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I. ÚVOD  

Rok 2022 byl ve znamení hned několika významných výročí, a to zejména 150 let povýšení 
Břeclavi na město, 1200 let první zmínky o Moravanech a 90 let kina Koruna. 
 

Dne 12. září 2022 uběhlo 150 let od úředního aktu, kterým byla Břeclav povýšena na město. 
Samotnému povýšení předcházelo nutné posouzení žádosti.  Ta vycházela z popudu obecní 
rady městečka. Tehdejší radní v čele se starostou argumentovali prudkým rozvojem obce, 
kde bydlí zámožní a vzdělaní lidé. Neopomněli uvést, že Břeclav je důležitou křižovatkou 
silnic a železničním uzlem. V neposlední řadě byla vzpomenuta přítomnost významných 
průmyslových provozů. Žádost nejprve putovala na okresní hejtmanství v Hustopečích. 
Odtud byla odeslána na posouzení k moravskému místodržícímu v Brně a zemskému výboru. 
Úřady potvrdily, že žádost by měla být kladně vyřízena a postoupena ministerstvu vnitra. 
Úředníci vyhotovili na základě podkladů návrh, který podepsal císař František Josef I.   
 
K tomuto výročí připravilo Městské muzeum a galerie Břeclav pestrou škálu akcí: Koncert 
Pěveckého sdružení moravských učitelů v kostele svatého Václava, v břeclavské synagoze 
Pásmo u příležitosti 20 let Old Stars Břeclav, loutkovou pohádku v podání Divadélka Radost 
Břeclav, koncert Břeclavského komorního orchestru. V muzeu pod vodárnou byla pro 
návštěvníky připravena veliká interaktivní výstava Leť!me vysoko a v pavilonu městského 
parku výstava Břeclav 150. Oslavy tohoto významného výročí vyvrcholily Muzejní nocí 
Břeclav 150 dne 28. 5. 2022 a následně 16. 9. 2022 slavnostním galavečerem spojeným 
s oceněním osobností našeho města.  
 
K výročí první zmínky o Moravanech byla na zámku Pohansko zrealizována výstava 
historických mečů. K výročí kina Koruna byla připravena panelová výstava 90 let kina Koruna 
a započata spolupráce na realizaci stálé loutkařské expozice v interiéru kina. 
 
Mimo tato významná výročí byly zrealizovány zajímavé výstavní projekty i kulturní akce.  
Nadále pokračovala spolupráce s břeclavskými výtvarníky a fotografy. Ve výstavních 
prostorách proběhlo během roku 2022 celkem 18 muzejních či galerijních výstav.   
V listopadu a prosinci 2022 se uskutečnil, již tradiční charitativní projekt výstava Patchworku 
ve spolupráci s Patchworkovým klubem Břeclav. Autorským počinem odborných pracovníků 
MMG Břeclav byla panelová výstava Břeclav 150 mapující významná výročí a události 
v našem městě.  
 
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, Břeclav dětem, Břeclavské svatováclavské slavnosti a Adventní inspirace. 
Vysokou návštěvnost měli především akce Mikulášská metelice a Břeclavské Vánoce.  
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V roce 2022 MMG Břeclav opět 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. 
 
V roce 2022 započalo MMG Břeclav přípravy na vybudování nové archeologické expozice 
v interiéru zámečku Pohansko, která seznámí návštěvníky s historií této lokality. Cílem 
projektu je, aby nová expozice byla zajímavá pro laickou veřejnost, ale také obsahovala 
množství odborných informací, zpracovaných moderní, interaktivní formou. Otevření nové 
expozice je plánováno v 2. polovině rou 2023. 
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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 2747/4a 
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 42/3 
IČ:   00283061 
DIČ:   CZ00283061 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“, která 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, 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 do 31. 12. 2022 realizovalo záchranné archeologické výzkumy na základě 
smluv s investory. Úsek 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 koncerty, divadelní představení, zábavné pořady, soutěže a další kulturní 
projekty pro všechny věkové kategorie (Slavnosti rajčat, Svatováclavské slavnosti, Břeclavské 
Vánoce atd.). Úsek kultury mimo jiné i v roce 2022 organizoval a zabezpečoval spolupráci 
s partnerskými městy. V říjnu však byla s celou organizací a komunikací vrácena na Městský 
úřad Břeclav.  Součástí úseku je provoz Turistického informačního centra a  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, 
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vztahů ke zřizovateli a  externím subjektům i samotného technicko - organizačního provozu 
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.  V čele tohoto úseku stojí 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  
a interaktivními hracími prvky pro děti. Expozice 
je a stále bude postupně doplňována o nově 

 



Str. 07 
 

                                             VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 

 

                                                                   MMG Břeclav 
   

 

   

získané exponáty. V roce 2022 navázalo MMG Břeclav spolupráci s místními sběrateli a 
pravidelně obměňuje modely vláčků.  

 

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 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 
vybudování zázemí pro vojáky. Nyní se 
dlouhodobě nachází v neutěšeném stavu. 
Zámecká věž byla opravena díky projektu Operační program 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 
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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. Dne 26.8.2022 navštívila zámeček Pohansko delegace účastníků Generální 
konference Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Tato konference se koná jednou za tři roky  
a v roce 2022 proběhl již 26. ročník této jedné z nejvýznamnějších celosvětových akcí 
věnovaných muzeím a odborníkům, kteří v nich pracují. Součástí programu je také návštěva 
členských institucí ICOMu, které sídlí mimo Prahu. Městské muzeum a galerie Břeclav, 
příspěvková organizace připravilo pro delegaci komentovanou prohlídku archeologické 
expozice a představila jí interiéry i exteriéry zámečku Pohansko. 
Uvnitř zámečku se od roku 2010 nacházela stálá archeologická expozice, která byla již čtvrtou 
prezentací výsledků mnohaletých archeologických výzkumů prováděných v dané lokalitě 
Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Dne 5. 9. 2022 byla tato expozice 
deinstalována a na zámečku Pohansko proběhl 30.9.2022 koncert v rámci cyklu Lednicko – 
valtického hudebního festivalu. V průběhu roku 2022 započaly přípravy nového projektu – 
moderní, interaktivní a multimediální archeologické expozice. 
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 pavilon sloužil jako velopavilon – muzeum kol. 
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Prostor byl upraven tak, aby 
jej mohla využívat široká 
veřejnost k denním 
návštěvám parku či 
kulturních akcí pořádaných 
právě MMG. Je vybaven 
osvětlením, posezením, Wifi  
a celodenně monitorován 
kamerovým systémem 
napojeným na Městskou 
policii Břeclav. V létě ožívá 
hudbou, bleším trhem  
a hlavně Břeclavskými 
Vánocemi na závěr roku. 
 

 
 

Srovnání návštěvnosti muzejních objektů v letech 2019–2022 

Objekt 2019 2020 2021 2022 

Pod vodárnou 5 626 2 926 3 188 4 369 

Synagoga 2 696 1 423 1 818 3 653 

Pohansko 2 099 1 905 2 082 2 466 

Lichtenštejnský dům 1 252 394 325 1 060 

Zámecká věž  3 861 2 842 4 116 4 364 

Muzeum železnice x 1 364 4 757 9 044 

Celkem  15 534 10 854 16 286 24 956 

 

Svatební obřady v objektech MMG v letech 2019–2022 

Objekt 2019 2020 2021 2022 

Synagoga 12 6 12 5 

Pohansko 2 1 2 1 

Celkem  14 7 14 6 
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Uzavření objektu Zámeček Pohansko z důvodu rekonstrukce v sezóně 

Objekt Od Do Počet dní 

Pohansko 05.09. 31.10. 57 

 

Uzavření objektů MMG mimo turistickou sezónu 

Objekt Od Do Počet dní 

Pohansko 
01.01. 31.03. 59 

31.10. 31.12. 61 

Zámecká věž  
01.01. 30.04. 120 

01.10. 31.12. 92 
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V. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČINNOSTI 

 

I. ÚSEK MUZEUM A GALERIE 
 

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
 

V rámci sbírkotvorné činnosti se MMG zaměřuje zejména regionálně a prostřednictvím svých 
sbírek dokumentuje především historii a vývoj města Břeclavi 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 2022 

Podsbírka Kurátor podsbírky 
Akvizice 

v inventárních 
číslech  

Inventární č. 
k 31.12.2022 

Archeologie Mgr. Kalčík 0 
 

20 951 

Etnografie 
H 

Mgr. Kyšová  0 777 

Historie Mgr. Kyšová  1 1 849 

Galerie Mgr. Vymyslická 
VVymysliciá 

0 1 716 

Textil Mgr. Kyšová  138 1 688 

Knihy Bc. Seibertová 7 716 

Plakáty Bc. Seibertová 0 353 

Kartografický materiál Bc. Seibertová 0 125 

Periodika Bc. Seibertová 0 2 683 

Fotoarchiv Bc. Seibertová 55 1 865 

Pohlednice Bc. Seibertová 0 691 

Příležitostný tisk Bc. Seibertová 7 218 

Plošná historie vyjma 
příležitostného tisku 

Bc. Seibertová 6 1771 
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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 2022 

               MUZEUM 
               POD VODÁRNOU 

Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Svět skřítků a trpaslíků  01. 01. 2022 – 20. 02. 2022 999 

Gumotex slaví 70 let 01. 03. 2022 – 01. 05. 2022 452 

Svatba aneb jak šel čas 

 

Z mého ateliéru 

07. 05. 2022 – 10. 07. 2022 461 
120 Retrosbírky 14. 07. 2022 – 31. 08. 2022 727 

83 Leť!me vysoko 09. 09. 2022 – 31. 12. 2022 1 730 

CELKEM 4 369 

 

               SYNAGOGA  
Datum konání 

Počet 

návštěvníků 

Podluží v písni a tanci  01. 01. 2022 – 13. 02. 2022 125 

Miloslav Čech   
Podluží v perokresbách 

Vernisáž: 17. 02. 2022 
18. 02. 2022 – 17. 04. 2022 

30 
139 

Ta naše příroda česká 
Vladimír Varga/Irena Chylíková 

Vernisáž: 29. 04. 2022 
30. 04. 2022 – 26. 06. 2022 

20 
464 

Hvězdářova krajina 
Vlastimil Vojáček 

 

 

 

Vernisáž: 30. 06. 2022 
01. 07. 2022 – 11. 09. 2022 

37 
1 667 

Josef Bosák 
Kus arménské duše 

Vernisáž: 15. 09. 2022 
16. 09. 2022 – 13. 11. 2022 

20 
345 

Výstava patchworku 2022 Vernisáž: 29. 11. 2022 
30. 11. 2022 – 04. 12. 2022 

103 
400 

David Korda 
SPORT 

Vernisáž: 08. 12. 2022 
09. 12. 2022 – 31. 12. 2022 

42 
31 

CELKEM 3 423 
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               PAVILON V PARKU Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Břeclav 150 28. 05. 2022 – 31. 08. 2022 Neevidováno 

 

 

               PĚŠÍ ZÓNA U GYMNÁZIA Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Gregor Johann Mendel a 
strastiplný příběh genů 
(venkovní výstava) 
 

07. 04. 2022 – 15. 05. 2022 Neevidováno 

  

 

ZÁMEK ZÁMEK POHANSKO Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Pohanské meče 16. 06. 2022 – 10. 07. 2022 766 

 

 

               LICHTENŠTEJNSKÝ 
               DŮM  

Datum konání 
Počet 

návštěvníků 

Cultus 4 
Vernisáž: 26. 01. 2022 
27. 01. 2022 – 31. 03. 2022 

97 
58 

Mikuláš Kovařík 100 let 
Vernisáž: 03. 05. 2022 
04. 05. 2022 – 25. 06. 2022 

51 
211 

Martina Lauterbachová : Světelné 
doteky 

  

Vernisáž: 08. 09. 2022 
09. 09. 2022 – 09. 10. 2022 

85 
138 

Svět barev Davida Schwoisera 
Vernisáž: 13. 10. 2022 
14. 10. 2022 – 27. 11. 2022 

40 
64 

CELKEM:  744 
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 ŠIFROVACÍ   HRA Období 
Počet 
 týmů 

Ztracená Břeclav  
 

Leden–prosinec 2022 185 

Židovská Břeclav Leden–prosinec 2022 26 

CELKEM: 211 

 

EDUKAČNÍ  
               PROGRAM 

 
 

Místo realizace 
Počet 

návštěvníků 

Svět skřítků a trpaslíků  muzeum pod vodárnou 199 

Gumotex slaví 70 let muzeum pod vodárnou 20 

Svatba aneb jak šel čas 
 
Z mého ateliéru 

muzeum pod vodárnou 19 

Leť!me vysoko muzeum pod vodárnu  710 

Pohanské meče a archeologický 
program 
 

Pohansko 169 

CELKEM 1 117 

 

STÁLÉ EXPOZICE Objekt MMG 
Počet 

návštěvníků 

Židovská Břeclav Synagoga 3 653 

Muzeum železnice Břeclav 
Výpravní budova 
břeclavského nádraží 

9 044 

Historie rodu Lichtenštejnů Lichtenštejnský dům 1 060 

Velkomoravské Pohansko 
Pohansko 
 

Pohansko 2 466 

CELKEM: 16 223 
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Další akce pořádané Úsekem muzeum a galerie 
 
Muzejní noc Břeclav 150 
Muzejní noc – Břeclav 150 byla realizována u příležitosti 150. výročí povýšení Břeclavi na 
město.  Cílem bylo obyvatelům města i jeho návštěvníkům přiblížit toto významné výročí. Pro 
všechny návštěvníky Muzejní noci byl připraven celodenní kulturně – vzdělávací program, 
kterého se zúčastnilo přibližně 300 osob. 
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Vzpomínkové a pietní akty 

UDÁLOST Datum konání Místo 

172. výročí narození T. G. 
Masaryka 

07. 03. 2022 
Památník TGM u žluté 
školy  
 

Okupace Československa 15. 03. 2022 
Pamětní deska žlutá škola 
 

Osvobození Břeclavi  13. 04. 2022 
Městský park 
 

28. říjen 104. výročí vzniku 
republiky  

28. 10. 2022 
Památník svornosti, socha 
TGM, kulturní program 
před žlutou školou 

Den válečných veteránů  
   

11. 11. 2022 Pamětní deska žlutá škola 

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

17. 11. 2022 
Zámecké náměstí – 
památník obětem 
komunistického režimu  

 

ODBORNÁ ČINNOST 

 

Další odborná činnost 
  

Pracovníci 

Pravidelné příspěvky v měsíčníku Radnice 
na téma aktuálních výstav.  

Mgr. Vymyslická, Bc. Šejnová 
Bc. Seibertová, Mgr. Kyšová  
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Spolupráce s Archeologickým a 
muzeologickým ústavem FF MU v Brně a 
Archeologickým ústavem AV ČR. 
 

Mgr. Vymyslická,  
Mgr. Kalčík 
 

Průvodcovství na výstavách v muzeu pod 
vodárnou. 

Mgr. Kalčík, Bc. Seibertová, Mgr. Kyšová  

Příprava edukačních programů k výstavám 
a na individuální akce. 

Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík,  
Bc. Seibertová, Mgr. Kyšová 
 

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. Seibertová, Mgr. Kyšová  

Činnost v Radě galerií.  Mgr. Vymyslická 

Spolupráce s ICOM a AMG. Mgr. Vymyslická 

Služby badatelům – za rok 2022 celkem 9 
badatelských dotazů a 4 badatelské 
návštěvy. 

 
Mgr. Vymyslická, Mgr. Kalčík, 
Bc. Šejnová, Bc. Seibertová, Mgr. Kyšová  
  

Panelová výstava Břeclav 150 
Mgr. Kalčík, Bc. Seibertová, 
Jan Mrázek 

Účast na mezinárodní muzejní konferenci 
ICOM Prague 2022. 

Mgr. Vymyslická 

 

 

 



Str. 18 
 

                                             VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 

 

                                                                   MMG Břeclav 
   

 

   

 

 

Archeologie – výzkumy a dohledy 

Archeologické dohledy a výzkumy byly v roce 2022 prováděny se stejnou intenzitou jako 
v minulém roce. Celkem proběhlo 25 akcí, z  toho 10 u fyzických osob a 15 u organizací. 
Přítomnost archeologických nálezů byla potvrzena u třech případů.  Vzhledem k personálním 
změnám v instituci byla ukončena Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění 
archeologických výzkumů a rozpracované dohledy a výzkumy byly předány Archeologickému 
ústavu AV Brno.  
 
Významnou událostí bylo dořešení převozu čtyřech fragmentů částí člunu nalezeného v řece 
Dyji. Převoz do restaurátorské dílny Archeologického zemského muzea v nadaci Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf byl domluven na leden 2023. 

 

 

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. Jsou opatřeny evidenčními čísly na hřbetu knihy, na úvodní straně je 
vepsáno evidenční číslo a razítko organizace, razítko je dále na straně 17. Ke dni 31. 12. 2022 
obsahuje fond knihovny 3 849 titulů. Přírůstky za rok 2022 činí 48 knih a časopisů (nákupy  
a dary). 
 
 

 

 

 

 

 



Str. 19 
 

                                             VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 

 

                                                                   MMG Břeclav 
   

 

   

 

 
 

II. ÚSEK TURISTICKÉ-INFORMAČNÍ STŘEDISKO, 
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 

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

a) TURISTICKÉ-INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIC) 

 

Pracovnice turisticko-informačního centra obsloužily v roce 2022 celkem 12.640 
návštěvníků, což je o něco více v porovnání s obdobím spojeným s epidemií Covid 19, avšak 
oproti letům před epidemií je to mírný pokles. Tuzemský cestovní ruch se do své 
předkoronavirové podoby dostává velmi pozvolna, avšak evidence návštěvnosti jednotlivých 
měsíců tohoto roku nám jasně ukazuje, že trend tuzemských dovolených opět sílí a je více 
než pravděpodobné, že čísla v dalších letech budou nadále stoupat. Jako každý rok 
převažovali vnitrozemští návštěvníci nad těmi zahraničními. 
 
Koncem srpna proběhlo na TIC hodnocení kvality služeb informačního centra pomocí metody 
Mystery Shopping. Toto hodnocení bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism 
a Asociací turistických informačních center České republiky. Jednotlivá infocentra byla 
hodnocena z pohledu běžného zákazníka, kdy se posuzoval například exteriér i interiér TIC, 
první dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), profesionální vystupování 
pracovníka TIC, schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivita pro zákazníka, vybavenost 
infocentra apod. Všechny tyto parametry byly poté celkově přepočteny tzv. indexem, ve 
kterém naše TIC získalo maximálně možných 100 %, což je excelentní výsledek. Dotazník 
s odpověďmi i celý výsledek Mystery Shoppingu je k nahlédnutí na TIC. 
 
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 tématikou. 
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POČET NÁVŠTĚNÍKŮ TIC 2016 - 2022 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

LEDEN 406 786 664 741 751 0 580 

ÚNOR 515 779 805 851 863 0 526 

BŘEZEN 700 758 836 788 398 0 673 

DUBEN 637 674 930 789 0 0 678 

KVĚTEN 1.505 1.480 1.620 1.688 489 473 1251 

ČERVEN 1.385 1.752 1.505 1.335 1038 1212 1394 

ČERVENEC 3.062 3.254 3.450 2.802 2976 1970 2253 

SRPEN 3.476 3.041 3.230 3.202 2991 2400 2351 

ZÁŘÍ  1.777 1.808 2.146 1.646 1325 1435 1234 

ŘÍJEN 806 890 1.354 961 369 664 663 

LISTOPAD 842 709 818 1.033 0 553 591 

PROSINEC 824 1.432 688 781 234 586 446 

CELKEM 15 935 17 363 18 046 16 617 11 434 9 293 12 640 

 

 

Nabídka propagačních materiálů TIC se neustále rozšiřuje, stávající materiály tištěné přímo 

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 a služeb. 

 

K propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí Břeclavi a blízkého okolí má 
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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. Průběžně probíhá také 
aktualizace na webu Lichtenštejnských stezek, ve kterém TIC upozorňuje nejen na cykloakce 
v rámci Lichtenštejnských stezek (jejich otevírání a uzavírání), ale nabízí i tipy na různé 
cykloakce v nejbližším okolí. 
TIC využívá k propagaci akcí také další tematické portály – např. na vinařské akce 
www.vinarske.stezky.cz. 

 
Po koronavirové epidemii se v tomto roce pomalu zvyšuje poptávka po předprodeji 
vstupenek přes prodejní portály TicketStream, Ticketlive a ColosseumTicket. Úplně zrušen je 
předprodej vstupenek přes portál TicketArt (díky dlouhotrvající epidemii Covid-19 se 
společnost dostala do insolvenčních problémů). 

 
Oproti loňskému roku se mírně snížil zájem o půjčování jízdních kol.  
V polovině roku TIC přikoupilo 3 trekingová kola zn. Author. Starší modely jízdních kol se na 
začátku roku vyřadily z evidence, proto má TIC v současnosti k dispozici celkem 14 
trekingových kol pro dospělé (6 dámských a 8 pánských). Dále je možné zapůjčit si dětské 
kolo velikosti 20, tandemové kolo, tři koloběžky a cyklistické přilby v různých velikostech. Pro 
nejmenší návštěvníky bude pro nadcházející sezónu opět k dispozici dětská zadní cyklo-
sedačka. Jízdní kola jsou pravidelně servisována a udržována. 
 
Počet výpůjček i celková tržba se v letošním roce opět vrátila do podobných čísel, jako 
v letech minulých – bylo realizováno celkem 249 výpůjček a celková tržba činila 56 950 Kč.5 

 
Jako každý rok jsme se i letos snažili nabídnout novinky v prodejních materiálech pro hlavní 
turistickou sezónu. Pro návštěvníky infocentra máme nově k dispozici knihy „U muziky su já 
chlap“, „Čarovná Pálava“, „Kouzlo slováckého ornamentu“, „Břeclav na cestě mezi Prahou a 
Vídní (1848 – 1914)“ nebo „… a bylo ticho: Tornádo v Moravské Nové Vsi“. Rozšířili jsme také 
nabídku suvenýrů v podobě keramických magnetek, magnetky ve tvaru poštovní známky, 
vějíř z plastu, který je ozdoben ornamentem Podluží z dílny Vyšívaného folkloru. Zakoupit lze 
herní knížku k venkovní stopovací hře TRIPPER Břeclav – pára na kolejích. Ke konci roku byl 
do prodeje opět zařazen městský nástěnný kalendář 2023, letos s tematikou mosty a lávky, 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet 
zapůjčení 
kol 

210 263 330 308 401 295 249 

Tržba v Kč 74 250 69 400 74 300 68 450 95 150 62 100 56 950 
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na kterém se podílelo několik břeclavských fotografů. Již v polovině roku mělo TIC k prodeji 
další nástěnný kalendář 2023, tentokrát folklorní, mapující vývoj národopisných regionů, 
lidových zvyků a oděvů. Poslední novinkou roku 2023 byl vánoční hrnek s novým logem 
města Břeclavi. 

 
Koncem září bylo na Břeclavských svatováclavských slavnostech veřejnosti představeno nové 
Víno města Břeclav pro rok 2023. Vítězem se stalo Chardonnay 2021 z produkce 
Vinařství Kurka a k dostání je v informačním centru. 
 

b) 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 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 2022 připravilo téměř 30 
akcí menšího i většího rázu. V prvním kvartálu roku však 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, se některé z nich nemohly 
uskutečnit. Břeclavané tedy přišli o tradiční Ples města Břeclavi, diskotéku pro děti či 
Velikonoční inspirace. Svátky jara si však mohli lidé připomenout na Velikonočním jarmarku, 
který se uskutečnil namísto již zmíněných inspirací a dětem přichystalo MMG Velikonoční hru 
v parku u místního gymnázia. 
Ty nejvýznamnější akce jako Slavnosti rajčat, Břeclavské svatováclavské slavnosti, Břeclav 
dětem či Břeclavské Vánoce se však již uskutečnily v plném rozsahu a těšily se velkému zájmu 
návštěvníků. 
U příležitosti 150 let od povýšení Břeclavi císařským dekretem na město se uskutečnily 
během měsíce května tři koncerty – vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů 
v kostele sv. Václava, koncert 20 let Old Stars Břeclav a Břeclavského komorního orchestru 
v synagoze. Tamtéž bylo pro děti připraveno loutkové představení od Divadélka Radost. 
V polovině září byly v rámci výročí oceněny také významné osobnosti Břeclavi na slavnostním 
Galavečeru v kině Koruna. 
Letošní rok však nepatřil jen výročí 150 let od povýšení Břeclavi na město, ale své výročí 
slavily také Břeclavské svatováclavské slavnosti, které se uskutečnily již potřicáté! Tomu také 
odpovídal bohatý program a návštěvníci si akci nemalou měrou pochvalovali. 
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Návštěvnost kulturních akcí pro rok 2022 
 

Název akce Datum Typ akce Návštěvnost 

Novoroční ohňostroj 1. leden 2022 open air akce 1 000 

Velikonoční jarmark 9. duben 2022 open air akce 100 

Břeclav dětem 7. květen 2022 open air akce 3 500 

Otevírání 
Lichtenštejnských stezek 

14. květen 2022 open air akce 410 

Břeclav 150  
Pěvecké sdružení 
moravských učitelů 

22. květen 2022 koncert 58 

Břeclav 150  
20 let Old Stars Břeclav 

24. květen 2022 koncert 91 

Břeclav 150  
Divadélko radost 
Břeclav 

26. květen 2022 divadlo 37 

Břeclav 150 
Břeclavský komorní 
orchestr 

29. květen 2022 koncert 122 

Park žije!  – Čtyřlístek 3. červenec 2022 open air akce 80 

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

10. červenec 2022 open air akce 50 

Park žije! – Lin and Will 17. červenec 2022 open air akce 40 

Park žije!  – Tbone 
Quartet 

24. červenec 2022 open air akce 40 

Park žije! – Yantar 31. červenec 2022 open air akce 50 

Park žije! – Budenebude 
kůň – Cirkus Faust 

7. srpen 2022 open air akce 200 

Slavnosti rajčat 13. srpen 2022 open air akce 2 000 

Park žije! – CM Dur 21. srpen 2022 open air akce 30 
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Park žije! – Hodonínské 
smyčcové kvarteto 

28. srpen 2022 open air akce 30 

Festival minipivovarů 03. září 2022 open air akce 1 000 

Sraz veteránů pod 
zámkem 

04. září 2022 open air akce 50 

Galavečer 16. září 2022 akce 250 

XXX. Břeclavské 
svatováclavské slavnosti 

23. - 25. září 2022 open air akce 5 000 

Uzavírání 
Lichtenštejnských stezek 

22. říjen 2022 open air akce 150 

Lampionový průvod 17. listopad 2022 open air akce 2 000 

Adventní inspirace 20. listopad 2022 akce 300 

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 

27. listopad 2022 open air akce 1 000 

Mikulášská metelice 05. prosinec 2022 open air akce 1 000 

Břeclavské Vánoce 
16. - 23.prosinec 

2022 
open air akce 5 000 

Celkem   23 588 

 
▪ Břeclav dětem, 7. května 2022 
Čtvrtý ročník akce Břeclav dětem opět zaplnil prostranství pod zámkem. Na návštěvníky již 
tradičně čekalo nespočet stanovišť. Vězeňská služba, sportovní kluby, záchranné složky, ale 
také například Technické služby města Břeclavi si pro děti i jejich rodiče připravili zajímavé 
aktivity a za splnění úkolů si děti mohly odnést nemálo odměn. 
Program doplnilo vystoupení Fešáka Pína & Friends s jeho Nanukovou show a místních 
tanečních škol. 
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▪ Slavnosti rajčat, 13. srpna 2022  
Velmi oblíbená kulinářská akce má v Břeclavi již devítiletou tradici. Nese název Slavnosti 
rajčat, jelikož hlavní ingrediencí je rajské jablko. Návštěvníci mají možnost ochutnat  
a zakoupit tradiční pokrmy z této pochutiny. Letos se v rámci představení nového loga pro 
Břeclav představily i preclíky se sušenými rajčaty. Kulturní program je velice bohatý, kdy již 
tradičně zahajuje program cimbálová muzika Břeclavan, letos i s dětským doprovodem, 
v odpoledních hodinách program obohatil Zdeněk Bína a balkánská kapela Avlija z Brna. Pro 
děti bylo již tradičně připraveno malování na obličej a zábavné dílničky s MC Lvíček Dyjáček. 
V útrobách synagogy se návštěvníci mohli schovat před slunečními paprsky a obdivovat tak 
výstavu všech druhů rajčat, které se na jižní Moravě pěstují. Tuto výstavu připravuje 
dlouhodobě firma MoravoSeed. 

 
▪ Festival minipivovarů, 3. září 2022 
Letošní rok se konal již 10. ročník Festivalu minipivovarů. Proběhl opět na začátku září, jelikož 
tento termín se osvědčil. Slunečné počasí a rekordní počet piv k ochutnání nabídl 
návštěvníkům příjemně strávený sobotní den.  
S výjimkou úvodní skupiny Acoustic Sound Face byl hudební program milou a vydařenou 
vzpomínkou na léta minulá. Zahrál folkrockový HB Stop, skupina Flamengo Reunion  Session 
zahrála písničky z legendárního alba Kuře v hodinkách s texty Josefa Kainara, hard rockové 
pecky připomněl Rock Song a tečku za bohatým programem udělaly Hraczki. 
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▪ XXX. Břeclavské svatováclavské slavnosti, 23.-25. září 2022 
Břeclavské svatováclavské slavnosti slavily své třicáté výročí. A oslava to byla velkolepá. 
Hlavní hvězdou programu totiž byla skupina Olympic, kterou si nenechaly ujít tisíce 
návštěvníků.  
Netradičně bylo umístěno pódium s velkými LED obrazovkami, které přenášely záznam i pro 
ty, kteří neměli to štěstí stát blízko stage.  
U příležitosti 150. výročí povýšení Břeclavi na město vzniklo nové logo, které bylo 
návštěvníkům akce představováno formou projekce taktéž na obrazovkách a v jeho barvách 
byla i ozdobena mája.  
Během tří dnů se na pódiu vystřídalo nespočet účinkujících, v pátek byla hlavní hvězdou 
kapela Slza, sobotní dopolední program patřil dětem a po obědě proběhl pod zámkem 
Mezinárodní dětský folklórní festival. Následovalo vystoupení Národopisného souboru 
Břeclavan, své hity zazpíval Petr Bende s kapelou a třešinkou na dortu byl již zmíněný 
Olympic. Neděle se nesla v duchu tradičním, krojovaný průvod městem, taneční zábava pod 
májů,  vyhlášení Vína města Břeclavi pro nadcházející rok - tentokráte se vybralo Chardonnay 
2021 vinaře Jiřího Kurky z Charvátské Nové Vsi. Závěr dne patřil koncertu dechové hudby 
Mistříňanka, který krásně dovršil letošní ročník slavností. 
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PLAKÁT XXX. SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ 
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▪ Lampionový průvod, 17. listopadu 2022 
Dlouhý svítící had táhnoucí se od gymnázia až ke Kuffnerově nábřeží rozzářil dětské  
i dospělácké oči. Tato dětmi očekávaná akce přilákala letos na dva tisíce návštěvníků, které 
v průvodu doprovodila bubnující kapela Ritmo Factory, která navíc při příchodu do cíle 
roztančila celý zástup lidí.  Na děti zde čekaly sladkosti a poté i tradiční ohňostroj.  
                  

 
 
▪ Břeclavské Vánoce, 16. – 23. prosince 2022 
Břeclavské Vánoce odstartovaly první adventní neděli v parku u gymnázia, kdy při zaplněné 
travnaté ploše pan starosta společně s návštěvníky rozsvítil vánoční strom s betlémem  
a Ježíškovou poštou. Celý park byl opět krásně vyzdoben, a to stávající výzdobou a navíc 
novou světelnou bránou a jelení rodinou. 
Do Břeclavských Vánoc patří již tradičně Mikulášská metelice, letos pekelný mejdan obohatili 
Krampus čerti a ohňová show. Právě Krampus čerti nalákali většinu návštěvníků, kteří měli 
odvahu a chtěli se bát. 
Břeclavské Vánoce s doprovodným programem odstartovaly na pěší zóně u Gymnázia 
Břeclav jako vždy tradičně, a to Bleším trhem, poté následovala sedmidenní jízda bohatého 
kulturního programu. Nedílnou součástí je vždy jarmark a letos i živý betlém se zvířátky  
a také dílničky v pavilonu.  
Po dobu vánočního městečka si mohli Břeclavané zakoupit ve stánku na pěší zóně tradiční 
starostův svařák, za který zaplatili libovolně vysokým příspěvkem. Po rozpečetění kasičky se 
ukázalo, že představitelé radnice prodejem oblíbeného nápoje utržili 47.909 korun. Celá 
vybraná částka poputuje na konto neziskové organizace DOMINIK, která pomáhá náhradním 
rodičům – pěstounům a adoptivním rodičům. 
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Lákadlem pro návštěvníky byl i pestrý program, kde krom všech mateřských a základních škol 
vystoupila i hudební uskupení, nebo místní folklorní kroužky. Víkendový program patřil 
hvězdám jako Duo Kamelie, The Candies a Leoně Machálkové.   
Závěr Břeclavských Vánoc rozsvítil tichý ohňostroj.  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s partnerskými městy 
 
Již tradičně se zvou zástupci partnerských měst na Břeclavské svatováclavské slavnosti. Letos 
tomu však bylo jinak. Partnerská města byla jménem pana starosty pozvána na Muzejní noc, 
která se uskutečnila dne 28. května 2022 a která byla ve znamení oslav 150. výročí povýšení 
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Břeclavi na město. Tento historický milník byl také důvodem pro pozvání na partnerské 
setkání. 
 
▪ LYSÁ NAD LABEM, Česká republika 
28. září 2007 byla podepsána Dohoda o partnerství mezi městem Lysá nad Labem a městem 
Břeclav. Jejím cílem bylo „dosažení sblížení obyvatel obou měst v duchu vzájemné přízně, 
zpevnění a udržení dobrých vztahů“. 
Uplynulo tedy krásných 15 let od začátku výborné spolupráce mezi našimi městy, založené 
na bázi přátelství a výborných mezilidských vztahů. 
 
▪ BREZOVÁ POD BRADLOM, Slovensko 
Nejen Břeclavské svatováclavské slavnosti slavily své 30. výročí, stejné výročí měly také 
Brezovský jarmok – Slávnosti sváka Ragana v partnerském městě Brezová pod Bradlom. Pro 
návštěvníky byl přichystán bohatý program, představeny byly tradice, hudba, tanec  
a řemesla, která jsou významným kulturním prvkem v brezovském regionu. 
 
▪ ANDYCHÓW, Polsko 
Ve dnech 24. až 26. června 2022 se uskutečnila akce „Dny města Andrychówa“. Na tuto 
tradiční každoroční akci, která nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých vystoupení a atrakcí, 
byla pozvána delegace města Břeclavi. Součástí byla také konference všech zúčastněných 
partnerských měst a prezentace jednotlivých měst a regionů.  
Krom břeclavské delegace se konference účastnili také zástupci Landgraafu z Nizozemí, Isny 
im Allgäu z Německa, města Tukums z Lotyšska, Khoni z Gruzie, Qrendi z Malty a španělského 
města Laracha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ NOVI VINODOLSKI, Chorvatsko 
V sobotu 4. června 2022 byla v Chorvatsku slavnostně podepsána dohoda o partnerství mezi 
městem Břeclav a městem Novi Vinodolski.   
Iniciativa vedoucí k podpisu této dohody započala již roku 2019, samotný akt podpisu dohody 
byl však dvakrát odložen kvůli pandemii COVID-19. Starostové Tomislav Cvitković a Svatopluk 
Pěček na slavnostním ceremoniálu v rámci 14. ročníku kulturní akce “Moře a rovina” svým 
podpisem oficiálně potvrdili navázání přátelských vztahů a zavázali se tak podporovat 
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kulturní, společenské a ekonomické výměny mezi občany obou měst a rozvíjet dosavadní 
pocity vzájemné úcty, solidarity a přátelství.  
Podvečerní program festivalu doplnili svým vystoupením za město Břeclav také členové 
Slováckého krúžku Charvatčané. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI 
 
Údaje o celkovém počtu návštěvníků v roce 2022 

Úsek Typ akce Počet návštěvníků 

Muzeum a galerie 

 

Výstavy a stálé expozice 20 592 

Přednášky, edukační 
programy 

1 117 

Vyhlídková věž 4 364 

Kultura Živé kulturní akce 23 588 

Turistické informační centrum 
Služby turistům 12 640 

Výše uvedené údaje nezahrnují počty návštěvníků v objektu Pavilon, účastníky vzpomínkových a pietních aktů,  
a počty týmů hrajících šifrovací hry. 
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KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Vnitřní kontrolní systém v organizaci Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková 
organizace byl v roce 2022 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, průběžná i následná řídící kontrola byla prováděna na dokladech před vznikem 
závazku/po vzniku závazku/před vznikem nároku/po vzniku nároku elektronicky v SW 
CROSEUS® do konce června 2022.  
Zřizovatel od 01.07.2022 zavedl nový systém finanční kontroly, a to Systém pro elektronické 
schvalování finančních operací podle zákona o finanční kontrole Elko.  
 
Vnitřní kontrolní systém tvořily vnitřní směrnice: např. Organizační řád, Pravidla vedení 
účetnictví, Vykazování, Pravidla inventarizace apod. 
 
V roce 2022 proběhlo několik kontrol: 
 
1) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení 
vyměřovacích základů, výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného za období 
od 01.06.2019 do 28.02.2022. Kontrola byla provedena elektronicky ve dnech 31.03. 2022 
a 14.04.2022 pracovnicí Všeobecné zdravotní pojišťovny Břeclav. O kontrole byl vyhotoven 
závěrečný protokol č.j. VZP-22-01907046-B8D4 ze dne 26.04.2022. Ke dni kontroly nebyly 
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 
 
2) Státní veterinární správa kontrolovala podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 
49 a §52 zákona č. 166/1999 Sb. dne 25.09.2022 na akci XXX. Břeclavské svatováclavské 
slavnosti průvod s koňmi od 12 do 14 hodin. Proběhla kontrola průkazů s očkováním koní a 
zhodnocení zdravotního stavu. Dne 26.09.2022 byl vyhotoven protokol o kontrole č.j.: 
SVS/2022/124797-B, kde jejich pracovník uvedl, že nebylo zjištěno žádné porušení platné 
legislativy podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání. 
 
3) Dne 11.11.2022 proběhla veřejnosprávní kontrola z Jihomoravského kraje na dotace 
realizace projektu: „Zkvalitnění služeb TIC Břeclav v roce 2022“. Kontrolní skupina provedla 
kontrolu oprávněnosti výdajů na základě originálů účetních dokladů a dodržení povinnosti 
uskutečňovat propagaci projektu na webových stránkách. Protokol s č.j.: JMK 176319/2022 
byl vyhotoven v Brně 13.12.2022. Bylo shledáno, že podmínky smlouvy byly dodrženy, výdaje 
oprávněné a žádná opatření nebyla organizaci uložena. 
 
4) Jihomoravský kraj provedl ještě kontrolu plnění podmínek čerpání finanční podpory 
poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. JMK077632/22/OKH u projektu XXX. 
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Břeclavské svatováclavské slavnosti. Průběžnou veřejnosprávní kontrolou na místě organizace 
nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 
 

PROPAGACE A MARKETING 
 
Úsek provozní a správní činnosti rozvíjí obecné povědomí o činnosti MMG, což zahrnuje 
komunikaci se školami, s médii a veřejností jak laickou, tak odbornou.  
Dále se podílí na přípravě propagačních materiálů, aktualizaci webových stránek, FB a 
instagramu a vyhledávání nových příležitostí k prezentaci MMG.  
Na tomto úseku pracuje grafik, který zajišťuje návrhy příspěvků, tiskovin a případně jejich 
výrobu. 
Veřejnost jsme v roce 2022 oslovili především následujícími způsoby:   

 
1) Komunikace a propagace směrem ke školám probíhala buď mailovou cestou nebo 
telefonicky, kdy byly osloveni ředitelé škol i jednotliví pedagogové. 

 

2) Aktualizace materiálů v informačních vitrínách MMG, na výlepových plochách zřizovatele, 
případně vyvěšení bannerů. 

 

3) Propagační články do regionálního tisku, rozhlasu a televize. Spolupráce s médii 
pokračovala i v roce 2022 podle potřeby upozornit na námi pořádanou akci. 

 

4) Probíhá pravidelná aktualizace webových stránek www.muzeumbv.cz, kde jsou 
zveřejňovány všechny informace o kulturních i muzejních akcích pořádaných organizací. Další 
webové stránky, které jsou využívány k propagaci města Břeclavi či služeb Turisticko-
informačního centra jsou: www.dobreclavi.cz a městský web www.breclav.eu, na výlety po 
okolí a zejména cykloturistiku se specializuje web www.lichtenstejnskestezky.cz.  

 

5) Příspěvky a reklama na sociální síti Facebook pod názvem Městské muzeum a galerie 
Břeclav https://www.facebook.com/www.muzeumbv.cz, dále také Instagram pod názvem 
mmg.breclav na adrese https://www.instagram.com/mmg.breclav/ a také zamekbreclav na 
adrese https://www.instagram.com/zamekbreclav/. 

 

6) Tvorba plakátů, pozvánek a dalších tiskovin k jednotlivým muzejním nebo kulturním akcím. 
Zpracování návrhů bannerů umístěných na objektu sídla Městského muzea a galerie Břeclav. 

http://www.muzeumbv.cz/
http://www.dobreclavi.cz/
http://www.breclav.eu/
http://www.lichtenstejnskestezky.cz/
https://www.facebook.com/www.muzeumbv.cz
https://www.instagram.com/mmg.breclav/
https://www.instagram.com/zamekbreclav/
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7) Pravidelně vkládáme pozvánky na naše akce i na jiné webové servery jako jsou naši 
partneři kudyznudy.cz, jizni-morava.cz nebo kulturavemeste.cz. 
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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 v roce 2022 

Hrubé mzdy celkem 7 945 413 Kč 

Z toho ostatní osobní náklady 762 325Kč 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 17 

Průměrná hrubá mzda 35 211 Kč 
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Přehled počtu zaměstnanců a platových tříd  

 

Z celkového počtu 19 zaměstnanců k 31. 12. 2022 se 3 zaměstnankyně nachází  
na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

 

 
 
 
 

Vzdělání 

Platová tř. 

Počet zaměstnanců 

VŠ 

Počáteční 
stav 

Přírůstek Úbytek 
Konečný 

stav 

12 1 0 0 1 

11 6 1 1 6 

10 1 0 0 1 

9 1 1 1 1 

ÚSO 

10 0 0 0 0 

9 5 0 0 5 

8 1 0 0 1 

7 2 1 1 2 

VYUČEN 

9 0 0 0 0 

3 1 0 0 1 

ZÁKLADNÍ 7 0 0 0 0 

 9 1 0 0 1 

CELKEM  19 3 3 19 
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Přehled uzavřených dohod o provedení práce (DPP) a dohod 
o pracovní činnosti (DPČ) 
 
 

 
Druh dohody 
 

Počet 

Dohoda o provedení práce 21 

Dohoda o pracovní činnosti 10 

 

 

 
 

 
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 
 
V roce 2022 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.   

 
 
 
 
 
 
 

Činnosti Počet 

Průvodcovská činnost 22 

Referent TIC (dotace) 2 

Archeologická činnost 6 

Účetnické práce 1 

Celkem 31 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
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VII. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
Dne 22.12.2021 Rada města Břeclavi na své 75. schůzi schválila celkový závazný ukazatel 
rozpočtu roku 2022 přidělený zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace ve výši 
17.993.000 Kč, z toho ukazatel Mzdové prostředky představoval 7.670.000 Kč. 
 
Hospodaření a účetní závěrka za rok 2021 byly schváleny na 85. schůzi Rady města Břeclavi 
dne 8.6.2022 a hospodářský výsledek po zdanění byl převeden v plné výši 23.077,68 Kč do 
rezervního fondu. 
 
V průběhu účetního období roku 2022 byl rozpočet organizace několikrát navýšen, a to 
následovně: 

1) o průtokové provozní účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jednalo se 
nejdříve o dotace na „Zkvalitnění služeb TIC v roce 2022“ v celkové výši 50 tis. Kč a 
na realizaci projektu „Muzejní noc – Břeclav 150“ ve výši 99 tis. Kč, což bylo 
projednáno a schváleno RM 8.6.2022 na 85. schůzi.  
Další dotace, a to ve výši 250 tis. Kč na akci „Břeclavské svatováclavské slavnosti“ a 
98 tis. Kč na „Otevírání Lichtenštejnských stezek 2022“, byly schváleny Radou města 
dne 10.8.2022 na 89. schůzi. 
Celkový závazný ukazatel rozpočtu Investice a provoz se tímto zvýšil na 18.490.000 
Kč. 

2) o navýšení příspěvku na provoz na základě žádosti vedení příspěvkové organizace. 
Toto bylo schváleno Zastupitelstvem města Břeclavi na jeho 30. zasedání konaném 
dne 31.8.2022. Upravený závazný ukazatel rozpočtu Investice a provoz se vyšplhal 
na 20.215.000 Kč. 

3) Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném 9.11.2022 schválilo navýšení 
celkového příspěvku na provoz na 20.492.000 Kč a ukazatele Mzdové prostředky na 
8.124.000 Kč. Příspěvková organizace požádala o zvýšení příspěvku na provoz o  

4) 277.000 a navýšení mzdového limitu o 204.000 Kč na základě vydání Nařízení vlády 
č. 264/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
kterým došlo k navýšení platových tarifů zaměstnancům příspěvkových organizací. 

 
Rada města Břeclavi na své 90. schůzi konané 22.8.2022 uložila příspěvkové organizaci odvod 
finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. 
 
Na této schůzi RM dále souhlasila s vyřazením a likvidací majetku příspěvkové organizace 
v celkové pořizovací ceně 626.732,80 Kč. Předmětný majetek byl součástí archeologické 
expozice na Pohansku, která bude v roce 2023 nahrazena expozicí novou. 
 
Dne 18. 1. 2023 RM schválila na své 5. schůzi závazný ukazatel Investice ve výši  
1.748.000 Kč a rozdělení účelového příspěvku na investice a provoz jednotlivých středisek. 
Vzala na vědomí konečné závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ORGANIZACE (v tis. Kč) 
 

 Celkem 

Náklady 21 142 

Výnosy 21 177 

Hospodářský výsledek 35 

 
HLAVNÍ ČINNOST 
 
Přehled rozpočtových změn 2022 za zřizovatele (v tis. Kč) 

 
 
Přehled rozpočtových změn 2022 dotace JMK (v tis. Kč) 
 

Rozpočet 
Datum 
schválení 

Datum 
převodu/odvodu 
na BÚ 

Dotace 
celkem  

Celkem 

Zkvalitnění služeb TIC 08.06.2022 30.08.2022 50 50 

Muzejní noc – Břeclav 
150 

08.06.2022 03.08.2022 99 99 

Břeclavské 
svatováclavské slavnosti  

10.08.2022 30.08.2022 250 250 

Otevírání 
Lichtenštejnských stezek 

10.08.2022 30.08.2022 98 98 

Celkem 497 497 

Rozpočet Datum Provozní příspěvek 
Mzdový 

limit 
Celkem 

Schválený 22.12.2021 10 323 7 670 17 993 

Změna 31.08.2022 1 525 200  1 725 

Změna 09.11.2022 73 204 277 

Změna 18.01.2023 -1 748 0 -1 748 

Upravený 10 173 8 074 18 247 
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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 

• ze lepšeného výsledku hospodaření 

 
ČERPÁNÍ 
 
Fond odměn (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2022 175,7 

Převod z hospodářského výsledku 0,0                    

Čerpání dokrytí mzdového fondu                         0,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2022 175,7 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2022 181,7 

Příděl do FKSP 144,1 

Stravenky zaměstnancům -64,0 

Peněžní dary                         -5,0 

Dárkové poukazy -85,0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2022 171,8 

 

Fond rezervní (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2022 1 765,8 

Převod z HV 23,1 

Peněžní dary 0,0  

Konečný zůstatek k 31. 12. 2022 1 788,9 
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Fond investiční (v tis. Kč) 
 

Počáteční zůstatek k 01. 01. 2022 5 279,5 

Odpisy 427,9 

Navýšení z dotace JMK 0 

Navýšení z provozních dotací 1 748,0 

Čerpání – odvod -2 063,9 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2022  5 391,5 

 




