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Adresa: Terezy Novákové 64a, 62100 Brno
Adresa pro písemný styk: Husova 18, 66226 Brno
Telefon: 532 169 428

532 169 231
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 31 evidovaných archivních fondů a sbírek (o rozsahu 251,51 bm) je v 
Archivu MG přímo uloženo 26 archivních souborů (o rozsahu 246,90 bm), 5 archivních 
souborů (o rozsahu 4,61 bm) je uloženo ve sbírkových fondech MG. V roce 2013 byla 
v Archivu Moravské galerie v Brně dokončena Generální inventura NAD.



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 

Moravská galerie 
v Brně

1 5,53 2,03 36,7% 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

9,67 0 9,67 0 0 0

Celkem 9,67 0 9,67 0 0 0

Fond Moravská galerie Brno je průběžně zpracováván formou manipulačního seznamu
druhého typu. V průběhu roku bylo dokončeno zpracování agendy zápůjček a výpůjček 
oddělení z let 1961-2008. Došlo ke kompletaci jednak této zčásti již zpracované agendy, jakož 
i kompletaci dokumentů o restaurování, tvorbě odlitků aj. 



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 

14 0 26 0 3 0 0 0

Počet evidenčních jednotek předložených badatelům k nahlédnutí 142
Počet zodpovězených telefonických a mailových badatelských 
dotazů včetně rešerší zasílaných mailem:  76
Počet zhotovených fotokopií pro potřeby badatelů 0
Počet zhotovených kopií archiválií pro potřeby badatelů 
(včetně interních zaměstnanců MG): 58
Počet zhotovených skenů archiválií pro potřeby badatelů 
(včetně interních zaměstnanců MG): 67
Počet vydaných povolení ke zhotovení digitálních snímků vlastním přístrojem: 14

Všechny výpůjčky byly v roce 2103 realizovány pracovníkům Moravské galerie pro provozní 
potřebu instituce. 

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 

6 0 0 0

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 20 -

-  “  - červen 21 -



-  “  - červenec 21,5 -

-  “  - srpen 22 52

-  “  - září 22 -

-  “  - říjen 21 -

-  “  - listopad 19,5 -

V. Konzervace a restaurování  

V roce 2013 nebylo prováděno restaurování ani konzervace archiválií.

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

- řešení výzkumného projektu v rámci programu VaV na téma historie galerijní sítě 
totalitního státu: administrace projektu, studijní cesty, konzultace, zpracovávání získaných 
materiálů, 
publikace odborného článku: Normalizace Středočeské galerie, 69. Bulletin Moravské 
galerie v Brně, Brno 2013, s. 40-47.

- spolupráce na výzkumném projektu v rámci programu VaV na téma dějin textilního
průmyslu v Brně a sbírky textilu Uměleckoprůmyslového muzea v Brně: heuristika, studijní 
cesty, konzultace, příprava publikace, spolupráce na tvorbě koncepce 70. Bulletinu, 
nahrávky pamětníků

- spolupráce na výzkumném projektu v rámci programu VaV věnujícího se osobě Zdeňka 
Rosmanna, organizace a provádění archivních rešerší, konzultace, nahrávka pamětníka

- konzultace s pracovištěm MuMB Vila Tugendhat, publikace odborného článku: Dagmar
Černoušková - Tomáš Zapletal, Torzo kráčející od Wilhelma Lehmbrucka ve vile 
Tugendhat, in: Torso – Umělecké dílo ve vile Tugendhat, Brno 2013, s 24-40.
Přednáška ve vile Tugendhat na téma konfiskace židovského majetku v Brně s ohledem na 
Lehmbruckovo torso.

- příprava článku o historii lidické sbírky
- studium dějin uměleckoprůmyslových muzeí v 19. stol. a příprava článku o zakládání a 

komparaci nejstarších muzeí tohoto typu na Moravě, příspěvek na toto téma přednesen 
na konferenci „Průmysl na Moravě v 19. století“ pořádané v Technickém muzeu v Brně

- spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze na antologii textů k dějinám 
uměleckého průmyslu, konzultace, výběr textů, tvorba textů k osobnostem a teorii 
užitého umění (v tisku)

- účast na konferenci Umění a muzea pořádané na Slezské univerzitě v Opavě, přednesení 
příspěvku o ukrývání uměleckých sbírek, rozšíření dosavadní práce na osobě Karla Kühna

- příprava k přednáškám na Filozofické fakultě MU k dějinám umprum muzeí v 19. stol.
- spolupráce s Národním filmovým archivem, tvorba textu do encyklopedie 

specializovaných archivů o historii konstituování a archivních fondech a sbírkách Archivu 
MG

- poskytnutí stáží třem studentům muzeologie a dějin umění v rozsahu 448 hodin
- tvorba výkazů MG, především výroční zprávy instituce za rok 2013




