace (DG20P02OVV026) a Demokratická 

revoluce objektivem Dagmar Hochové: Zpřístupnění unikátní fotodokumentace z let 1989–

1992 (TL03000330). 

Z koncepčně-organizačního hlediska se potvrdila správnost nastavení nové Střednědobé 

koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně pro období 2019-2023 a její provázání s 

Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace (Moravská galerie v Brně) na léta 2019 

– 2023. Ukotvení oblasti výzkumu, jejíţ části byly vyprofilovány a prověřeny dlouhodobou 

činností Moravské galerie v Brně a jsou hluboce propsány do organizační struktury a 

personální politiky instituce a dále pracují s nastaveným systémem provázanosti, potvrdilo 

zásadní multiplikaci dopadu vědeckovýzkumných projektů realizovaných v Moravské galerii. 

Systémově se jedná o zveřejňování vědecko-výzkumných výsledků v kombinaci textového a 

výstavního formátu, na nějţ jsou dále navázány související edukační a popularizační aktivity. 

Dále platí, ţe naprostá většina vědecko-výzkumných projektů přináší zhodnocení segmentu 
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stávajícího sbírkového fondu a zpravidla jeho další rozšíření o nové akvizice. Tato 

komplexnost fungování potvrzuje správnost klíčových momentů řízení a plánování uvnitř 

Moravské galerie. Navzdory současné situaci se tak dařilo zajistit naplňování vize VO a plnit 

cíle VO i úkolů, které vyplývají z celkového rámce strategických dokumentů pro výzkum a 

kulturu v ČR. 

Moravská galerie v druhé polovině roku vstoupila do jednání o přijetí do sdruţení CESNET 

a o svém připojení k vědecko-výzkumné e-infrastruktuře. Přijetím, které bylo definitivně 

potvrzeno 17. 12. 2020 valnou hromadou, se Moravská galerie přidala k nejvýznamnějším 

výzkumným organizacím v České republice a díky zapojení do společné e-infrastruktury získá 

přístup ke sluţbám, které zlepší kvalitu zázemí pro realizaci našich projektů. 

 

IV. PROVOZ A EKONOMIKA 

IV.1 Rozpočet na rok 2020 

 

V první fázi přípravy rozpočtu na rok 2020 byl galerii stanoven finančními ukazateli od 

zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 95 844 291 Kč, z toho výše příspěvku na kulturní 

aktivity a VISK činila 1 818 000 Kč. Na základě těchto ukazatelů byl sestaven finanční 

rozpočet galerie na rok 2020 v celkovém objemu 112 194 291 Kč, z toho výnosy z vlastní 

činnosti činily 7 820 000 Kč a čerpání fondů bylo rozpočtováno na úrovni předcházejících let, 

a to ve výši 8 500 000 Kč.  

Následnými změnami finančních vztahů byla výše příspěvku upravena na částku 

100 455 051 Kč. Toto navýšení se týkalo především krytí nákladů spojených se změnou 

platových stupnic a navýšení základních platů o 1 500 Kč měsíčně pro všechny zaměstnance 

od 1. ledna 2020. Částka navýšení příspěvku zahrnuje jak prostředky na platy, tak zákonné 

odvody sociálního a zdravotního pojištění. Při zachování výše vlastních výnosů a čerpání 

fondů byl celkový rozpočet galerie upraven na částku 116 805 051 Kč. 

Uzavření muzeí a galerií v jarním a následně v podzimním období v souvislosti s rozšířením 

epidemie COVID-19 mělo z ekonomického pohledu dopad především na pokles vlastních 

výnosů, ale také na jiné aktivity, které mají vliv na hospodaření galerie. Po odeznění první 

pandemické vlny vyčíslila galerie výpadek vlastních výnosů do konce roku ve výši 

4,15 mil. Kč, coţ je 53 % původně plánovaných výnosů. Tento výpadek mohl být částečně 

pokryt sníţením věcných nákladů o 5 %. Galerie předloţila zřizovateli ţádost o pokrytí 

rozdílu ve výpadku výnosů a sníţení věcných nákladů a na základě toho obdrţela finanční 

kompenzaci ve výši 1,43 mil. Kč. 

V měsíci říjnu byla provedena revize projektů, na které galerie obdrţela příspěvek z programu 

kulturních aktivit. Jelikoţ bylo rozhodnuto, ţe v roce 2020 nebudou realizovány dva projekty, 

a to Brněnská muzejní noc a Česká ilustrace, bylo navrţeno vrácení části nevyuţitých 

prostředků. Na druhé straně galerie podala ţádost o poskytnutí příspěvku z volných 

prostředků kulturních aktivit na projekt dovybudování interaktivní zóny k výstavním 

projektům a dětské herny ve výši 600 tis. Kč – ten také následně získala.  

V roce 2020 řešila galerie náročné úkoly, mající dopad do finanční oblasti a do celkového 

hospodaření organizace. Jednalo se především o projekt IROP Revitalizace UMPRUM – 
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Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č. 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706, přičemţ dokončení realizace tohoto projektu je 

plánováno na rok 2021. Ekonomická náročnost spočívá především v tom, ţe od podání 

ţádosti na financování projektu došlo ke značnému nárůstu cen stavebních prací 

a dofinancování muselo být řešeno na resortní úrovni. Jednáním vedení galerie 

a dokladováním projektového úseku se podařilo zajistit navýšení prostředků o potřebných 

36 mil. Kč. V souvislosti s dokončením rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea je téţ 

nutné dopředu počítat s nutností vyššího příspěvku na provoz pro rok 2021 na krytí zvýšených 

provozních nákladů tohoto objektu. 

V rámci finančních plánů musíme počítat také s tím, ţe v roce 2018 byl galerii schválen další 

projekt z programu IROP, a to Dostavba depozitáře v Brně-Řečkovicích. Také u tohoto 

projektu je očekáváno zvýšení investičních nákladů z důvodu nárůstu cen stavebních prací 

o 55 mil. Kč a proto jsme poţádali zřizovatele o tuto částku. 

V závislosti na alokaci prostředků EU měl být v roce 2020 připraven další projekt 

přeshraniční spolupráce AT-CZ Interreg, který přináší do galerie nemalé prostředky 

a moţnost realizovat akce, na které galerie nemá dostatek vlastních finančních zdrojů. Další 

ţádost o podporu podá Moravská galerie s partnery v roce 2021. 

V minulém období jsme informovali zřizovatele o zastaralosti ekonomického informačního 

systému galerie a apelovali jsme na jeho celkovou obnovu. V této souvislosti jsme získali 

příslib financování této akce z investičních prostředků ministerstva kultury ve výši 2 mil. Kč, 

takţe akce Pořízení ekonomického a účetního SW mohla být v roce 2020 zahájena 

s dokončením v roce 2021. 

Obdobně mohla být v roce 2020 díky získaným finančním prostředkům na investice zahájena 

akce Revitalizace datového propojení objektů, včetně implementace informačního a 

docházkového systému; dokončení se předpokládá v roce 2021. 

 

IV.2 Provozní činnosti a správa budov 

 

Provozní oddělení plnilo úkoly vyplývající z kaţdodenních povinností pravidelné údrţby 

objektů, jejich technických zařízení a veškerého ostatního nesbírkového majetku Moravské 

galerie. Jiţ tak dosti časově náročné úkoly byly v závislosti na opatřeních, která vydala vláda 

ČR, resp. krizový štáb v březnu a následně v říjnu 2020 v souvislosti s COVID-19, rozděleny 

a postupně vykonány dle charakteru závaţnosti oprav či údrţby. Údrţba byla zajišťována 

převáţně zaměstnanci instituce a dále pak smluvně dohodnutými servisními firmami zejména 

na zařízeních, jako jsou strojovny, klimatizace, výtahy, výměníkové stanice, kotelny 

v budovách galerie, otopné soustavy, zdvihací zařízení, opravy klimatizačních jednotek, 

datové sítě, servis elektrotechnického zařízení budov, přenosného elektrického ručního nářadí, 

audio a video techniky včetně zajištění pravidelných revizí jmenovaných zařízení.  

V roce 2020 byla realizována poptávková řízení, jejichţ výsledkem jsou rámcové smlouvy na 

výstavnické práce, výběrové řízení na zajištění úklidových sluţeb, poptávková řízení na 

dodání skladového systému a další související převáţně s chystanými výstavními 

a investičními projekty. Od aktuálně nastavených smluvních vztahů si Moravská galerie 

slibuje finanční úsporu a větší operativnost při výkonu práce. Další mimořádné opravy 

a úpravy se prováděly v závislosti na finanční situaci či akutní potřebě. Mezi hlavní úkoly 
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provozního oddělení pro rok 2020 patřily údrţbové práce v Místodrţitelském paláci (nátěry 

oken, úklid nádvoří, čištění okapů a příprava výstavy Rajlich 100, další akce byly prováděny 

dle kapacitních moţností oddělení) a v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde probíhaly práce 

spojené s projektem IROP Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí 

a vytvoření nové stálé expozice designu. 

Úklid v objektech Moravské galerie zajišťovala v roce 2020 externí firma. Jedná se o denní 

úklid, stejně tak o mytí oken a mimořádné úklidy (při stavbě výstav, při stavebních pracích 

a podobně). Opakovaným výběrovým řízením zajištěným externím administrátorem byla 

v prvním čtvrtletí roku 2020 pro tyto práce vybrána firma, která bude zajišťovat úklid 

v následujících dvou letech. 

Dále probíhala spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou na výstavbě nového depozitáře 

pro MZK, jehoţ součástí budou prostory, které by měly slouţit pro archiv a knihovnu MG. 

 

Ekonomické vyhodnocení roku 2020 (v tis. Kč) 

 

Výnosy celkem 114 527 

z toho: příspěvek na činnost od MK ČR 108 643 

     dotace ÚSC 425 

     grant EU 0 

     grantová agentura ČR 342 

     příspěvek partnerů 0 

     vlastní trţby a výnosy 5 117 

     z toho: trţby z prodeje zboţí a sluţeb 3 236 

                 z toho: vlastní zboţí a komisní prodej 1 021 

                             prodej vstupenek 762 

                             Reklama 550 

                             Pronájem 688 

                             vývozní povolení 24 

                             trţby knihovna, foto, reprodukční práva 191 

                 ostatní výnosy 1 881 

                 z toho: pouţití finančních fondů 1 084 

                             z toho: rezervní fondy 0 

                                        fond reprodukce 996 

                                        fond odměn 88 

                             ostatní výnosy 797 

                             sponzorské příspěvky, dary 0 

Náklady celkem 114 527 

z toho: spotřeba materiálu vč. nákupu DDM 4 328 

     spotřeba energie 7 299 

     Sluţby 11684 

     osobní náklady celkem 75 575 

     z toho: mzdové náklady 52 963 

                 OON 1 925 
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                 sociální zabezpečení 18 252 

                 sociální náklady 2 284 

                 ostatní sociální náklady 151 

     odpisy HIM a DHIM 9 986 

     daň z příjmu 295 

     opravy a udrţování 5 010 

     Cestovné 141 

     náklady na reprezentaci 83 

     aktivace oběţného majetku -1 319 

     náklady na prodané zboţí 721 

     ostatní náklady 724 

Hospodářský výsledek 0 
 

 

Z celkových nákladů tvořily náklady na: 

 

výstavní činnost 2 199 

restaurování sbírkových předmětů 179 

nákup knih 183 

nákup sbírkových předmětů 4 889 

 

Zřizovatel MK ČR poskytl v rámci příspěvku na činnost tyto účelové dotace 

neinvestičního charakteru:  

 

EZS, EPS – ISO A, B, D 217 

kulturní aktivity 1 450 

institucionální dotace na vědu a výzkum 6 602 

výkup předmětů kulturní hodnoty – ISO C 0 

VISK 48 

ostatní dotace 174 

Celkem 8 491 

 

Dotace investičního charakteru: 

 
 

institucionální dotace na vědu a výzkum 0 

ISO A, B, D, E 770 

VISK 0 

IROP Revitalizace UMPRUM 109 439 

Celkem 110 209 
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V. INVESTIČNÍ A STRATEGICKÉ PROJEKTY 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum 

V průběhu roku 2020 pokračovaly stavební práce na projektu Revitalizace UMPRUM – 

Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, který je 

financován z IROP. V důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19 došlo 

k posunutí některých stavebních prací a tím i dokončení celkové rekonstrukce na rok 2021. 

Rozsáhlá rekonstrukce prostor se týká technického vybavení, jako je osvětlení, klimatizace, 

částečná obnova podlah, nátěry oken a dveří, atd. Součástí akce je také kompletní 

rekonstrukce venkovní terasy, na níţ je kromě dobudování přístupových cest a technického 

vybavení realizován také konceptuální objekt Mrak. Součástí revitalizovaného objektu 

Uměleckoprůmyslového muzea má být téţ zázemí pro návštěvníky, odpočinková zóna a 

prostor s robotickým ramenem, coţ bude moţné i díky investiční akci Rozšířené zázemí pro 

návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea. 

 

Místodrţitelský palác 

Objekt je dlouhodobě v neuspokojivém stavu, proto jsme i v roce 2020 pokračovali v hledání 

moţností pro zajištění financování potřebných oprav, především pak ze státních zdrojů (např. 

programy Rozvoj a obnova materiálně technické základny a Program péče o národní kulturní 

poklad). Vzhledem k tomu, ţe v programu IROP došlo na podzim 2020 k uvolnění dotačních 

prostředků, budeme moci část budovy rekonstruovat v rámci projektu Revitalizace 

Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice 

starého a užitého umění. 

 

Dostavba nové depozitární budovy 

V projektu Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně-Řečkovicích, 

realizovaném v rámci IROP a spolufinancovaném z Evropských strukturálních a investičních 

fondů, bylo v roce 2020 dokončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

ve stupni DPS a výběrové řízení na technický dozor objednatele. V návaznosti na tyto činnosti 

byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace; následně proběhne výběr 

generálního dodavatele stavby. Finanční objem projektu z doby předloţení ţádosti o dotaci 

činí 118 mil. Kč, nicméně z důvodu výrazného nárůstu cen ve stavebnictví bude moţné 

projekt v plánovaném rozsahu úspěšně realizovat pouze za předpokladu získání potřebného 

dofinancování. 

 

Stávající centrální depozitář Řečkovice 

Vládní opatření související s pandemií COVID-19 zapříčinila i odloţení zamýšlené přípravy 

projektu Revitalizace depozitáře Moravské galerie v Brně – snížení energetické náročnosti 

a podání související ţádosti o podporu do odpovídající výzvy Operačního programu ţivotního 

prostředí. Projekt je zaměřen na obnovu technologií stávající budovy. Na základě prověření 

byl stav technologií budovy vyhodnocen jako havarijní a kapacity objektu byly shledány jako 

nedostatečné. Díky realizaci tohoto projektu a projektu Dostavby nové depozitární budovy 

bude zajištěn chod objektu a bezpečné uloţení sbírkových předmětů. 

 



 
 

44 

 

Datové propojení objektů Moravské galerie 

V roce 2020 probíhala realizace projektu Revitalizace datového propojení objektů MG, 

podpořeného dotací z MK, který zahrnuje obnovu kabeláţí, aktivních prvků a zavedení 

docházkového systému pro všechny objekty MG. Jeho implementace a ukončení proběhne 

v roce 2021. 

 

Pořízení ekonomického a účetního SW 

Na základě dlouhodobé komunikace se zřizovatelem o zastaralosti ekonomického 

informačního systému galerie jsme získali finanční prostředky na jeho obnovu ve výši 2 mil. 

Kč v rámci akce Pořízení ekonomického a účetního SW. Práce byly zahájeny v roce 2020, 

dokončení je naplánováno v roce 2021. 

 

Praţákův palác 

Budova Praţákova paláce pocházejí z konce 19. století se nachází dlouhodobě ve špatném 

technickém stavu, její dílčí části jiţ nemají potřebné izolační vlastnosti a vyţadují opravu či 

v případě původních prvků jejich výměnu. Vládní opatření související s pandemií COVID-19 

zapříčinila i odloţení zamýšlené přípravy projektu Snížení energetické náročnosti Pražákova 

paláce Moravské galerie v Brně a podání ţádosti o jeho podporu do odpovídající výzvy 

Operačního programu ţivotního prostředí. Cílem projektu je výměna všech oken v budově 

a oprava střechy spolu se zvýšením její hydroizolační schopnosti. V případě kladného 

vyhodnocení ţádosti by tato investiční akce proběhla v letech 2022 a 2023. 

 

 

VI. BEZPEČNOST OBJEKTŮ A OCHRANA SBÍREK 

 

V roce 2020 probíhala standardní systematická údrţba zabezpečovacího systému. Zásadnější 

závady na starších zařízeních byly řešeny výměnou za moderní prvky. To se týká zejména 

objektu v Brně-Řečkovicích, kde probíhá postupná obměna CCTV. V Praţákově paláci došlo 

k dílčímu rozšíření PZTS o prvky EKV. Zásadním momentem však bylo získání finančních 

prostředků z dotačního programu ISO/A II 2020, na jehoţ základě se podařilo dokončit 

kompletní výměnu objektových zařízení ve všech objektech MG napojených na SCO PČR. 

V průběhu sledovaného období probíhala nutná průběţná součinnost jak na připravovaném 

projektu dostavy objektu depozitáře v Brně-Řečkovicích, tak zejména na probíhající 

rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea, kde dochází k zásadní obměně a doplnění 

zabezpečovacího systému.    

V oblasti fyzické ostrahy probíhala pravidelná školení, a to především odborné workshopy 

a tematická cvičení zaměřená na zvládání mimořádných situací – vše v rámci získaných 

prostředků z dotačního programu na ochranu měkkých cílů. Závěrem je nutné zmínit, ţe 

dopad pandemie COVID-19, kdy v důsledku nařízení vlády došlo k omezení provozu, neměl 

na bezpečnost objektů a sbírek zásadní vliv. MG nastavila mimořádný systém sluţeb 

a proškolení bezpečnostního personálu, který vytvořil mimořádné kapacity, respektive 

dostatečnou zastupitelnost. Pochůzková činnost, obsluha zabezpečovacího zařízení a celkový 

dohled nad dodrţováním reţimových opatření tak prakticky probíhal bez větších obtíţí. 

 


