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I. ÚVOD 

Začátek roku 2021 byl ještě poznamenán pokračujícími omezeními v souvislosti s pandemií 
COVID-19. Objekty MMG Břeclav se proto pro veřejnost otevřely až od 9. 5. 2021. I nadále 
však byla nastavena omezení (počty návštěvníků, povinné nošení ochrany úst atd.). Přesto 
všechno byly v roce 2021 zrealizovány zajímavé výstavní projekty i kulturní akce.  
 
Pro děti muzeum uspořádalo výstavy Pat a Mat, Kostičkofest a Svět skřítků a trpaslíků.  
V rámci galerijních výstav byly v muzeu pod vodárnou realizovány projekty pořádané 
k životním jubileím místních výtvarníků Jaroslavy Garšicové, Milana Bruchtera a Pavla 
Doležala.  
 
MMG Břeclav chce veřejnosti představovat na výstavách sbírkové předměty z depozitářů. 
V roce 2021 proto připravili kurátoři podsbírek galerie a plakáty výstavy v synagoze, a to Jižní 
Morava v obrazech a Podluží v písni a tanci. Ve spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací 
byla v synagoze představena výstava Víchernice a také byl zrealizován s Patchworkovým 
klubem Břeclav již tradiční charitativní projekt Výstava patchworku.  Zajímavým výstavním 
počinem byl soubor fotografií Hynka Čermáka U PŘE-RODU s osobní účastní autora na 
vernisáži.  Galerijní výstavy byly realizovány také v Galerii v podkroví Lichtenštejnského 
domu a v prostorách pavilonu břeclavského parku.  
 
Šifrovací hry „Židovská Břeclav“ a „Ztracená Břeclav“ pokračovaly i letos a dále umožnily 
hráčům navštívit zajímavá místa v Břeclavi. 
 
Úsek kultury připravil několik tradičních akcí, například Park žije, Slavnosti rajčat, Festival 
minipivovarů, Břeclavské svatováclavské slavnosti a Adventní inspirace. Zajímavou akcí 
s vysokou návštěvností byla Vesmírná Břeclav. V roce 2021 MMG Břeclav poprvé úspěšně 
organizovalo tradiční akci Otevírání Lichtenštejnských stezek.  
 
Z důvodu vícezdrojového financování je organizace po ekonomické stránce stabilní. Muzeum 
úzce spolupracuje se zřizovatelem a pomocí dotačních titulů je spolufinancováno také 
Jihomoravským krajem. 
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II. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
Informace o organizaci:  
 
Název organizace: Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: 690 02 Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů 2747/4 a 
IČ:   60680920 
DIČ:   CZ60680920 
Web:   www.muzeumbv.cz 
E-mail:   info@muzeumbv.cz   
 
 

Statutární zástupci:  
ředitel:   Ing. Petr Dlouhý 
   kontaktní telefon: +420 724 461 658 
 
zástupce ředitele:  Mgr. Silvie Vymyslická 
   kontaktní telefon: +420 734 866 594   
 
 

Informace o zřizovateli: 
 
Zřizovatel:  Město Břeclav 
Sídlo zřizovatele: 690 02 Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3 
IČ:   00283061 
DIČ:   CZ60680920 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumbv.cz/
mailto:info@muzeumbv.cz
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III. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Městské muzeum a galerie Břeclav bylo založeno jako příspěvková organizace města 
Břeclavi. Dne 17. ledna 1995 vydalo město Břeclav zřizovací listinu příspěvkové organizace 
„Městské muzeum a galerie Břeclav“, které fakticky existuje od 1. dubna téhož roku. Do roku 
2007 se sídlo muzea nacházelo v prostorách bývalé židovské školy, postavené koncem 80. 
let 19. století (dnešní Lichtenštejnský dům). Od května 2007 se administrativní zázemí 
pracovníků Městského muzea a galerie Břeclav přesunulo do nově zrekonstruovaného 
objektu bývalé prádelny na sídl. Dukelských hrdinů 2747/4a, nově označovaného někdy také 
jako DOL nebo muzeum pod vodárnou. 

 

Organizace je rozčleněna do tří úseků: 

Úsek muzea a galerie organizuje krátkodobé i dlouhodobé výstavy jak z vlastních fondů, tak 
prostřednictvím zápůjček od jiných institucí. Pořádá semináře, přednáškové cykly a jiné 
osvětové akce pro odbornou i nejširší veřejnost, spolupracuje s výkonným orgánem 
památkové péče a realizuje záchranné archeologické výzkumy na základě smluv s investory. 
Pokračuje v ochraně a údržbě archeologické památkové rezervace v lokalitě Pohansko, 
včetně kulturně společenského využití samotného zámečku, stejně jako břeclavské 
synagogy, vyhlídkové věže břeclavského zámku nebo Lichtenštejnského domu. Do náplně 
činnosti Úseku muzea a galerie patří rovněž správa knihovny se specializovaným fondem pro 
vlastní potřeby s možností využití pro veřejnost. Naprosto samozřejmá a přirozená je 
spolupráce s ostatními muzei a galeriemi nebo dalšími podobně zaměřenými organizacemi 
a institucemi. V čele Úseku muzeum a galerie stojí Mgr. Silvie Vymyslická, která je současně 
statutárním zástupcem ředitele příspěvkové organizace a všichni pracovníci tohoto úseku, 
s odborností v oblasti muzeologie, archeologie, historie, etnografie a dějin umění, mají své 
pracoviště v hlavním sídle muzea. Činnost muzea tedy kontinuálně pokračuje v historicky 
nastaveném trendu.  
 
Úsek turistické – informační středisko, kultura a cestovní ruch, zajišťuje nejrůznější kulturní 
akce, jako jsou například koncerty, divadelní představení, zábavné pořady, soutěže a další 
kulturní projekty pro všechny věkové kategorie (např. Slavnosti rajčat, Svatováclavské 
slavnosti, Břeclavské Vánoce atd.). Úsek kultury mimo jiné organizuje a zabezpečuje 
spolupráci s partnerskými městy. Součástí úseku je provoz Turistického informačního centra 
a veškerých služeb s tím souvisejících, včetně propagace města a regionu. Ke standardně 
poskytovaným službám patří zprostředkovatelská činnost zahrnující prodej vstupenek na 
kulturní a sportovní akce pořádané ostatními subjekty. Úsek vede Edita Rišicová. Pracovníci 
pro kulturu a TIC mají svá pracoviště v Lichtenštejnském domě.  
 
Třetím úsekem v organizační struktuře je Úsek provozní a správní činnosti. Jeho náplní je 
zabezpečení administrativních úkonů v ekonomické oblasti, v oblasti smluvních vztahů, 
vztahů ke zřizovateli a  externím subjektům i samotného technickoorganizačního provozu 
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instituce (např. úklid, BOZP, revize, správa budov, autoprovoz apod.) Úsek ve spolupráci 
s Úsekem muzeum a galerie koordinuje průvodcovské služby ve všech spravovaných 
objektech určených k veřejné prezentaci, tj. v sídle muzea na sídl. Dukelských hrdinů, 
synagoze, Lichtenštejnském domě, na zámečku Pohansko, na vyhlídkové věži břeclavského 
zámku a na Muzeu železnice.  Spravuje také Pavilon v parku.  Na tomto úseku došlo v roce 
2021 k personální změně, kdy po odchodu paní Petry Černé byla na místo vedoucí úseku 
jmenována paní Petra Bertóková.      
 
 
Hlavní činností všech úseků, které spolu kooperují a vzájemně se doplňují, se také prolíná 
doplňková činnost, která spočívá zejména v pronájmu prostor ve spravovaných objektech, 
jak pro kulturní, tak pro nejrůznější společenské akce. Synagoga a exteriéry Pohanska jsou 
oblíbeným místem pro svatební obřady. Na TIC převažuje zejména velkoobchodní, 
maloobchodní činnost, zprostředkování obchodu a služeb nebo např. půjčovna kol. 
K doplňkové činnosti patří také vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce apod. 
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IV. OBJEKTY VE SPRÁVĚ A NÁJMU 

MUZEUM POD VODÁRNOU 

Kromě hlavního sídla muzea se zde nachází 
moderní výstavní prostor, který je možno 
variabilně využívat pro galerijní nebo muzejní 
výstavy či různé společenské akce. Výstavní 
sál tvoří v současné době téměř 300 m2. 
Přízemní budova umožňuje bezbariérový 
přístup.  

 

SYNAGOGA 

Nachází se v centru města v ulici U Tržiště. 
Budova z roku 1868 vznikla nákladem 
židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet 
let později ji renovoval významný vídeňský 
architekt Max Fleischer v novorománském 
slohu s použitím maurských prvků v interiéru. 
Synagoga je dvoupodlažní halová budova se 
sedlovou střechou. K bohoslužebným účelům 
byla využívána do začátku okupace, celé 
půlstoletí pak sloužila jako skladovací prostory. 
Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–
1999 jsou v ní realizovány galerijní výstavy a koncertní vystoupení komornějšího charakteru, 
svatební či jiné slavnostní obřady. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8507. 
 
 

MUZEUM ŽELEZNICE 

Od konce září 2020 je v pronajatých prostorách 
břeclavského vlakového nádraží otevřeno Muzeum 
železnice. Moderně pojaté prostory jsou vyplněny 
modely vláčků z břeclavského depa, předměty ze 
sbírek, historickými daty, videoprojekcí, informačním 
kioskem anebo interaktivními hracími prvky pro děti. 
Expozice je a stále bude postupně doplňována o nově 
získané exponáty. 
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LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM 

 Budova byla postavena v 80. letech 19. století jako židovská 
obecná škola. Dům byl využíván převážně jako škola a zvláštní 
škola i v dalších letech. Od roku 1995 do 2007 zde sídlilo Městské 
muzeum a galerie Břeclav. Po dílčí rekonstrukci zde v květnu 2009 
vznikl Lichtenštejnský dům. Jeho slavnostní otevření proběhlo za 
účasti prince Wolfganga z Lichtenštejna, který se tak současně 
stal i jeho čestným patronem. V roce 2011 byl zrekonstruován 
půdní prostor Lichtenštejnského domu, který je nyní využíván 
jako Galerie v podkroví, především pro krátkodobé výstavy. 
V současné době je Lichtenštejnský dům přirozeným kulturním 
centrem. Své sídlo zde má úsek Turistické – informační středisko, 
kultura a cestovní ruch. Pro návštěvníky je k dispozici stálá 
expozice rodu Lichtenštejnů a miniatury Lednicko-valtického 
areálu. 

 

 
ZÁMECKÁ VĚŽ  
 
V roce 2015 byla po náročné rekonstrukci 
zpřístupněna nejvyšší věž břeclavského zámku. 
Původně renesanční zámek, který do této 
podoby přestavěl Ladislav Velen ze Žerotína, 
v průběhu staletí procházel četnými úpravami. 
Významnou úpravou je romantická přestavba 
z počátku 19. století, kdy byla postavena věž 
budící dojem zříceniny. Zámek však po druhé 
světové válce čelil několika ranám, zejména když 
v něm bylo vybudováno zázemí pro vojáky. Nyní 
se dlouhodobě nachází v neutěšeném stavu. 
Zámecká věž byla opravena díky projektu Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007–2013, jehož se Břeclav zúčastnila společně se 
svým partnerským městem Trnava. Z důvodu zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, 
zajistilo muzeum informační tabule v českém, anglickém a německém jazyce. První tabule se 
nachází u příjezdové cesty od náměstí a druhá na nádvoří zámku. Věž je rozšířena o 
vyhlídkovou plošinu tak, aby bylo možné z věže shlédnout Břeclav a její okolí ve všech 
směrech. V roce 2018 byly na vyhlídce instalovány orientační mapy a v prostorách schodiště 
cedule s dobovými fotografiemi zámku a informacemi o majitelích. Zámecká věž je stále 
velmi oblíbenou atrakcí pro místní i turisty. Břeclavský zámek je chráněnou kulturní 
památkou č. 1158. 
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ZÁMEČEK POHANSKO  

Poblíž obory Soutok v lokalitě Pohansko se 
nachází také stejnojmenný empírový 
zámeček, který zde nechali postavit 
Lichtenštejnové v letech 1810–1812 k 
loveckým účelům. Určitou shodou 
historických okolností zrovna v místech, kde 
o mnoho staletí dříve stával obranný val 
slovanského hradiště. Jedná se 
o symetrickou plochostropou stavbu 
s přízemními otevřenými arkádovými křídly, 
která má ve střední části jednopatrovou 
nástavbu. Uvnitř zámečku se nachází expozice otevřená v roce 2010, která je již čtvrtou 
prezentací výsledků mnoholetých archeologických výzkumů prováděných v dané lokalitě 
Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Expozice byla realizována díky 
projektu „Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové archeologické expozice“ v rámci 
Operačního programu „Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007-2013“. V létě roku 2011 dostal nový kabát i exteriér zámečku a v letech 2019–
2020 proběhla rekonstrukce oken a okenic. V červnu roku 2010 při příležitosti Moravského 
dne byla před zámečkem slavnostně odhalena čtyřmetrová socha moravského knížete 
Rostislava, a to představiteli města a za účasti Moravských rytířů. Zámeček je hojně 
navštěvován nejen místními obyvateli jako odpočinková zóna, ale hlavně turisty 
a cykloturisty jako vstupní brána do obory Soutok. Pravidelně se zde konají kulturní akce. 
Pohansko je chráněná kulturní památka č. 1160. 

 

PAVILON 

Od konce června 2019 je otevřen 
veřejnosti „Pavilon“ v břeclavském 
parku, který byl původně určen expozici 
miniatur. Místo ale nebylo pro tento 
účel vhodné, expozice se přestěhovala 
do Lichtenštejnského domu a prostor 
pavilonu sloužil jako velopavilon – 
muzeum kol. Prostor byl upraven tak, 
aby jej mohla využívat široká veřejnost 
k denním návštěvám parku či kulturních 
akcí pořádaných právě MMGB. Je 
vybaven osvětlením, posezením, Wifi a celodenně monitorován kamerovým systémem 
napojeným na Městskou policii Břeclav. V létě ožívá hudbou, celoročně výstavami, bleším 
trhem, a hlavně Břeclavskými Vánocemi na závěr roku. 



Str. 08 
 

                                             VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

                                                                   MMG Břeclav 
   

 

   

Srovnání návštěvnosti muzejních objektů v letech 2019–2021 

 

Svatební obřady v objektech MMG v letech 2019–2021 

Objekt 2019 2020 2021 

Synagoga 12 6 12 

Zámeček Pohansko 2  1 2 

Celkem  14 7 14 

 

Uzavření objektů MMG z důvodů pandemie COVID-19  

Objekt od do počet dní 

Pod vodárnou 01.01. 09.05. 129 

Synagoga 01.01. 09.05. 129 

Zámeček Pohansko 01.01. 10.05. 130 

Lichtenštejnský dům 01.01. 09.05. 129 

Zámecká věž  01.01. 14.05. 134 

Muzeum železnice 01.01. 09.05. 129 

 

Uzavření objektů MMG mimo turistickou sezónu 

Objekt od do počet dní 

Zámeček Pohansko 31.10. 31.12. 61 

Zámecká věž  29.09. 31.12. 94 

Objekt 2019 2020 2021 

Pod vodárnou 5 626 2 926 3 188 

Synagoga 2 696 1 423 1 818 

Zámeček Pohansko 2 099 1 905 2 082 

Lichtenštejnský dům 1 252 394     325 

Zámecká věž  3 861 2 842 4 116 

Muzeum železnice x 1 364 4 757 

Celkem  17 449 10 854 16 286 
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V.  PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČINNOSTI 

 

I. ÚSEK MUZEUM A GALERIE 
 

SBÍRKOTVORNÁ ČINOST 
 

V rámci sbírkotvorné činnosti se MMG zaměřuje zejména regionálně a prostřednictvím svých 
sbírek dokumentuje především historii a vývoj města a blízkého okolí. Právě svou 
sbírkotvornou činností naplňuje svůj hlavní účel, pro který bylo zřízeno.  
 
Sbírka Městského muzea a galerie Břeclav je na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 122/2000 Sb.), zapsána v Centrální evidenci sbírek (dále jen CES) 
Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem MBC/002-04/101 002. 
 
Zaměření MMG v rámci sbírkotvorné činnosti, s ohledem na specifika regionu, je zřizovací 
listinou soustředěno především na oblast archeologie, historie a etnografie.  
 

Přehled podsbírek a stav inventárních čísel za rok 2021 

Podsbírka Kurátor podsbírky 
Akvizice 

v inventárních 
číslech  

Inventární č. 
k 31.12.2021 

Archeologie Mgr. Kalčík 162 20 951 

Etnografie 

H 

Bc. Peterková 0 777 

Historie Bc. Peterková 2 1 848 

Galerie Mgr. Vymyslická 

VVymysliciá 

4 1 716 

Textil Bc. Peterková 4 1 550 

Knihy Bc. Seibertová 0 709 

Plakáty Bc. Seibertová 1 353 

Kartografický materiál Bc. Seibertová 2 125 

Periodika Bc. Seibertová 15 2 683 

Fotoarchiv Bc. Seibertová 0 1 810 

Pohlednice Bc. Seibertová 0 691 

Příležitostný tisk Bc. Seibertová 5 211 

Plošná historie vyjma 
příležitostného tisku 

Bc. Seibertová 0 1 765 
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VÝSTAVNĚ PREZENTAČNÍ A EDUKAČNÍ ČINNOST 
 
Výstavně prezentační činnost Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace  
probíhá v následujících objektech: 

• muzeum pod vodárnou – volná výstavní plocha 283 m2 

• synagoga – volná výstavní plocha 120 m2, stálá expozice 102 m2 

• Lichtenštejnský dům – volná výstavní plocha (galerie v podkroví) 146 m2, stálá 
expozice 226 m2 

• Pohansko – stálá expozice 221 m2 

• Pavilon – volná výstavní plocha 200 m2 

• Muzeum železnice – stálá expozice 65 m2 
 

 
Realizované výstavy v roce 

               MUZEUM 
               POD VODÁRNOU 

Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Pat a Mat 10. 05. 2021 – 26. 05. 2021 588 

Kostičkofest 31. 05. 2021 – 17. 09. 2021 1 866 

Jaroslava Garšicová 
Z mého ateliéru 

 

 

Z mého ateliéru 

Vernisáž: 23. 09. 2021 
24. 09. 2021 – 22. 10. 2021 

85 
120 

Bruchter/Doležal 60 Vernisáž: 26. 10. 2021 
27. 10. 2021 – 24. 11. 2021 

128 
83 

Svět skřítků a trpaslíků 27. 11. 2021 – 31. 12. 2021 316 

CELKEM 3 186 
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               SYNAGOGA  
Datum konání 

Počet 

návštěvníků 

Jižní Morava v obrazech  10. 05. 2021 – 06. 06. 2021 81 

Víchernice 
Vernisáž: 11. 06. 2021 
12. 06. 2021 – 29. 08. 2021 

24 
602 

Hynek Čermák U PŘE-RODU 
Vernisáž: 13. 09. 2021 
14. 09. 2021 – 14. 11. 2021 

120 
622 

Výstava patchworku 30. 11. 2021 – 05. 12. 2021 191 

Podluží v písni a tanci 09. 12. 2021 – 31. 12. 2021 63 

CELKEM 1 703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               LICHTENŠTEJNSKÝ 
               DŮM  

Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

NÁHLEDY – prezentace tvorby oboru 
užitá malba SŠPU Hodonín 

29. 07. 2021 – 31. 08. 2021 95 

Hana Mikulenková – NATURAL 
Vernisáž: 02. 09. 2021 
03. 09. 2021 – 31. 10. 2021 

25 
109 

CELKEM 229 
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               PAVILON V PARKU 
                

Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Lidová zbožnost na Slovácku 29. 07. 2021 – 31. 08. 2021 neevidováno 

Antonín Průdek – FOTOGRAFIE 23. 07. 2021 – 25. 07. 2021 neevidováno 

 

 

 

 

 

    

   Stálé expozice MMG Břeclav  

 

EXPOZICE 
 
 

V PARKU 
 

   Objekt MMG 
Počet 

návštěvníků 

Židovská Břeclav 

 

Synagoga 1 818 

Muzeum železnice Břeclav Výpravní budova břeclavského nádraží 4 757 

Historie rodu Lichtenštejnů 

 

Lichtenštejnský dům 325 

Velkomoravské Pohansko 

 

Pohansko 2 082 

CELKEM 

 

8 982 

 

   Šifrovací hry  

 

HRA 
 

Období Počet týmů 

Ztracená Břeclav  

 

leden-prosinec 2021 24 

Židovská Břeclav leden–prosinec 2021 33 
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CELKEM 57 

 Edukační programy k výstavám  

EDUKAČNÍ  
               PROGRAM 

 
 

Místo realizace Počet návštěvníků  

Pat a Mat  muzeum pod vodárnou 19 

Kostičkofest muzeum pod vodárnou 612 

Svět skřítků a trpaslíků  muzeum pod vodárnou 31 

Archeologický program Pohansko 72 

CELKEM 734 

 

Další akce pořádané úsekem muzeum a galerie  

DÍLNIČKY 
Datum konání Místo Počet 

návštěvníků  

Letní muzejní dílničky 

 

24. – 25. 08. 2021 muzeum pod 

vodárnou, synagoga 

10 

Dílničky Vesmírná Břeclav  

 

05. 09. 2021 areál pod zámkem 555 

CELKEM 565 

 

Vzpomínkové a pietní akty 

UDÁLOST 
 

Datum konání Místo 

Narození T. G. Masaryka Akce se nekonala Památník TGM u 
žluté školy  
 

Okupace Československa Akce se nekonala  Pamětní deska žlutá 
škola 
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Osvobození Břeclavi  Akce se nekonala Městský park 
 

100. výročí založení 
Československé akce legionářské  
– tichá vzpomínka  

03. 09. 2021 Památník TGM u 
žluté školy 
 

28. říjen 103. výročí vzniku 
republiky a 100 let skautingu 
v Břeclavi  

28. 10. 2021 Památník svornosti, 
socha TGM, kulturní 
program před kinem 
Koruna 

Den válečných veteránů  
 

11. 11. 2020 Pamětní deska žlutá 
škola   

17. listopad – připomínka 
listopadu 89 – tichá vzpomínka 
a zapálení svíček  

17. 11. 2020 Zámecké náměstí – 
památník obětem 
komunistického 
režimu  
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ODBORNÁ ČINNOST 
 
Další odborná činnost  

              

Pracovníci  

Poklady z našich depozitářů  
Představení zajímavých předmětů ze sbírek MMG 
Břeclav na FCB muzea.  

Mgr. Vymyslická, Bc. Peterková 
Bc. Seibertová 

Pravidelné příspěvky v měsíčníku Radnice na téma 
aktuálních výstav.  
 

Mgr. Vymyslická, Bc. Peterková 
Bc. Seibertová 

Výstava Paměť místa (břeclavský kostel). Mgr. Kalčík, Bc. Peterková 
Bc. Seibertová 

Spolupráce s Archeologickým a muzeologickým 
ústavem FF MU v Brně a Archeologickým ústavem AV 
ČR. 
 

Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík 
Bc. Peterková, Bc. Seibertová 

Průvodcovství na výstavách v muzeu pod vodárnou. 
 

Mgr. Kalčík, Bc. Peterková 
Bc. Seibertová 

Příprava edukačních programů k výstavám a na 
individuální akce. 

Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík 
Bc. Peterková, Bc. Seibertová 

Činnost v rámci projektu „Objevuj památky“. Mgr. Vymyslická 
Bc. Seibertová 

Spolupráce s břeclavskými školami.   Mgr. Vymyslická 

Spolupráce s ČSBS, KVH Břeclav a ČSL obcí 
legionářskou. 

Mgr. Vymyslická 

Činnost v odborných komisích Asociace muzeí a 
galerií.  

Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík 
Bc. Peterková, Bc. Seibertová 

Činnost v Radě galerií.  Mgr. Vymyslická 

Spolupráce s ICOM a AMG. Mgr. Vymyslická 

Služby badatelům – za rok 2021 celkem 24 
badatelských dotazů.  

Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík 
Bc. Peterková, Bc. Seibertová 
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Archeologie – výzkumy a dohledy 

Archeologické dohledy a výzkumy byly v roce 2021 prováděny se stejnou intenzitou jako 
v minulém roce. Celkem proběhlo 27 akcí na katastrech obcí Břeclav, Hlohovec, Hrušky, 
Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Nejdek, Podivín, Poštorná, Valtice a Velké Bílovice, 
z nichž 24 bylo negativních, tři pozitivní akce byly ukončeny. Sedm zatím negativních a jedna 
pozitivní akce budou pokračovat v roce 2022.  
Na zavolání Policie České republiky byl na konci března proveden záchranný archeologický 
výzkum hrobu sovětského vojáka, který padl při osvobozování Kostic v roce 1945. Kromě 
osobních věcí mrtvého se v improvizovaném hrobu našla helma, granát s přepravní 
pojistkou, náboje a plynová maska. V polovině června byla provedena dokumentace studny, 
která se nacházela na pozemku valtické nemocnice. Na přelomu července a srpna byl 
proveden záchranný výzkum při stavbě Zdravotního střediska ve Velkých Bílovicích. Bylo zde 
objeveno osídlení z vrcholného středověku. V září byl proveden záchranný výzkum při stavbě 
domu v ulici P. Bezruče ve Valticích. V základových pásech byly dokumentovány vrcholně 
středověké a raně novověké vrstvy. Výzkum bude pokračovat na jaře 2022. 
 

 

 

Knihovna 

Knihovna MMG Břeclav se specializovaným knihovním fondem (regionální dějiny, židovské 
dějiny a náboženství, muzeologická a uměnovědná literatura) je zapsána v centrální evidenci 
knihoven Ministerstva kultury České republiky pod evid. č. 6150/ 2005. Knihovna je umístěná 
v hlavní budově muzea DOL v pracovně ekonomky. Knihy jsou umístěny na speciálních 
pojízdných regálech. Knihy jsou opatřeny evidenčními čísly na hřbetu knihy, na úvodní straně 
je vepsáno evidenční číslo a razítko organizace, razítko je dále na straně 17. K 31. 12. 2021 
obsahuje fond knihovny 3 898 knih. Přírůstky za rok 2021 činí: 42 knih (nákupy a dary). 
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II. ÚSEK TURISTICKÉ – INFORMAČNÍ STŘEDISKO, 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 

 
Úsek turistické informační středisko, kultura a cestovní ruch sídlí na Lichtenštejnském domě 
na ulici U Tržiště 8. Tento úsek se, s přihlédnutím k povaze vykonávané agendy, člení na dvě 
samostatné pracoviště, a to na kulturní středisko a TIC. 
 

TURISTICKÉ – INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIC) 

Informační centrum obsloužilo v roce 2021 celkem 9 293 návštěvníků, což je velmi výrazný 
pokles v porovnání s předcházejícími lety. Tento úbytek byl znovu způsoben epidemií      
COVID-19, kvůli které bylo na základě vládního nařízení TIC uzavřeno nepřetržitě po několik 
měsíců. Vše začalo již koncem roku 2020, infocentrum bylo dále uzavřeno celý leden, únor, 
březen a duben, poté ještě první týden v květnu a své pomyslné brány otevřelo až v pondělí                          
10. května. Do konce roku 2021 bylo infocentrum otevřeno již nepřetržitě, bez přestávek. 
V průběhu roku se také postupně měnila situace a jednotlivá mimořádná opatření spojená 
s epidemií COVID-19.  V hlavní turistické sezóně (červenec a srpen) byla situace podobná, 
jako vloni, všechna nařízená mimořádná opatření byla zrušena a projevilo se to také na 
návštěvnosti TIC. Pokud porovnáme návštěvnost v těchto měsících, bylo turistů 
v informačním centru s předchozím „covidovým rokem“ méně. Jako každý rok převažovali 
vnitrozemští návštěvníci nad těmi zahraničními. 

 
Koncem května proběhla na TIC kontrola Asociace turistických informačních center ČR 
v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. Naše informační centrum 
již několik let úspěšně splňuje klasifikaci třídy B a tím splňuje podmínky pro udělení certifikátu 
až do začátku června 2023. 

 
Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, žádají si informace o turistických 
atraktivitách ve městě a regionu, vyhledávají možnosti cykloturistiky a pěší turistiky 
v Břeclavi a blízkém okolí, nakupují suvenýry či sběratelské předměty (hlavně turistické 
vizitky a turistické známky). Místní občané pak využívají zejména kancelářských služeb nebo 
předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce, nakupují knižní novinky 
a suvenýry s břeclavskou tematikou. 
 
Nabídka propagačních materiálů TIC se neustále rozšiřuje, stávající materiály tištěné na TIC 
se aktualizují dle potřeby v průběhu celého roku. Pokračuje aktivní spolupráce s podnikateli 
v cestovním ruchu – hlavně s provozovateli břeclavských ubytovacích zařízení a turistických 
atraktivit. 
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K propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí Břeclavi a blízkého okolí má 
infocentrum k dispozici 3 vývěsky v centru města (u Lichtenštejnského domu, Domu školství 
a u Shopping centra Břeclove). Zde jsou plakáty vyměňovány 1x týdně. 
Jednotlivé akce jsou také pravidelně vkládány do kulturního kalendáře na oficiální web města 
www.breclav.eu, dále na webové stránky Městského muzea a galerie www.muzeumbv.cz, 
facebookový profil TIC, informační portál Jižní Morava www.jizni-morava.cz a také na 
turistický portál www.dobreclavi.cz. V polovině roku byl spuštěn nový web Lichtenštejnských 
stezek, ve kterém TIC upozorňuje nejen na cykloakce v rámci Lichtenštejnských stezek (jejich 
otevírání a uzavírání), ale nabízí tipy na různé cykloakce v nejbližším okolí. 

 
TIC využívá k propagaci akcí také další tematické portály – na vinařské akce např. 
www.vinarske.stezky.cz. 

 
V tomto roce byl omezen předprodej vstupenek přes prodejní portály TicketStream, 
TicketArt, Ticketlive a ColosseumTicket z důvodu zrušení velkého množství kulturních akcí (v 
návaznosti na epidemii Covid-19). Představení se přesouvala nebo úplně rušila, často muselo 
TIC vstupenky refundovat. 
      
 Počet návštěvníků TIC 2016–2021 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LEDEN 406 786 664 741 751 0 

ÚNOR 515 779 805 851 863 0 

BŘEZEN 700 758 836 788 398 0 

DUBEN 637 674 930 789 0 0 

KVĚTEN 1 505 1 480 1 620 1 688 489 473 

ČERVEN 1 385 1 752 1 505 1 335 1 038 1 212 

ČERVENEC 3 062 3 254 3 450 2 802 2 976 1 970 

SRPEN 3 476 3 041 3 230 3 202 2 991 2 400 

ZÁŘÍ  1 777 1 808 2 146 1 646 1 325 1 435 

ŘÍJEN 806 890 1 354 961 369 664 

LISTOPAD 842 709 818 1 033 0 553 

PROSINEC 824 1 432 688 781 234 586 

CELKEM 15 935 17 363 18 046 16 617 11 434 9 293 

 

Oproti loňskému roku se také snížil zájem o půjčování jízdních kol – vše souvisí s uzavírkou 
infocentra a tím pádem jeho nižší návštěvností.  
V současnosti máme k dispozici celkem 11 trekkingových kol pro dospělé (5 dámských a 6 
pánských). Dále je možné zapůjčit si také dětské kolo velikosti 20, tandemové kolo a tři 
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koloběžky. Pro nejmenší návštěvníky bude pro nadcházející sezónu opět k dispozici dětská 
zadní cyklo sedačka. Jízdní kola jsou pravidelně servisována a udržována. 

 
Počet zapůjčení kol 

 
Počet výpůjček i celková tržba se v letošním roce opět vrátila do podobných čísel, jako 
v letech 2018 a 2019 – bylo realizováno celkem 295 výpůjček a celková tržba činila 62 100 Kč. 
 
Také letos byla rozšířena nabídka prodejného materiálu pro hlavní turistickou sezónu. Pro 
návštěvníky infocentra nově nabízíme společenskou hru Vinařův rok od firmy Etiflex, ke konci 
roku byl opět do prodeje zařazen stolní a nástěnný kalendář města Břeclavi a okolí pro rok 
2022 s fotografiemi Davida Mahovského.  

 
Tak jako každý rok, byla koncem září na Břeclavských svatováclavských slavnostech veřejnosti 
představena nová Vína města Břeclav pro rok 2022. Vítězná vína (Hibernal z Vinařství 
Hrozínek a Cabernet Moravia od Josefa Mráze, vinaře ze Staré Břeclavi) jsou také nabízena 
k prodeji v informačním centru. 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 
zapůjčení kol 

210 263 330 308 401 295 

Tržba v Kč 74 250  69 400 Kč 74 300  68 450  95 150  62 100  
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KULTURA 

Kulturní středisko, které spadá pod Městské muzeum a galerii, zabezpečuje komplexní služby 
kulturně-společenského vyžití pro místní obyvatele i příchozí turisty. Snaží se o zajištění 
pestrého a bohatého kulturního programu pro všechny věkové kategorie, v nabídce tedy 
každoročně disponuje akcemi pro děti, dospělé, ale také pro seniory. 
 

 
KULTURNÍ AKCE 
 
Městské muzeum a galerie Břeclav a jeho kulturní úsek si pro rok 2021 připravilo přes 25 akcí 
menšího i většího rázu. Vzhledem k nařízením Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní rady 
státu, kdy kvůli ochraně před šířením nákazy COVID-19 bylo mimo jiné zakázáno pořádání 
kulturních a společenských akcí. Břeclavané tedy přišli například o Novoroční ohňostroj, 
tradiční Ples města Břeclavi nebo velmi oblíbenou Břeclav dětem. 
 
V letních měsících bylo nařízení zmírněno a Městské muzeum a galerie Břeclav mohlo 
zrealizovat koncerty v rámci programu Park žije!, Slavnosti rajčat či Festival minipivovarů. 
Nově se v režii muzea uskutečnilo Otevírání Lichtenštejnských stezek s Vinným koštem na 
Pohansku, Uzavírání Lichtenštejnských stezek, ve spolupráci se SDH Stará Břeclav přibyla 
akce Sraz veteránů pod zámkem, a aby byla zachována alespoň nějaká akce pro děti, MMG 
uspořádalo Vesmírnou Břeclav, která se těšila velkému zájmu místních i přespolních. 
 
Největší akci města, Břeclavské svatováclavské slavnosti, se tentokrát již podařilo 
zorganizovat, ovšem s menšími úpravami. Konec roku 2021 se nesl opět v režimu opatření – 
z plánovaných akcí proběhlo Uzavírání Lichtenštejnských stezek, Lampionový průvod a 
Adventní inspirace. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská metelice 
a Břeclavské Vánoce se z důvodu protiepidemických opatření opět nekonaly. Úsek kultury 
z tohoto důvodu připravil pilotní projekt Daruj radost pod stromeček a pro děti Vánoční hru, 
která čítala osm zastavení a po vyluštění tajenky si děti mohly na Turistickém informačním 
centru vyzvednout sladkou odměnu. Součástí této hry byla také soutěž o nejhezčí báseň, ve 
které musela být využita slova z tajenky.  
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Plán kulturních akcí pro rok 2021 

Název akce Datum Typ akce Realizace 

Novoroční ohňostroj 1. leden  open air akce ne 

Dětská diskotéka únor  akce pro děti ne 

Ples města Břeclavi březen  akce ne 

Velikonoční inspirace březen  akce ne 

Břeclav dětem  8. květen  open air akce ne 

Otevírání Lichtenštejnských stezek 12. červen  open air akce ano 

Vinný košt na Pohansku 12. červen  výstava vín ano 

Park žije! – Duo Rezuanto 3. červenec  open air akce ano 

Park žije! - Wráwor 10. červenec  open air akce ano 

Park žije! – Hrušecká cimbálová 
muzika 

17. červenec  open air akce ano 

Park žije! – BKO kvartet 24. červenec  open air akce ano 

Park žije!  – Yantar  31. červenec  open air akce ano 

Park žije! – Čtyřlístek  7. srpen  open air akce ano 

Slavnosti rajčat 14. srpen  open air akce ano 

Park žije! –The Candies-sbor, co 
(se) baví 

21. srpen  open air akce ano 

Sraz veteránů pod zámkem 29. srpen  open air akce ano 

Festival minipivovarů 4. září  open air akce ano 

Vesmírná Břeclav 5. září  open air akce ano 

Břeclavské svatováclavské 
slavnosti 

24.–26. září  open air akce ano 

Uzavírání Lichtenštejnských stezek 24. říjen  open air akce ano 

Doteky lásky 31. říjen  koncert ne 

Lampionový průvod 17. listopad open air akce ano 

Adventní inspirace 21. listopad  akce ano 

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu 

29. listopad  open air akce ne 

Mikulášská metelice 5. prosinec  open air akce ne 

Břeclavské Vánoce 17. – 23. 
prosinec  

open air akce ne 
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Návštěvnost kulturních akcí 2021 

Název akce Datum Typ akce Návštěvnost 

Otevírání Lichtenštejnských 

stezek 

12. červen 

2021 

open air akce 350 

Vinný košt na Pohansku 12. červen 

2021 

výstava vín 150 

Park žije! – Duo Rezuanto 3. červenec 

2021 

open air akce 50 

Park žije! – Wráwor 10. červenec 

2021 

open air akce 80 

Park žije! – Hrušecká cimbálová 
muzika 

17. červenec  open air akce 60 

Park žije! - BKO kvartet 24. červenec 

2021 

open air akce   50 

Park žije!  – Yantar 31. červenec 

2021 

open air akce 50 

Park žije! – Čtyřlístek 7. srpen  open air akce 60 

Slavnosti rajčat 14. srpen  open air akce 900 

Park žije! –The Candies-sbor, co 
(se) baví 

21. srpen  open air akce 60 

Sraz veteránů pod zámkem 29. srpen  open air akce 300 

Festival minipivovarů 4. září  open air akce 1 000 

Vesmírná Břeclav 5. září  open air akce 2 000 

Břeclavské svatováclavské 
slavnosti 

24. – 26. září  open air akce 3 200 

Uzavírání Lichtenštejnských 
stezek 

24. říjen  open air akce 20 

Lampionový průvod 17. listopad  open air akce 2 000 

Adventní inspirace 21. listopad  akce 300 

Celkem 10 630 
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Otevírání Lichtenštejnských stezek a Vinný košt na Pohansku 
12. červen 2021 
 
Otevírání Lichtenštejnských stezek je akcí tradiční, ovšem roku 2021 bylo poprvé v režii 
Městského muzea a galerie Břeclav. Díky pandemii se termín posunul na měsíc červen, to 
však zájemce z řad sportovních nadšenců neodradilo a k dopolednímu oficiálnímu startu jich 
přijelo přes dvě stě. Další se přidávali postupně. 
Nově bylo pro start zvoleno prostranství za kostelem Navštívení Panny Marie v Poštorné. Pro 
zájemce byly připraveny čtyři trasy různé náročnosti a po jejich zdolání čekala na cyklisty 
bohatá tombola a zábava s kapelou Rozladění mladí muži. Pro děti byl na místě přichystán 
kolotoč a doprovodný program ve spolupráci s Hájenkou Břeclav. 
Na Pohansku se v tento den konal Vinný košt a o hudební zážitek se postarala cimbálová 
muzika Dur.  Pro návštěvníky akce byl zajištěn turistický kyvadlový vláček.  
 

 

Sraz veteránů pod zámkem 
29. srpen 2021 
 
Poslední prázdninovou neděli se do areálu pod zámkem v Břeclavi sjeli milovníci auto i moto 
veteránů, kteří svými výstavními kousky zaplnili téměř celé prostranství louky. K vidění bylo 
přes sto veteránských krasavců a krasavic včetně historické hasičské techniky, kterou zajistilo 
Sdružení dobrovolných hasičů. O hudební doprovod se postarala kapela Šarže 54 z Valtic a 
na závěr akce nechybělo také vyhlášení soutěže o nejhezčího veterána a losování o ceny.  
 

 
 
Vesmírná Břeclav 
 5. září 2021 
 
Marsmeloun, Terralóna a Lunalón… Hlavní lákadla akce Vesmírná Břeclav, která opět zaplnila 
břeclavské podzámčí.  
Program dne byl plný krásných vystoupení i zajímavostí. Střední průmyslová škola Edvarda 
Beneše připravila ve svém stánku astronomii v praxi, návštěvníci mohli vyzkoušet například 
speciální dalekohledy či obdivovat roboty. Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno 
bylo přichystáno na prostranství u zimního stadionu mobilní planetárium a již výše zmíněné 
obří modely planet. Nechyběly také vesmírné muzejní dílničky pro děti. 
Pódium patřilo divadlu Koráb, kouzelnici Radaně s její Vesmírnou show a v neposlední řadě 
se představilo také divadlo fyziky ÚDIF, které dětem i dospělým ukázalo kouzla za pomoci 
fyzikálních jevů. 
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XIX. Břeclavské svatováclavské slavnosti 
24.-26. září 2021 
 
S velkými obavami Městské muzeum a galerie Břeclav připravovalo 29. ročník Břeclavských 
svatováclavských slavností. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se slavnosti uskuteční. 
Nakonec ale vše dobře dopadlo a kulturní program, byť mírně okleštěn, proběhl bez 
komplikací.  
I vzhledem k této nejistotě a restrikcím spojenými s pandemií neúčinkovali na slavnostech 
slavná hudební uskupení, jak tomu bývalo v předešlých letech. Nechybělo však tradiční 
stavění máje, přehlídka dětských folklorních souborů (tentokráte jen českých) či nedělní 
krojovaný průvod městem a hodová zábava v podzámčí. Návštěvníci se mohli zaposlouchat 
do zpěvu a tónů skupiny Lucie Revival, Jiřího Zonygy s Větry z jihu, nebo Queen Revival 
Princess. Zpestřením sobotního programu byl také koncert místní kapely HB Stop spolu 
s cimbálovou muzikou Břeclavan. V neděli k poslechu i tanci hrála dechová hudba Zlaťulka. 

 
 
 
Lampionový průvod 
 
Již po osmé se v Břeclavi uskutečnil Lampionový průvod, určen především pro děti. Na 
příchozí čekalo tentokrát velké překvapení v podobě svítících roztodivných loutek, které se 
spolu s návštěvníky zapojily do průvodu směřujícího od místního gymnázia na Kuffnerovo 
nábřeží, kde na děti čekaly sladké odměny a teplý čaj. Po proslovu pana starosty nechyběl již 
tradiční ohňostroj, tentokráte přichystaný tematicky podle dětských filmů. 
 
 
 

Daruj radost pod stromeček 

Pilotní projekt Daruj radost pod stromeček vznikl na základě zrušení vánočních akcí. Byl 
zaměřen na nejmladší a nejstarší generaci. Děti měly vyrobit přáníčka a dárečky pro 
obyvatele Domova seniorů v Břeclavi a přinést je na Lichtenštejnský dům pod vánoční 
stromeček. Nejen díky iniciativě některých základních škol a dětských skupin se sešlo 
nespočet přáníček i dárků, které byly 22. prosince převezeny panu řediteli Davidovi 

Malinkovičovi k následnému předání obyvatelům domova. 
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SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY 
 

Pomoc od partnerských měst – tornádo 2021 
 
24. června roku 2021 zasáhla oblast Břeclavska nepředvídatelná silná bouře s krupobitím 
a tornádem o síle F4, které zničilo několik vesnic a obcí na jihu Moravy. Kriticky bylo zasaženo 
sedm obcí, z nichž Hrušky a Moravská Nová Ves spadají do správního obvodu obce Břeclav 
s rozšířenou působností. Partnerská města Břeclavi tato událost nenechala chladnými.  
Jako první nabídlo svou pomoc polské město Andrychów. Již 30. června přivezli zástupci 
tohoto města potřebný materiál (dezinfekce, lopaty, opalovací krémy, pitnou vodu, montážní 
pěny, stavební kolečka a mnoho dalšího). Na místě se pak spolu s břeclavským starostou 
domluvili na závozu druhém, který proběhl 29. července a tento obsahoval stavební materiál 
jako betonové a suché omítkové směsi, elektrické kabely, tepelné izolace atd. 
Finanční pomoc ve výši 150 000 Kč zaslalo na transparentní účet města Břeclavi partnerské 
město Lysá nad Labem a 100 000 Kč město Nový Bor. 3 000 € zaslalo slovenské město Brezová 
pod Bradlom a 10 000 € darovalo rakouské město Zwentendorf an der Donau. 
Velmi si této pomoci a projevené sounáležitosti vážíme a moc za ni děkujeme. 
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Břeclavské svatováclavské slavnosti  
 
Nejen jako poděkování za pomoc po tornádu byly pozvány na tradiční Břeclavské 
svatováclavské slavnosti delegace z partnerských měst. Pozvání však nakonec přijala pouze 
Lysá nad Labem a Andrychów, pro něž byl připraven doprovodný program a účastnili se také 
programu slavností. 
 
 

 
 

 
NOVI VINODOLSKI, Chorvatsko 

V roce 2020 byl naplánován podpis dohody o partnerství s chorvatským městem Novi 
Vinodolski. Mělo se tak uskutečnit nejprve počátkem května a následně koncem srpna roku 
2020, bohužel se tomu tak nestalo z důvodu uzavření hranic kvůli celosvětové pandemii. 
V roce 2021 snaha o podpis dohody pokračuje. V květnu se v Novi Vinodolski konaly 
komunální volby, byl zvolen nový starosta, pan Tomislav Cvitković. Covid-19 ovšem opět 
znemožňuje setkání. Obě města jsou však v neustálém kontaktu a pevně věří, že roku 2022 
už se tato dohoda podepíše, a to při květnové městské slavnosti v Novi Vinodolski. 
 
S ostatními partnerskými městy probíhala jen elektronická komunikace, k osobním setkáním 
nedošlo. 
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III. ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI 
 
Údaje o celkovém počtu návštěvníků v roce 2021 

Úsek Typ akce Počet návštěvníků 

Muzeum a galerie Výstavy a stálé expozice 7 735 

Přednášky, edukační 
programy 

277 

Vyhlídková věž 2 842 

Kultura Živé kulturní akce 5 598 

Turistické informační 
centrum 

Služby turistům 11 434 

Výše uvedené údaje nezahrnují počty návštěvníků v objektu Pavilon, účastníky vzpomínkových 

a pietních aktů, a počty týmů hrajících šifrovací hry. 

 

KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Vnitřní kontrolní systém v organizaci Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková 
organizace byl v roce 2021 tvořen řídící kontrolou dle zákona 320/2001 Sb. Zákon o finanční 
kontrole a vyhláškou 416/2004 Sb. Příkazcem operací byl jmenován, na základě pověření, 
ředitel organizace, který následně jmenoval správce rozpočtu a hlavní účetní. Finanční 
kontrola se řídí organizační směrnicí č. 01/2019 Pravidla nastavení vnitřního řídícího a 
kontrolního systému. 
 
Předběžná řídící kontrola byla prováděna na dokladech před vznikem závazku/po vzniku 
závazku/před vznikem nároku/po vzniku nároku elektronicky v SW CROSEUS®. 
Průběžná a následná řídící kontrola byla prováděna na dokladech elektronicky v SW 
CROSEUS®. 
 
Vnitřní kontrolní systém tvořily organizační směrnice: např. Organizační řád, Pravidla vedení 
účetnictví, Vykazování, Pravidla inventarizace apod. 
 
Dne 03. 06. 2021 proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně dle zákona č. 94/2021 SP., zákon o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, týkající se plnění 
dodržování mimořádných opatření. V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné porušení. 
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PROPAGACE A MARKETING 
 

Propagaci MMGB, jako organizace, prezentujeme na webových stránkách 
www.muzeumbv.cz. Zde jsou taktéž zveřejňovány pořádané kulturní i muzejní akce. Pro širší 
propagaci využíváme Facebook pod názvem Městské muzeum a galerie Břeclav 
(https://www.facebook.com/www.muzeumbv.cz/). 
   

    

Dále jsou využívány výlepové plochy, případně vyvěšovány bannery a také informační 
vitríny MMGB. 
V tisku využíváme internetový portál Břeclavského deníku a měsíčník RADNICE. 
 

Další webové stránky využívané k propagaci města Břeclavi či služeb Turistického 
informačního centra jsou: www.dobreclavi.cz a městský web www.breclav.eu a již zmíněný 
Facebook MMGB a Břeclav.  Od roku 2021 MMG Břeclav provozuje internetové stránky 
www.lichtenstejnske-stezky.cz  
 

 

http://www.muzeumbv.cz/
https://www.facebook.com/www.muzeumbv.cz/
http://www.dobreclavi.cz/
http://www.breclav.eu/
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VI.  PERSONÁLNÍ OBLAST 

Personální situace v organizaci je stabilizovaná. Rozčlenění zůstává beze změny. 
 
▪ Muzeum a galerie 
▪ Turistické-informační středisko, kultura a cestovní ruch 
▪ Provozní a správní činnosti 
 
V čele každého úseku stojí samostatný vedoucí, který úsek řídí a zodpovídá za jeho činnost. 
Vedoucí Úseku muzeum a galerie je současně statutárním zástupcem ředitele, který ho 
v souladu se zřizovací listinou jmenuje a odvolává, stejně jako ostatní vedoucí úseku. Pozice 
hlavní účetní – ekonom a účetní jsou v přímém vztahu podřízenosti k řediteli.  
 
Specifikem organizace je sezónnost některých činností a na to bezprostředně navazující 
zejména průvodcovské služby a služby TIC. Zvýšená potřeba sezónních pracovníků je řešena 
zpravidla dodavatelskou formou, případně dohodou o provedení práce z řad studentů nebo 
penzistů. 
 
 

INFORMACE O MZDÁCH A ZAMĚSTANCÍCH  
 

Souhrnné informace o mzdách  

Hrubé mzdy celkem 7 013 785 Kč 

Z toho OON  537 450 Kč 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 17 

Průměrná hrubá mzda 31 746 Kč 

 

Přehled počtu zaměstnanců a platových tříd  

Vzdělání Počet zaměstnanců Platová tř. 

VŠ Počáteční 
stav 

Přírůstek Úbytek Konečný 
stav 

1 0 0 1 12 

7 0 1 6 11 

0 1 0 1 10 

1 0 0 1 9 
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ÚSO 1 0 0 1 10 

5 0 1 4 9 

1 0 0 1 8 

1 0 0 1 7 

VYUČEN 1 0 0 1 9 

1 0 0 1 3 

ZÁKLADNÍ 1 0 1 0 7 

 0 1 0 1 9 

CELKEM 20 2 3 19  
 

Z celkového počtu 19 zaměstnanců k 31. 12. 2021 se 3 zaměstnankyně nachází na mateřské 
nebo rodičovské dovolené. 

 

Přehled uzavřených dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní 
činnosti (DPČ) 

 
Druh dohody 
 

Počet 

DPP 11 

DPČ 9 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 
 
V roce 2021 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.  

Činnosti Počet 

Průvodcovská činnost 18 

Referent TIC (dotace) 0 

Referent TIC 0 

Inventarizace majetku 0 

Účetnické práce 1 

Právní služby 0 

Administrace dotaci 0 

Údržbářské práce 1 

Celkem 20 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
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VII.  HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
Dne 21.12.2020 Rada města Břeclavi na své 51-1. schůzi schválila závazný ukazatel rozpočtu 
roku 2021 přidělený zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace ve výši 16 200 000 Kč. 
Hospodaření a účetní závěrka za rok 2020 byly schváleny na 60. schůzi RM dne 10. 5. 2021 
a hospodářský výsledek po zdanění byl převeden v plné výši 12.885,38 Kč do rezervního 
fondu. 
V průběhu účetního období roku 2021 byl rozpočet organizace navýšen o průtokové 
provozní účelové dotace, které poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím 
zřizovatele. Jednalo se o dotace na Břeclavské svatováclavské slavnosti ve výši 400 tis. Kč, na 
realizaci projektu Otevírání Lichtenštejnských stezek 2021 ve výši 100 tis. Kč a na realizaci 
projektu Zkvalitnění služeb TIC 50 tis. Kč. Ministerstvo kultury přispělo z Programu 
udržitelnosti pro muzea II. prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
nevratnou dotací ve výši 214 032 Kč na neinvestiční výdaje ke zmírnění negativních dopadů 
spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19, a to ex post na provozní 
náklady v souvislosti s vykonávanou kontinuální činností při správě nestátních muzeí a galerií 
v roce 2020. Navýšení závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím dotací z JMK schválila 
Rada města Břeclavi dne 9. 6. 2021 na své 62. schůzi, 29. 9. 2021 pak na své 69. schůzi 
odsouhlasila přijetí dotace z programu Ministerstva kultury. Závazný ukazatel rozpočtu roku 
2021 se tímto vyšplhal na 16 964 032 Kč. 
Rada města Břeclavi na své 73. schůzi konané dne 24. 11. 2021 uložila příspěvkové organizaci 
odvod finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 
Dne 19. 1. 2022 RM schválila na své 76. schůzi navýšení závazného ukazatele investice 
o 2 921 tis. Kč a vzala na vědomí konečné závazné ukazatele rozpočtu na provoz pro rok 2021 
ve výši 13 279 tis. Kč. 
Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25. 3. 2021 byla organizaci předána k hospodaření 
Doména + logo Lichtenštejnské stezky v hodnotě 100 tis. Kč a dodatkem č. 3 ze dne 24. 6. 
2021 výstavní systém vitrín určený pro Muzeum železnice za 58 tis. Kč, přičemž z přijatých 
darů bylo získáno 40 745 Kč. Dodatkem č. 4 ze dne 16.12.2021 bylo organizaci naopak 
odebráno 5 ks prodejních gastro-stánků v celkové hodnotě 252 875 Kč.  

 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ORGANIZACE 
 
 

 
Celkem 

(v tis. Kč) 

Náklady 15 545 

Výnosy 15 568 

Hospodářský výsledek 23 

 



Str. 33 
 

                                             VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

                                                                   MMG Břeclav 
   

 

   

HLAVNÍ ČINNOST 
 

Přehled rozpočtových změn 2021 zřizovatel 

 

Přehled rozpočtových změn 2021 dotace JMK 
 

Rozpočet 
(v tis. Kč) 

Datum 
schválení 

Datum 
převodu/odvod
u na BÚ 

Dotace 
celkem  

Celkem 

Břeclavské sv. slavnosti 09. 06 .2021 28. 07. 2021 400 400 

Projekt Otevírání 
Lichtenštejnských stezek 

09. 06. 2021 28. 07. 2021 100 100 

Projekt Zkvalitnění služeb TIC 
Břeclav  

09. 06. 2021 05. 08. 2021 50 50 

Program Udržitelnosti pro 
muzea II. 

29. 09. 2021 25. 10. 2021 214 214 

Celkem 764 764 

 

 

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ  
 

TVORBA 

Peněžní fondy jsou tvořeny z finančních prostředků v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy a v souladu se schvalovacím procesem zřizovatele, a to z odpisů: 

• z povinného přídělu do FKSP 

• z účelových dotací na investice 

• zlepšeného výsledku hospodaření 

Rozpočet 
(v tis. Kč) 

Datum 
Provozní 
příspěvek 

Mzdový 
limit 

Celkem 

Schválený 21 .12 .2020 8 500 7 700 16 200 

Změna 19. 01 .2022 -2 921 0 -2 921 

Upravený 5 579 7 700 13 279 
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ČERPÁNÍ 
 
Fond odměn (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2021 175,7 

Převod z hospodářského výsledku 0,0                    

Čerpání dokrytí mzdového fondu                         0,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 175,7 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč) 

 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2021 184,7 

Příděl do FKSP 126,5 

Stravenky zaměstnancům -49,4 

Penzijní připojištění                         0,0 

Dárkové poukazy -80,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 181,80 

 

 
Fond rezervní (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2021 1 752,9 

Převod z HV 12,9 

Peněžní dary 0,0  

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 1 765,8 

 
 
Fond investiční (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2021 4 048,4 

Odpisy 440,4 

Navýšení z dotace JMK 0 

Navýšení z provozních dotací 2 921,0 

Čerpání – odvod -2 130,2 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021  5 279,6 
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VIII.  PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ 

 
Prohlašuji, že údaje uvedené ve „Výroční zprávě“ Městského muzea a galerie Břeclav, 
příspěvkové organizace za rok 2021 jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle 
aktuálních Pravidel vztahů města k příspěvkovým organizacím č. 1/2020/PO, včetně směrnic 
1–6/2020/PO schválených RM na 48. schůzi dne 26. října 2020 s účinností od 1. listopadu 
2020. 
 
Břeclav, 11. března 2022 
 
 
 
 

 
 
Ing. Petr Dlouhý         
ředitel  
Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace 
 
 

 

 


