
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2011

Základní a kontaktní údaje instituce

Název: Moravská galerie v Brně
Adresa: Husova 18, 66226 Brno
Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR
IČO 00094871
Telefon: 532 169 111
Fax: 532 169 180
E-mail: info@moravska-galerie.cz
Http: www.moravska-galerie.cz

Základní a kontaktní údaje archivního pracoviště

Adresa: Terezy Novákové 64a, 62100 Brno
Adresa pro písemný styk: Husova 18, 66226 Brno
Telefon: 532 169 428
Fax: 532 169 400
E-mail: tomas.zapletal@moravska-galerie.cz
Akreditace: Rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru archivní správy a

spisové služby, o akreditaci archivu ze dne 11. prosince
2006, č. j. AS-977/1-2006

I. Personální podmínky archivu

Vedení archivu: Mgr. Tomáš Zapletal, který současně spravuje i ústřední spisovnu Moravské 
galerie v Brně.

II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního 
archivního dědictví

Z celkového počtu 28 evidovaných archivních fondů a sbírek (o rozsahu 219,56 bm) je v 
Archivu MG přímo uloženo 23 archivních souborů (o rozsahu 214,95 bm), 5 archivních 
souborů (o rozsahu 4,61 bm) je uloženo ve sbírkových fondech MG.



III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

Tab. č. 1 

Protokoly o výběru archiválií 

a) ve skartačním řízení 

Původce
Počet 
protokolů 

Množství 
posouzených 
dokumetů v 
bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů v 
bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 
v % 

Počet 
správních 
řízení podle 
§ 10 odst. 3 

Moravské 
průmyslové 
muzeum

1 0,04 0 0 0

Obrazárna 
Moravského 
zemského muzea

1 0,03 0 0 0

Moravská galerie 
v Brně

1 18,35 1,9 10,4% 0

  b)  mimo skartační řízení výběr archiválií nebyl prováděn

Tab. č. 2

Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i)
a podle § 79 odst. 2 písm. f)

Název archivu

Počet protokolů 
podle § 52 písm. i)

Počet protokolů 
podle § 79 odst. 2 
písm. f)

Moravský zemský archiv 1 -



Tab. č. 3 

Zpracování archiválií 

Název 
archivního 
souboru

Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčních 
jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 
jednotek definitivně průběžně

Moravská 
galerie 
Brno

5,64 0 5,64 0 0 0

Celkem 5,64 0 5,64 0 0 0

Fond Moravská galerie Brno je průběžně zpracováván formou prozatímního inventárního 
seznamu. V průběhu roku byla zpracována podstatná část matriálů restaurátorského 
oddělení z let 1961-2007. Zpracovaný soubor tvoří 49 kartonů. Jedná se především o 
restaurátorské zprávy, korespondenci a jinou dokumentaci k restaurátorským zákrokům 
převážně externích restaurátorů na sbírkovém fondu Moravské galerie.

Tab. č. 4 

Využívání archiválií 

Počet 
badatelů 
celkem 

Z toho 
cizinců 

Počet 
badatelských 

návštěv 

Počet 
správních 
řízení 
podle § 
38 odst. 
2 

Počet 
zapůjčených 
evidenčních 
jednotek 

Počet 
vypůjčených 
evidenčních 
jednotek 

Počet 
rešerší 
pro 
úřední 
potřebu 

Počet 
rešerší 
pro 
soukromé 
účely 

21 2 36 0 40 0 0 0

Počet evidenčních jednotek předložených badatelům k nahlédnutí 263
Počet zodpovězených telefonických a mailových badatelských 
dotazů včetně rešerší zasílaných mailem:  96
Počet zhotovených fotokopií pro potřeby badatelů 20
Počet zhotovených kopií archiválií pro potřeby badatelů 
(včetně interních zaměstnanců MG): 34
Počet zhotovených skenů archiválií pro potřeby badatelů 
(včetně interních zaměstnanců MG): 78
Počet vydaných povolení ke zhotovení digitálních snímků vlastním přístrojem: 18

Výpůjčky byly realizovány pracovníkům Moravské galerie, kterým sloužily jako výstavní 
exponáty v budovách MG, jedna zápůjčka byla realizována restaurátorskému oddělení MG za 
účelem ošetření archiválií. Další restaurátorské zákroky byly provedeny na archiváliích před 
jejich vystavením.



IV. Stav archiválií 
Tab. č. 1 

Prověrky fyzického stavu 

Počet prověrek fyzického 
stavu 

Z toho archivních 
kulturních památek 

Z toho národních 
kulturních 
památek 

Počet případů 
zjištěného 
poškození 

3 0 0 1

Tab. č. 2

Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
646/2004 Sb., odst. II. 

Místo měření 
Datum 
měření

Teplota v °C 
Relativní vlhkost v 

%

Depozitář Archivu Moravské galerie květen 19,5 -

-  “  - červen 21,5 58

-  “  - červenec 22 -

-  “  - srpen 22 52

-  “  - září 22,5 -

-  “  - říjen 22 -

-  “  - listopad 19,5 -

V. Konzervace a restaurování  

Tab. č. 1 

Druh archiválií 
Značka archivního 
souboru 

Zkonzervováno a 
zrestaurováno 

Počet papír. listin - -

Počet přívěš. pečetí - -

Počet papír. rkp. nebo knih - -

Počet vazeb - -

Počet spisů OMZM 1

Počet map a plánů MUPM 9

Počet fotografií, nebo negativů MUMP 37

Počet grafických listů - -



Tab. č. 2 

Konzervování a restaurování zakázkovým způsobem 

Název firmy Počet zakázek Náklady v Kč 

restaurátorka papíru Tereza Cermanová 1 15 000

Archivář Moravské galerie v Brně byl zapojen do následujících činností a projektů:

- spolupráce na přípravě výstavy lidické sbírky, Památník Lidice
- spolupráce s Muzeem romské kultury a FF UK, metodická pomoc při pořádání 

pozůstalosti, historickém výzkumu dějin 20. stol. a spolupráce při záznamech 
pamětníků

- rešerše k dějinám Moravské galerie, spolupráce s kurátory MG na přípravě jubilejní 
výstavy Moravská národní galerie

- publikace odborného článku: Vznik Moravské galerie v Brně, neboli MG jako 
nechtěný produkt galerijní politiky totalitního státu, katalog výstavy Moravská 
národní galerie, Brno 2011, s. 40-49.

- příprava odborného článku o osudech institucionálních i soukromých sbírek v době 2. 
světové války

- studium dějin uměleckoprůmyslových muzeí v 19. stol. a výzkum média sbírky 
předloh 

- spolupráce s kurátory, asistence při přípravě výstav: Příběhy tisíce a jedné noci 
(kurátorky Sabina Dvořáková, Andrea Březinová), Moravská národní galerie (kurátor 
Petr Tomášek), Josef Kunzfeld (kurátorka Petra Trnková), Fotografie a umění 19. stol. 
(kurátorky Petra Trnková a Barbora Kundračíková). Poskytnutí archiválií jako 
exponátů výstav.

- počátek rozhovorů s pamětníky/bývalými pracovníky MG, tvorba audiozáznamů a 
jejich zpracování

- poskytnutí stáží studentům muzeologie a dějin umění




