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I. Úvod 

 

V roce 2019 muzeum oslavilo významné jubileum 180 let od příjezdu první parní lokomotivy do stanice 

Břeclav v červnu roku 1839. V říjnu muzeum otevřelo veřejnosti Pavilon v městském parku 
s prezentacemi výstav i kulturními programy a v listopadu připravilo akce k oslavám 30. výročí 
sametové revoluce. K této příležitostí byla vydána publikace. Spolu se studenty a absolventy Gymnázia 
Břeclav muzeum připravilo výstavu výtvarných prací k 100. výročí od založení. 
 

Úsek muzeum a galerie připravil dvě nové šifrovací hry, které umožnily návštěvníkům – hráčům 

navštívit zajímavá místa v Břeclavi. Interaktivní výstavy letos obohatil „Svět kostiček“ určený pro 
milovníky populární stavebnice Lego a „Největší záhady a tajemství světa“. Tento typ výstav se těší 
velké oblíbenosti a vždy přiláká tisíce návštěvníků.  Z krátkodobých galerijních výstav je mimo jiné 
nutné zmínit výstavy pořádané k jubileím místních výtvarníků, a to Františka Šuláka, Antonína Vojtka, 
Libora Vymyslického, Lenky Neuhauserové, Evy Černohorské a v závěru roku Boženy Uhrové.  

 

Úsek kultury připravil několik již tradičních velkých akcí, jakými byly například „Břeclav dětem“, „4. 

Setkání přátel jižní Moravy - Moravský den“, a „XXVIII. Břeclavské svatováclavské slavnosti“ či food 
festival „Rajčatové slavnosti“. Závěr roku opět rozsvítily „Břeclavské Vánoce“ s velkolepě vyzdobeným 
parkem a bohatým kulturním programem, do kterého byly zapojeny břeclavské základní a mateřské 
školy. 
 

Turistické informační centrum se stalo absolutním vítězem ankety Informační centrum roku 2019. 

 

Rok 2019 byl velmi významný pro archeologickou činnost a to nejen nálezem fragmentu člunu, ale i 
zahájením archeologického výzkum břeclavského zámku v jižním křídle historické budovy, který zde 
naposledy probíhal před 10 lety. 
 

I letos se připravovaly tematické přednáškové cykly, či muzejní dílničky pro děti. 
 

Z důvodu vícezdrojového financování je naše organizace po ekonomické stránce stabilní. Přínosem je 
také aktivní spolupráce se zřizovatelem Městem Břeclav, který napomáhal při nastavování 
ekonomicko-správních záležitostí a také díky dotacím Jihomoravského kraje. 
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II. Základní informace 
 

 

Název organizace:        Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace 

Sídlo organizace:          690 02 Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů 2747/4A 

IČ:              60680920 

DIČ:    CZ60680920 

Web:    www.muzeumbv.cz  

E-mail:                                            info@muzeumbv.cz   

 
 

Zřizovatel:                   Město Břeclav 

Adresa zřizovatele:    Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, PSČ 690 81 

IČ zřizovatele:              00283061 

 

Statutární zástupci: 
 ředitel:      Ing. Petr Dlouhý 

    kontaktní telefon: +420 724 461 658 

 

 zástupce ředitele:  Mgr. Silvie Vymyslická 

    kontaktní telefon: +420 734 866 594   

 

 

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. 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.  
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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 jak pro vlastní potřeby, tak i 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 jiné již tradiční kulturní akce 

jak pro děti, tak dospělé (např. Moravský den, Slavnosti rajčat, Svatováclavské slavnosti, Břeclavské 
Vánoce, atd.). Úsek kultury mimo jiné organizuje a zabezpečuje spolupráci s partnerskými městy. 
Součástí tohoto úseku je také provoz Turistického informačního centra a veškerých služeb s tím 
souvisejících, včetně propagace města a regionu. Ke standardně poskytovaným službám patří také 
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 technicko-organizačního provozu instituce (např. úklid, BOZP, revize, 

správa budov, autoprovoz apod.) Úsek 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 a na vyhlídkové věži břeclavského zámku, spravuje 

Pavilon v parku. Úsek vede Petra Černá.  

 

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 Pohansko 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 
 

SYNAGOGA 

 

Dalším objektem sloužícím ke galerijním výstavám a oblíbeným koncertním vystoupením komornějšího 
charakteru, svatebním či jiným slavnostním obřadům, je synagoga. Nachází se v centru města v ulici    

U Tržiště. Budova z roku 1868 vznikla nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let 
později jej 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 slouží jako stálá expozice, koncertní sál 
a dějiště společenských akcí. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8507. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Turistické informační centrum a 

kultura. 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 ránám, 
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 
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partnerským městem Trnava. Z důvodu zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, označilo muzeum 

zámek informačními tabulemi 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. 
 

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. 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 ho mohla využívat široká veřejnost k denním návštěvám parku či kulturních akcí pořádaných 
právě MMGB. Je vybaven osvětlením, posezením, WI-FI a celodenně monitorován kamerovým 
systémem napojeným na Městskou policii Břeclav. V létě tak park ožil hudbou, výstavami, bleším 
trhem a hlavně Břeclavskými Vánocemi na závěr roku. 
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Srovnání návštěvnosti muzejních objektů v letech 2017 – 2019 

Objekt 2017 2018 2019 

Pod vodárnou 6 857 4 943 5 626 

Synagoga 2 868 3 066 2 696 

Zámeček Pohansko 2 261 2 754 2 099 

Lichtenštejnský dům 706 988 1 252 

Zámecká věž  3 809 3 864 3 861 

Celkem  16 501 15 615 17 449 

 

V roce 2019 se v synagoze uskutečnilo 12 svatebních obřadů a na Pohansku 2. 

 

V. Plnění hlavních úkolů činnosti 
 

1. ÚSEK MUZEUM A GALERIE 

a) Sbírkotvorná činnost 
 

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 
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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 2019 

 

Podsbírka Kurátor podsbírky 
Akvizice za rok 2019 

v inventárních číslech 

Stav inventárních 
čísel k 31. 12. 2019 

Archeologie 

 

Mgr. Libor Kalčík 891 A-18885/1-3 

Etnografie 

 

Mgr. Michaela Jurošková 1 E-777 

Historie 

 

Mgr. Michaela Jurošková 40 H-1828 

Galerie 

 

Mgr. Silvie Vymyslická 1 G-1710 

Textil 

 

Mgr. Michaela Jurošková 1 T-1539 

Knihy 

 

Mgr. Gabriela Dreslerová 10 K-690 

Plakáty 

 

Mgr. Gabriela Dreslerová 2 L-347 

Kartografický materiál 
 

Mgr. Michaela Jurošková 0 M-115 

Periodika 

 

Mgr. Michaela Jurošková 20 N-2504 

Fotoarchiv 

 

Mgr. Gabriela Dreslerová 81 F-1769 

Pohlednice 

 

Mgr. Gabriela Dreslerová 36 Po-686 

Příležitostný tisk Mgr. Gabriela Dreslerová 

 

8 B-200 

Plošná historie vyjma 
příležitostného tisku 

Mgr. Michaela Jurošková 23 D-1681 

 

 

b) Výstavně prezentační a edukační činnost 
 

Výstavně prezentační činnost Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace probíhá ve 
čtyřech 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 

 Pavilon (* - volná výstavní plocha 200 m2 

V pavilonu v parku proběhli krátkodobé výstavy realizované z výtvarných projektů ve spolupráci 
s břeclavskými základními školami.  
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Realizované výstavy 

 

Název akce Datum konání Místo Počet 
návštěvníků 

Zima na Slovácku  
 

30. 11. 2018 – 13. 01. 2019 Dukelských hrdinů 129 

František Šulák – Obrazy 

 

06. 12. 2018 – 17. 02. 2019 Synagoga 130 

Antonín Vojtek – Hledání lásky 
k rodnému kraji  

24. 01. – 17. 03. 2019 Dukelských hrdinů 687 

Cultus 1 

 

07. 02. – 07. 04. 2019 Lichtenštejnský dům 182 

VÝTAVA OBRAZŮ ČESKO – 

SLOVENSKÝCH VÝTARNÍKŮ Antonín 
Michálek, Stanislav Neštický 

28. 02. – 28. 04. 2019 Synagoga 223 

Svět kostiček  
 

26. 03. – 14. 05. 2019 Dukelských hrdinů 1.654 

Libuše Obrdlíková – Ohlédnutí  
 

18. 04. – 02. 06. 2019 Lichtenštejnský dům 301 

Lubomír Miča – Reflexie 

 

16. 05. – 23. 06. 2019 Synagoga 253 

Největší záhady a tajemství světa 

 

31. 05. – 28. 07. 2019 Dukelských hrdinů 777 

Železniční stanice Břeclav 180 let 

s vlaky – výstava prací ze soutěže pro 
děti  

07. 06. – 29. 09. 2019 Lichtenštejnský dům 185 

Velikáni 
 

29. 06. – 29. 09. 2019 Synagoga 747 

180 let s vlaky a vláčky 

 

13. 08. – 15. 09. 2019 Dukelských hrdinů  1.674 

Libor Vymyslický – 20 let s paletou 

v kraji pod Pálavou  
26. 09. – 28. 10. 2019 Dukelských hrdinů  255 

Lenka Neuhauserová – Třikrát jinak 

 

03. 10. – 17. 11. 2019 Synagoga 441 

Břeclav ´89 

 

10. 10. – 31. 12. 2019 Lichtenštejnský dům                     424 

Republika ve víru století  - výtvarný 
projekt MMG Břeclav a břeclavských 
základních škol  

28. 10. – 01. 12. 2019 Pavilon v městském 
parku 

nemonitorováno 

Eva Černohorská – Žena a jablko 

 

31. 10. – 08. 12 2019 Dukelských hrdinů                     327 

Patchwork 

 

26. 11. – 01. 12. 2019 Synagoga                  457 

KOUZLO VÁNOC – výtvarný projekt 
MMG Břeclav a břeclavských 
základních škol  

05. 12. 2019 – 05. 01. 2020 Pavilon v městském 
parku  

nemonitorováno 

Božena Uhrová – Všednosti  
 

12. 12. 2019 – 02. 02. 2020 Dukelských hrdinů  116 

100 Gymnázium Břeclav – výstava 
výtvarných prací studentů a 
absolventů 

13. 12. 2019 – 01. 03. 2020 Synagoga 147 

CELKEM 

 

9.109 
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*) Stálé expozice MMG Břeclav 

Název expozice Místo Počet návštěvníků 2019 

Židovská Břeclav 

 

Synagoga 2.696 

Historie rodu Lichtenštejnů 

 

Lichtenštejnský dům 1.252 

Velkomoravské Pohansko 

 

Pohansko 2.038 

Celkem 

 

5.986 

 

 

Šifrovací hry  
Název šifrovací hry Termín spuštění hry  Počet hrajících týmů 

Ztracená Břeclav  
 

Červenec 2019 56 

Židovská Břeclav Říjen 2019 29 

Celkem 85 

 

 

Edukační programy k výstavám a speciální program pro zámeček Pohansko 

Edukační program Místo realizace Počet návštěvníků 2019  
180 let s vlaky vláčky  
 

Dukelských hrdinů  163 

Břeclav ´89 

 

Lichtenštejnský dům                                        233 

Speciální program pro zámeček Pohansko 

 

Zámeček Pohansko 35 

Celkem 

 

431 

 

 

Další akce pořádané úsekem muzeum a galerie  

Název akce Datum konání Místo Počet návštěvníků 2019  
Muzejní noc 180 let s vlaky 

 

07. 06. 2019 pěší zóna u GYM 250 

Letní muzejní dílničky  26. 08. – 28. 08. 2019 

 

Dukelských 
hrdinů, Synagoga 

7 

Pohansko u Břeclavi – skupina Deus 

Vult, Kemnový svaz Styrke 

07. 09. 2019 Pohansko  59 

NEZAPOMEŇME BŘECLAV, venkovní 
výstava ve spolupráci s Pamětí národa 

11. 11. – 30. 11. 2019 Nám. T. G. 
Masaryka 

Nemonitorováno 

Galakoncert u příležitosti 30. výročí 
sametové revoluce 

 

17. 11. 2019 kino Koruna  227 

Přednáška Mgr. Richarda Kubíka Bitva 
u Hastingsu 1066 a Tapisérie z Bayeux 

21. 11. 2019 Synagoga  36 

Celkem  

 

579 
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Vzpomínkové a pietní akty 

Název akce Datum konání Místo Počet návštěvníků  
Narození T. G. Masaryka 

 

07. 03. 2019 Socha TGM 53 

80. výročí okupace Československa 

 

15. 03. 2019 Pamětní deska žlutá škola 20 

Osvobození Břeclavi 
 

15. 04. 2019 Městský park 70 

28. říjen  - 101. výročí vzniku republiky 

 

28. 10. 2018 Socha TGM 130 

Setkání u památníku Svornosti  

 

04. 11. 2019 Smetanovo nábřeží Břeclav  35 

Den válečných veteránů  
 

11. 11. 2019 Pamětní deska žlutá škola  30 

17. listopad – připomínka listopadu 89 

 

17. 11. 2019 Socha TGM 42 

Celkem  

 

380 

 
 

c) Odborná činnost 
 

Další odborná činnost pracovníků Úseku muzeum a galerie  

Obsah Pracovník  
Předměty ze sbírek. 
Představení zajímavých předmětů ze sbírek  MMG Břeclav na internetových 
stránkách muzea. 

Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kyšová  
Pravidelné příspěvky v měsíčníku Radnice na téma aktuálních výstav a 
významných osobností regionu 

Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kyšová 

Mgr. Vymyslická 

180 let s vlaky a vláčky – autorská výstava Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Břeclav ´89 – autorská výstava Mgr. Jurošková   
Publikace Sametová revoluce den po dni – Břeclav ´89 Mgr. Jurošková  
Spolupráce s Archeologickým a muzeologickým ústavem FF MU v Brně a 
Archeologickým ústavem AV ČR 

Mgr. Kalčík 

Průvodcovství na výstavách v muzeu pod vodárnou 

 

Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kalčík 

Mgr. Kyšová  
Jan Mrázek 

Ludmila Svobodová 

Příprava edukačních programů k výstavám a na individuální akce Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kalčík  
Přednáška „Židovské kulturní dědictví v Břeclavi“ seminář Péče o židovské 
kulturní dědictví 

Mgr. Vymyslická  

Zapojení do projektu „Objevuj památky“ Mgr. Vymyslická 

Spolupráce s břeclavskými školami – zapojení škol do výtvarných projektů  Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Vymyslická 
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Spolupráce s ČSBS, KVH Břeclav a ČSL obcí legionářskou Mgr. Vymyslická 

Činnost v odborných komisích Asociace muzeí a galerií  Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kalčík 

Mgr. Vymyslická 

Činnost v Radě galerií  Mgr. Vymyslická 

Publikační činnost v archeologickém odborném časopisu Přehled výzkumů Mgr. Kalčík 

Služby badatelům – za rok 2019 celkem 14 badatelských dotazů  Mgr. Dreslerová, Ph.D. 
Mgr. Jurošková 

Mgr. Kyšová 

Mgr. Vymyslická  
 

 

Účast na školeních, odborných seminářích 

Školení/semináře/konference Místo/termín Pořadatel Pracovník  

Sympozium „Současné umění 
v muzeu“ 

Brno 

9. 1. 2019 

Moravské zemské 
muzeum Brno, Anthropos 

Mgr.Dreslerová, Ph.D.  

Zasedání Jihomoravské 
regionální archeologické 
komise 

 

Brno 

15. 1. 2019 

 

 

Archeologický ústav Brno, 
NPÚ Brno 

Mgr. Kalčík 

Workshop na téma Zaniklé 
vesnice na Břeclavsku 

Brno 

17. 1. 2019 

Masarykova univerzita 

Brno, ÚAM 

Mgr. Kalčík  

Setkání v rámci projektu 
Objevuj památky 

Brno  

20. 3. 2019 

Objevuj památky s.r.o. Mgr. Vymyslická 

Péče o židovské kulturní 
dědictví 

Praha 

25. 6. 2019 

Omnium z. s. Mgr. Vymyslická 

Setkání v rámci projektu 
Objevuj památky 

Svojanov 

26. 6. 2019 

Objevuj památky s.r.o. Mgr. Vymyslická 

 

 

d) ARCHEOLOGIE – VÝZKUMY A DOHLEDY 

 

V roce 2019 proběhlo 19 negativních dohledů na katastrech obcí Břeclav, Hlohovec, Hrušky, Ladná, 
Lednice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Valtice, Velké Bílovice a Velké Pavlovice.  

 

Pozitivní dokončené akce byly čtyři. Na přelomu ledna a února byl ve spolupráci s muzeem 

v Mikulově proveden v Lednici na ulici Mikulovské, kde bylo zkoumáno sídliště ze střední doby 
bronzové. V červnu byly ve Valticích dokumentovány na parcelách 1058/1, 1058/2, 1059 zbytky 
staveb novověkého staří, z nichž vyčnívalo stání pro koně se žlabem. Při opravě pozdně barokního 
vinařského domu č. p. 180 v Bulharech byl dokumentován zbytek cihlového žlábku původní 
kanalizace a základy zbouraných zdí. Ve výkopu pro kanalizaci u domu stojícího na parcele č. 44 ve 

Valticích byly dokumentovány raně novověké vrstvy. Při bourání přístavby v areálu sladovny 
v Břeclavi byly dokumentovány středověké a raně novověké vrstvy.  
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Významný objev se podařil v dubnu, kdy byl při bagrování štěrkopísku v řece Dyji nalezen monoxyl 

- člun z jednoho kusu dřeva. Analýzy odhalily, že byl vydlabán z dubu a jeho datace byla určena 
mezi 1670 a 1955. S nálezem byla seznámena odborná veřejnost formou archeologické komise.  
 

Od června probíhá v břeclavském zámku ve spolupráci s Archaiou Brno z. ú. záchranný 
archeologický výzkum v místnosti J115. Zkoumána byla destrukce raně středověké hradby. Výzkum 
pokračuje i v 2020. S výjimečným nálezem byla seznámena jak odborná, tak i laická veřejnost 
formou dnů otevřených dveří. 

 

 

e) 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. 2019 obsahuje fond knihovny 3 774 knih. 

Přírůstky za rok 2019 činí: 71 knih (nákupy a dary). 
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2. 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 přihlédnutí k povaze vykonávané agendy, člení na dvě samostatné 
pracoviště, a to na kulturní středisko a TIC. 

 
 

2.1  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIC) 

 

Infocentrum obsloužilo v roce 2019 celkem 16.617 návštěvníků, což je mírný pokles v porovnání 
s předcházejícími lety. Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, žádají si 
informace o turistických atraktivitách ve městě a regionu, nakupují suvenýry či sběratelské 
předměty, místní občané pak využívají zejména kancelářských služeb, dobíjení čipových karet na 
MHD nebo předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce. 
 

 

 

V hlavní turistické sezóně byla na portálech Kam po Česku (www.kampocesku.cz) a A.T.I.C. ČR 
(www.aticcr.cz) vyhlášena anketa o nejlepší turistické informační centrum roku 2019. Dva a půl 
měsíce tak mohli zájemci z řad široké veřejnosti podpořit jednotlivá infocentra svým hlasem (pouze 
jedním za celou dobu konání ankety) a vyjádřit tím tak spokojenost s jejich službami a turistickou 
nabídkou. Oproti loňskému roku, kdy naše infocentrum skončilo v rámci Jihomoravského kraje na 

čtvrtém místě, se letos umístilo na nejvyšší příčce, nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale bylo 
vyhlášeno také absolutním vítězem za celou Českou republiku. 
 

 

 

 

 

 

 

POČET NÁVŠTĚNÍKŮ TIC 2016 - 2019  
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Počet návštevníků  2017 2018 2019 

LEDEN 786 664 741 

ÚNOR 779 805 851 

BŘEZEN 758 836 788 

DUBEN 674 930 789 

KVĚTEN 1.480 1.620 1.688 

ČERVEN 1.752 1.505 1.335 

ČERVENEC 3.254 3.450 2.802 

SRPEN 3.041 3.230 3.202 

ZÁŘÍ  1.808 2.146 1.646 

ŘÍJEN 890 1.354 961 

LISTOPAD 709 818 1.033 

PROSINEC 1.432 688 781 

CELKEM 17.363 18.046 16.617 

 

 

Nabídka propagačních materiálů TIC se neustále rozšiřuje, stávající materiály tištěné na TIC se 
aktualizují dle potřeby během celého roku. Pokračuje aktivní spolupráce s podnikateli v cestovním 
ruchu – hlavně s provozovateli břeclavských ubytovacích zařízení a turistických atraktivit. 
 

K propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí Břeclavi a blízkého okolí má infocentrum 
k dispozici 3 nástěnky v centru města. Jednotlivé akce jsou také pravidelně vkládány na oficiální web 

města, Městského muzea a galerie, Facebook, informační portál Jižní Morava a také na turistický portál 
dobreclavi.cz. 

 

Hojně využívanou službou v nabídce TIC je předprodej vstupenek přes prodejní portály TicketStream, 

TicketArt a ColosseumTicket. V zájmu rozšíření nabídky představení, koncertů, kulturních a sportovních 
akcí jsme v polovině roku uzavřeli novou smlouvu o spolupráci s prodejní sítí Ticketlive PRO s. r. o. 
K platbám je stále více využíván zmodernizovaný platební terminál. Návštěvníci již tedy mohou v TIC za 

většinu služeb a sortimentu (včetně vstupenek z předprodejních sítí TicketArt, Ticketstream, 
ColosseumTicket a nově i Ticketlive) pohodlně zaplatit kartou. Výjimkou je pouze nabíjení čipových 
karet BORS a předprodej vstupenek na vybrané místní akce – v těchto případech je nutná platba pouze 

v hotovosti.  

 

Další vyhledávanou službou, kterou TIC nabízí, je půjčování jízdních kol. V současnosti máme k dispozici 

celkem 13 trekkingových kol pro dospělé. Dále je možné zapůjčit si také dětská kola velikosti 20 a 24, 
přívěsný vozík Weehoo pro děti od 2 do 9 let, tandemové kolo a tři koloběžky. Pro nejmenší 
návštěvníky bude pro nadcházející sezónu opět k dispozici dětská zadní cyklosedačka. V letošním roce 
bylo realizováno celkem 308 výpůjček, celková tržba činila 68.450 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 

Počet půjčení kol 263 330 308 

TRŽBA 69.400 Kč 74.300 Kč 68.450 Kč 
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Část ze svého sortimentu TIC představilo také formou stánkového prodeje na hlavních kulturních 
akcích pořádaných MMG Břeclav. Vybrané upomínkové předměty si zájemci mohli zakoupit na 
těchto akcích: Břeclav dětem, Setkání přátel jižní Moravy/Moravský den, Břeclavské svatováclavské 
slavnosti a Břeclavské Vánoce.  
 

Jako každý rok, také letos byla rozšířena nabídka prodejného materiálu pro hlavní turistickou 
sezónu. Pro návštěvníky infocentra nově nabízíme magnetku a klíčenku s malovanými břeclavskými 
objekty, magnetkový erb města, cykloláhev s motivem loga dobreclavi.cz, hořkou čokoládu 
s nápisem Břeclav, skládané leporelo břeclavských zajímavostí, dřevěnou folklorní klíčenku, 
prodlouženou turistickou vizitku Břeclavi, sběratelskou raritu v podobě prodloužené vizitky 
k oslavám 30. výročí sametové revoluce a fotonálepku Václav Havel. Díky spolupráci s 
poštorenským Vyšívaným folklorem nabízíme vyšívané náramky, peněženky a obaly na mobil.  
 

Ke konci roku byl opět do prodeje zařazen stolní a nástěnný kalendář města Břeclavi pro rok 2020 s 
fotografiemi Davida Mahovského. K 30. výročí sametové revoluce v našem městě byla vydána 
publikace Břeclav ´89 a vánoční novinkou pak byl hrníček s nápisem Břeclavské Vánoce, jehož 
námět vytvořila výtvarnice Zuzana Osako. Poslední novinkou v sortimentu TIC za rok 2019 byla 

poznávací omalovánka, díky které můžete lépe poznat celý region.  

 

 

2.2  KULTURA  
 

Kulturní středisko, které spadá pod Městské muzeum a galerii, zabezpečuje komplexní služby kulturně-

společenského vyžití pro místní obyvatele i turisty. Snaží se o zajištění pestrého a bohatého kulturního 
programu pro všechny věkové kategorie, v nabídce tedy každoročně disponuje akcemi pro děti, 
dospělé a seniory. 
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Kulturní středisko V roce 2019 připravilo až 24 akcí menšího i většího rázu. Mezi ty nejvýznamnější a 

nejznámější patří již tradiční „Slavnosti rajčat“, „Břeclavské svatováclavské slavnosti“, „Adventní 
inspirace“ či „Břeclavské Vánoce“. Velkému zájmu se těšil 3. ročník zážitkové akce „Břeclav dětem“. 

Obnovil se „Břeclavský pivní košt“, na který zamířilo téměř tisíc návštěvníků. Nově vznikla série 
nedělních koncertů v břeclavském parku pod názvem „Park žije!“.  

 

Návštěvnost kulturních akcí 2019 

Název akce Datum Typ akce Návštěvnost  

Novoroční ohňostroj 1. leden 2019 open air 3.800 

Velká šmoulí diskotéka 23. únor 2019 diskotéka 343 

Reprezentační ples města Břeclavi 8. březen 2019 ples  299 

Břeclavský pivní košt 22. – 23. březen 2019 akce 929 

Velikonoční inspirace  13. duben 2019 akce 320 

Břeclav dětem 4. květen 2019 akce 4.200 

30 let BKO 26. květen 2019 koncert 140 

Park žije! – Melody Gentlemen 30. červen 2019 open air akce 130 

Park žije! – Let Rou Rou Unplugged 7. červenec 2019 open air akce 50 

Festival minipivovarů 13. červenec 2019 open air akce 1.400 

4. Setkání přátel Jižní Moravy 20. červenec 2019 open air akce 500 

Park žije! – DH Cyrilka 28. červenec 2019 open air akce 140 

Park žije! - Wráwor 4. srpen 2019 open air akce 90 

Slavnosti rajčat 10. srpen 2019 open air akce 700 

Park žije! – CM Vergariovci 18. srpen 2019 open air akce 90 

Park žije! – Blešák v parku 23. srpen 2019 open air akce 30 

Park žije! – The Candies, sbor co (se) baví 25. srpen 2019 open air akce 80 

Park žije! – LD Radost, CM Vinica, Jazz 

Petit 

31. srpen 2019 open air akce 100 

Břeclavské svatováclavské slavnosti 27. září – 29. září 2019 open air akce 15.000 

Lampionový průvod 17. listopad 2019 open air akce 1.600 

Adventní inspirace 24. listopad 2019 akce 800 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 1. prosince 2019 open air akce 1.500 

Mikulášská metelice 5. prosince 2019 open air akce 600 

Břeclavské Vánoce 14. – 22. prosinec 2019 open air akce 5.000 

CELKEM 37.841 
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 Velká šmoulí diskotéka, 23. 02. 2019 

Velká dětská diskotéka na téma Šmoulové. Program tvořily nejen zábavné kostýmy, soutěže, 

tanec a hry. Nechyběl ani oblíbený fotokoutek. V rámci programu vystoupilo taneční studio 
Actiwity D. C.  

 

 

 XX. Reprezentační ples města Břeclavi, 08. 03. 2019 

Reprezentační ples změnil místo konání a XX. ročník se přesunul do kulturního domu ve Staré 
Břeclavi. Po slavnostním zahájení byly předvedeny ukázky standardních a latinskoamerických 
tanců, k poslechu a tanci hrál METROKLUB Big Band. U vinného koštu se o hudební produkci 
postaral CM Břeclavan.  
 

 Břeclavský pivní košt, 22. - 23. 03. 2019 

Dvoudenní výstava široké nabídky piv z českých a slovenských pivovarů proběhla v hale pod 

názvem „RENA“. Zajímavé občerstvení a hudební vystoupení kapel nechybělo. Vzhledem 

k velkému zájmu návštěvníků bude tato akce pravděpodobně zařazena mezi stálou součást 
kulturního dění v Břeclavi. 
 

 Břeclav dětem, 04. 05. 2019 

3. ročník akce Břeclav dětem navštívilo několik tisíc návštěvníků. MMG Břeclav spolu se 
složkami IZS a dalšími partnery připravilo odpoledne plné zážitků, soutěží a zábavy. 
 

 Festival minipivovarů, 13. 07. 2019 

8. ročník této akce představil na dvě desítky českých i slovenských méně známých značek piva. 

Přehlídku piv opět doprovodil hudební program plný rocku a blues. Festival se proti roku 2018 

termínově přesunul, aby nekolidoval s dalšími akcemi na konci června. 
 

 Park žije!, 30. 06. – 31. 08. 2019 

Snaha oživit park u vlakového nádraží vedla Městské muzeum a galerii Břeclav k uspořádání 
nedělních koncertů u „Pavilonu“, který pořadatelům sloužil jako zázemí či prostor pro případ 
nepříznivého počasí. Po celé dva měsíce zde probíhaly hudební produkce od jazzu přes 
cimbálovou muziku až po country.  

 

 Slavnosti rajčat, 10. 08. 2019 

Tato oblíbená kulinářská akce, naskýtá návštěvníkům možnost ochutnat a zakoupit tradiční i 
netradiční pochutiny, jejichž hlavní ingrediencí je rajské jablko. Kulturní program zahájila 
cimbálová muzika Břeclavan a v odpoledních hodinách nechyběla show v podání pouličního 
cirkusu LeVitare či hudební vystoupení Ukulele Orchestra jako Brno a Duende.  
 

 XXVII. Břeclavské svatováclavské slavnosti, 27. 09. – 29. 09. 2019 

Slavnosti jsou největším kulturním lákadlem pro místní i turisty. Jeho součástí je také Festival 

dětských folklorních souborů. Právě ten hostil zahraniční soubor Murji z Polska, který svým 
vystoupením očaroval téměř všechny návštěvníky slavností nejen v sobotu, ale také v rámci 
nedělního programu pod zámkem. 
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Hlavní program slavností byl následující: 
 

Pátek 27. 09. 2019 Fosfa Arena:  

Výstava vín – CM Zádruha 

Areál pod zámkem:  
Stavění máje 

Festival mladých kapel: 
 Lucie Redlová a Garde 

 Mech 

 Větry z jihu 

Sobota 28. 09. 2019 Areál pod zámkem:  
 Tradiční jarmark 

 Tancování s Honzou Onderem pro děti 
 Cukrolandia 

 Festival dětských folklorních souborů 

               (Břeclavánek, Charvatčánek, Koňárci, 
                Jatelinka, Murji - Gruzie, Seina – 

Polsko, FS při ZŠ I. Mažuraniče - Chorvatsko)  

 Flash Band 

 E. M. Dancers 

 Adam Mišík 

 Actiwity D. C. 

 N. C. O. D. 

 Vašo Patejdl 
 U2 Desire Revival Band 

Neděle 29. 09. 2019 Centrum města:  
 Hodový krojovaný průvod  
Areál pod zámkem:  
 Hodová zábava – DH Legrúti 
 Vystoupení dětských zahraničních  
               folklorních souborů 

 

 

 Břeclavské Vánoce 2019, 14. – 22. 12. 2019 

Devítidenní program Břeclavských Vánoc 2019 se konal na pěší zóně u Gymnázia Břeclav a 

nabídl bohatý kulturní program. Vánoční jarmark je již nedílnou součástí této akce, stejně jako 
projekt Vánoční stromeček. O víkendových dnech byl pro děti přichystán živý Betlém, stejně 
jako dílničky s vánoční tématikou, ukázky tradičních řemesel a promítání pohádek.  
 

Pod vánočním stromem byl nainstalován Betlém vytvořený dřevořezbáři v rámci Dřevosochání 
2017 a 2018 a celý areál parku byl opět krásně vyzdoben. Novým prvkem byla Ježíškova pošta, 
kam děti mohli vhodit svá přání od Ježíška. Ty, jejichž přání obsahovala adresu, byla vybrána a 

zaměstnanci MMG Břeclav společně s některými prodejci z vánočního jarmarku část těchto 
přání vyplnili. 
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Program byl následující: 
 

14. 12. 2019 Jarmark, Starostův svařák, DFS Charvatčánek, Old Stars Břeclav, Tomáš Löbl 

15. 12. 2019 Jarmark, Starostův svařák, The Candies, DS Koňárci, DNS Břeclavánek, Petra Černocká 

16. 12. 2019 Jarmark, ZUŠ Břeclav, MŠ Hřbitovní 

17. 12. 2019 Jarmark, MŠ a ZŠ Kupkova, ZŠ Slovácká, MŠ Osvobození, ZŠ Komenského 

18. 12. 2019 Jarmark, MŠ Břetislavova, MŠ Slovácká, MŠ Na Valtické, MŠ Okružní 

19. 12. 2019 Jarmark, ŽS při NS Hrozének Bulhary, ZŠ Kpt. Nálepky, MŠ U Splavu, ZŠ Na Valtické 

20. 12. 2019 Jarmark, DNS Dunajek, Pavel Novák & Black Rose 

21. 12. 2019 Jarmark, Místostarostova polévka, Actiwity D. C., Poutníci, Bokomara a Naďa Urbánková 

22. 12. 2019 Jarmark, Starostův svařák, Starobřeclavjané, Wráwor, Jirka Zonyga a Klára Vojáčková, tichý 
ohňostroj 

 

 

a) SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY 

TRNAVA, Slovensko 

Během roku 2019 nedošlo k setkání zástupců města Břeclavi s partnerským městem v Trnavě. 
 

ANDRYCHÓW, Polsko 

Dle pozvání starosty města, Tomasze Żaka, vyjela delegace složená z vedení města a zástupce MMG 
Břeclav v termínu 23. až 26. srpna do Andrychówa na městské slavnosti spojené s oficiálním otevřením 
nového plaveckého bazénu. V rámci festivalu byla v rámci představení partnerských měst Andrychówa 
prezentována Břeclav a její regionální produkty. 
 

ZWENTENDORF, Rakousko 

Dne 7. dubna 2019 se vydala delegace z města Břeclavi do Zwentendorfu na akci Hermann´s Fest. 
Jednalo se o slavnostní rozloučení s dřívějším starostou Hermannem Kühtreiberem, který ve své funkci 
sloužil 27 let. Starosta Břeclavi pogratuloval nově zvolené starostce Marion Török k její nové funkci a 
bývalému starostovi poděkoval za příkladnou spolupráci a partnerství mezi městy. V rámci kulturního 
programu vystoupil za naše město NS Břeclavan. 
 

LYSÁ NAD LABEM 
Dne 9. června 2020 proběhly v areálu zámeckého parku v Lysé nad Labem Květinové slavnosti – 

Podvečer plný překvapení. Pozvání na tuto akci přijalo vedení města a vystoupil Slovácký krúžek 
Charvatčané. 

 

BREZOVÁ POD BRADLOM, Slovensko 

Dne 4. května 2019 se uskutečnila na Bradle v Brezové pod Bradlom Celostátní vzpomínková slavnost u 
příležitosti 100. výročí tragické smrti generála M. R. Štefánika. Této akce se na pozvání primátora 
města Brezová pod Bradlom zúčastnilo vedení města Břeclavi. 
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Dne 16. a 17. srpna 2019, v rámci XXVII. ročníku Brezofského jarmeku pod názvem Slávnosti Sváka 
Ragana, přijal pozvání do partnerského města místostarosta Břeclavi.  
 

Břeclavské svatováclavské slavnosti 2019 

V rámci spolupráce s partnerskými městy Břeclavi byli pozváni zástupci všech partnerských měst na 

XXVIII. ročník Břeclavských svatováclavských slavností. Pozvání přijali hosté z následujících měst: 
o Andrychów (Polsko)  
o Lysá nad Labem (Česká republika) 
o Brezová pod Bradlom (Slovensko) 
o Trnava (Slovensko) 

 

Na Břeclavské svatováclavské slavnosti byli také pozváni zástupci z chorvatského města Novi 
Vinodolski, se kterými město Břeclav navázalo přátelské vztahy a v roce 2020 je plánován podpis 
dohody o partnerské spolupráci. 
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3. ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI 
 

a) 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.  
 

 

Souhrnné informace o mzdách 

Hrubé mzdy celkem 7 087.570 Kč 

Z toho OON 575.200 Kč 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 17 

Průměrná hrubá mzda 31.923 Kč 

 

Přehled počtu zaměstnanců a platových tříd 

Vzdělání Počet zaměstnanců Platová tř. 
VŠ Počáteční 

stav 

Přírůstek Úbytek Konečný 
stav 

1   1 12 

7 1  8 11 

1   1 10 

1   1 9 

ÚSO 1   1 7 

1   1 8 

5   5 9 

                     VYUČEN 1   1 3 

1   1 9 

ZÁKLADNÍ 0 1  1 7 

CELKEM 19 2  21  

 

 

 

Z celkového počtu 21 zaměstnanců k 31. 12. 2019 se 4 zaměstnankyně nachází na mateřské nebo 
rodičovské dovolené. 
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Přehled uzavřených dohod o provedení práce (DPP), dohod o pracovní činnosti (DPČ) 

 

z toho 

Průvodcovská činnost 13 

Referent TIC (dotace) 1 

Referent TIC 1 

Personalistika + mzdy 1 

Právní služby 1 

Údržbářské práce 1 

Celkem 18 

 

 

Druh dohody 

 

Počet 

DPP 13 

DPČ 5 

 

 

b) Zahraniční pracovní cesty 

 

Datum  

 

Místo 
Cestovní 
pojištění  Náklady 

04. 04. 2019 Rakousko, Wilfersdorf 49 Kč  385,43 Kč 

10. 05. 2019 Slovensko, Trenčín 67 Kč 600,00 Kč 

07. 04. 2019 Rakousko, Zwentendorf 194 Kč 770,90 Kč 

23. 08. 2019 – 26. 08. 2019 Polsko, Andrychów 133 Kč 1.418,73 Kč 

 

Mezisoučet 

 

474 Kč 3.175,02 Kč 

 

CELKEM 

 

3.649,02 Kč 
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c) Organizační schéma 
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4. Hospodaření organizace 
 

Celkové hospodaření organizace  
Rada města Břeclavi na své 14. schůzi konané 27. 05. 2019 schválila účetní závěrku roku 2018 a 
rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2018, zisk ve výši 226.637,69 Kč a jeho příděl do 
rezervního fondu. 
 

Zastupitelstvo města Břeclavi na své 2. schůzi dne 10. 12. 2018 schválilo závazné ukazatele rozpočtu na 
rok 2019 v celkové výši 16.811 tis. Kč. 
 

Následně Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo svým usnesením č. Z/08/19/09 navýšení rozpočtu v 
souvislosti se zněním Nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, o částku 326 tis. Kč. Zároveň schválilo i příspěvek ve výši 60 tis. Kč na projekt 
„NEZAPOMEŇME“, který naše organizace realizovala v rámci 30. výročí pádu komunismu. Celkově se 
tak závazný ukazatel rozpočtu zvýšil na částku 17.197 tis. Kč. 
 

Na své 30. schůzi dne 27. 01. 2020 schválila Rada města Břeclavi konečné ukazatele rozpočtu roku 
2019 a zároveň schválila převedení části provozních prostředků ve výši Kč 811 tis. Kč do investičního 
fondu, přičemž celková výše rozpočtu, schváleného usnesením zastupitelstva č. Z/08/19/09 zůstala 
zachována.  
 

V průběhu účetního období roku 2019 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, na posílení provozu Turistického informačního centra v 
době turistické sezóny, na akci 4. Setkání přátel Jižní Moravy – Moravský den, na Břeclavskou muzejní 
noc  2019, X. ročník – 180 let s vlaky  a dále na realizaci projektu 30. výročí pádu komunistického 
režimu – NEZAPOMEŇME.  
 

a) Hlavní činnost 

 

 

Přehled rozpočtových změn 2019 zřizovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 

(v tis. Kč) 
Datum 

Provozní 
příspěvek 

Mzdový 
limit 

Investice Celkem 

Schválený 10. 12. 2018 9.956 6.855 0 16.811 

Změna xx 0 326 0 326 

Upravený 9.956 7.181 0 17.137 
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Přehled rozpočtových změn 2019 – dotace JmK 

 

Rozpočet 

(v tis. Kč) 
Datum 

schválení 
Datum připsání 

na BÚ 

Dotace celkem 

(provoz) 
Celkem 

Břeclavské sv. slavnosti 18. 09. 2019 06. 11. 2019 280 280 

4. Setkání přátel JM – 

Moravský den 
13. 11. 2019 20. 12. 2019 250 250 

30. výročí pádu komunistického 
režimu - NEZAPOMEŇME 

18. 12. 2019 23. 12. 2019 27 27 

Zkvalitnění služeb TIC 

Břeclav  
20. 05. 2019 28. 08. 2019 50 50 

Břeclavská muzejní noc 2019 – 

180 let s vlaky a vláčky 
10. 07. 2019 30. 09. 2019 42 42 

Celkem 649 649 

 

b) Hospodářský výsledek organizace 

 

 
Celkem 

(v tis. Kč) 

Náklady 19 218 

Výnosy 19 472 

Hospodářský 
výsledek 

254 

 

 

c) 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 
 

 

 

  ČERPÁNÍ 
Fond odměn (v tis. Kč) 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2019 175,7 

Převod z hospodářského výsledku 0,0      

Čerpání dokrytí mzdového fondu                         0,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019                      175,7 
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Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč) 
Počáteční zůstatek k 01. 01. 2019 126,0 

Příděl do FKSP 130,0 

Stravenky zaměstnancům - 54,0 

Penzijní připojištění                         0,0 

Dárkové poukazy                       - 51,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 151,0 

 

Fond rezervní (v tis. Kč) 
Počáteční zůstatek k 01. 01. 2019 1.272,0 

Převod z HV 227,0 

Peněžní dary 0,0  

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 12.541,0 

 

Fond investiční (v tis. Kč) 
Počáteční zůstatek k 01. 01. 2019 2.143,0 

Odpisy 348,0  

Navýšení z dotace JmK         0,0 

Navýšení z provozních dotací 811,0 

Čerpání -761,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019  2 541,0 

 

 

d) Kontrolní činnost 

  

Vnitřní kontrolní systém v organizaci Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace byl 
v roce 2019 tvořen řídicí 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 závazu/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. 
 

Hospodářský výsledek a účetní závěrka za rok 2018 byla schválena na 14. schůzi RM dne 27. 05. 2019. 
 

Další kontrola proběhla ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v termínu od 12. 07. 
2019 podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění pozdějších 
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předpisů a byla provedla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních 
povinností plátce pojistného za období 01. 02. 2017 – 30. 04. 2019. Předmětem kontroly bylo 
dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování 
termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. Ke dni kontroly nebyly zjištěny 
splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 
 

Dne 29. 07. 2019 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Břeclav dle § 6 odst. 4 písm. 
o), § 12, §13 a § 15 zákona č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. i), § 89, § 
90 a § 91 zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, týkající se plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 01. 08. 2016 do konce zúčtovaného období 
přede dnem provedení kontroly. V rámci kontroly plnění povinností v oblasti pojistného byl zjištěn 
nedoplatek na pojistném za měsíc duben 2017, který vznikl vyplacením odstupného nezahrnutého do 
vyměřovacího základu. Nedoplatek činil vč. penále Kč 20.558. Kontrolou plnění povinností 
v nemocenském pojištění nebyly zjištěny nedostatky, stejně jako v případě kontroly plnění povinností 
v důchodovém pojištění. 
 

 

 

VI. NÁVŠTĚVNOST INSTITUCE 

 

Údaje o celkovém počtu návštěvníků v roce 2019 

Garant Typ akce Počet návštěvníků 

Úsek muzeum a galerie Výstavy a stálé expozice 9.109+ 

Přednášky, edukační programy 467 

Ostatní akce (koncerty, aj.) 543 

Návštěvnost objektů celkem 15.534 

Úsek kultury Živé kulturní akce 37.841 

Turistické informační centrum Služby turistům 16.617 

 

VII. 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/) 

 

http://www.muzeumbv.cz/
https://www.facebook.com/www.muzeumbv.cz/
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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. 
 

 

 

VIII. PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve „Výroční zprávě“ Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové 
organizace za rok 2019 jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „Pravidel vztahů města 
k příspěvkovým organizacím“ schválených dne 30. října 2019 s účinností od 1. listopadu 2019. 

 

Břeclav, 30. ledna 2020     

 

 

 

Ing. Petr Dlouhý                                

ředitel  
Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace 
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