
Základní představa o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Moravské galerie v Brně (MG) 
 
1. Východiska  
1.1 Historie  
MG je institucí, která je svým významem, historií a tradicí a pevně zakořeněná v české síti muzeí a 
tvoří nedílnou součást kulturní i vědecké scény. Její umělecké sbírky sahají až k počátkům 19. 
století, kdy vznikala obrazárna Františkova (nyní Moravského zemského) muzea; 
Uměleckoprůmyslové muzeum, založené v 70. letech 19. století, se stalo druhým pilířem současné 
instituce a zároveň určilo do budoucna její vysokou odbornou, vzdělávací i kulturní úroveň. 
Administrativní rozhodnutí, kterým byla založena dnešní Moravská galerie (spojení obrazárny 
Moravského muzea s Uměleckoprůmyslovým muzeem), nebylo provedeno citlivě a organizace se 
v jeho důsledku po mnoho let potýkala s vnitřními problémy, které se podařilo definitivně překonat 
až organizačními změnami a generační obměnou na počátku třetího tisíciletí.  
 
1.2 Provozní zázemí 
Po roce 1989 vstoupila organizace do období mimořádně extenzivního rozvoje: po rekonstrukci 
byla zprovozněna budova Pražákova paláce (1991) s expozicí a výstavami umění 20. století a 
současné tvorby; další budovou, kterou získala MG do užívání po zrušení Muzea dělnického hnutí, 
se stal Místodržitelský palác (1994), kde je vystavena sbírka starého umění a prostor pro krátkodobé 
výstavy, a po rozsáhlé rekonstrukci byla v roce 2001 novu otevřena budova 
Uměleckoprůmyslového muzea, která nyní splňuje evropské standardy pro vystavování i uložení 
sbírek. V roce 2006 se oborové zaměření organizace rozšířilo na oblast architektury jako nedílné 
součásti vizuální kultury a MG převzala do své správy dva domy spojené se životem a tvorbou 
architektů – designérů: Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici (program realizovaný ve spolupráci 
s muzeem MAK Vídeň) a Jurkovičovu vilu v Brně (rekonstruována 2010-11). V roce 2010 došlo 
k uvedení do provozu nově postavené depozitářní budovy v Brně-Řečkovicích, čímž se podařilo 
zajistit vyhovující podmínky pro dlouhodobé uložení sbírek a péči o ně, a období extenzivního 
rozšiřování MG se uzavřelo.  
Lze konstatovat, že materiální zabezpečení organizace dosáhlo téměř optimální podoby: pět 
architektonicky pozoruhodných budov situovaných v zajímavých lokacích a zpřístupněných 
veřejnosti nabízí dostatek prostoru pro expozice, výstavy, doprovodné akce, ale také pro uložení 
sbírek, jejich restaurování a konzervování i pro technické zázemí MG. Investiční akce však dosud 
nejsou u konce, protože MG se musí vypořádat zejména s nezbytnou rekonstrukcí 
Místodržitelského paláce – viz dále v kapitole 3.2.  
 
1.3 Organizační struktura  
Organizační struktura instituce prošla od 90. let také podstatnými změnami, nyní je konsolidovaná, 
víceméně odpovídá potřebám fungování organizace a tvoří dobrý základ pro plnění všech úkolů 
soudobého muzea umění. 
Podařilo se překonat dlouholetou rivalitu mezi obrazárnou a odborem užitého umění, nynější 
rozdělení na pět sbírek (oddělení starého umění, odd. moderního a současného umění, odd. užitého 
umění, odd. fotografie a nových médií, odd. grafického designu) pokrývá všechny oblasti 
odborného zaměření MG, je funkční a umožňuje jak jejich plnohodnotnou práci, tak funkční 
mezioborovou spolupráci. V posledním desetiletí přibyly nové profese a útvary, bez kterých se 
žádná soudobá instituce tohoto typu neobejde – bylo ustanoveno oddělení marketingu a 
komunikace, které pokrývá propagaci, obchodní činnost, kontakt s médii, do jisté míry i 
fundraising, projektový manažer, koordinující jednotlivé projekty, na kterých MG pracuje, interní 
auditor, a jako dosud poslední v roce 2011 Centrum nových strategií muzejní prezentace (CENS) – 
národní metodické centrum, jehož činnost přesahuje rámec organizace a které se postupně etabluje 
jako celonárodní.  
 
1.4 Odborné zázemí  



MG má k dispozici zkušený pracovní tým složený z lidí zaujatých pro svoji práci, ovládajících 
profesní know-how, s dobrými kontakty a vazbami na odbornou komunitu a partnerské instituce 
v místě své působnosti, v ČR i v zahraničí – v Brně se jedná zejména o Seminář dějin umění 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Fakultu výtvarných umění Technické univerzity v Brně, 
muzea, další umělecké školy a školy příbuzných oborů v ČR; v oblasti zahraničních kontaktů patří 
k nejvýznamnějším pořádání Mezinárodního bienále grafického designu Brno a dlouhodobá 
spolupráce s Rakouským muzeem užitého/současného umění ve Vídni (MAK) v oblasti programu 
Muzea Josefa Hoffmanna v Brtnici.  
 
 
2. Poslání, cíle, principy řízení  
2.1. MG je jedno z největších a nejvýznamnějších muzeí umění v ČR s výhodou širokého 
tematického zaměření své sbírkotvorné, výzkumné a prezentační činnosti – od středověkého umění 
po současné, přes užité umění, fotografii, grafický design a nejnověji i architekturu. Jejím 
prvořadým posláním je tedy zajišťovat zodpovědnou péči o tyto jedinečné sbírky, jejichž význam 
nesporně přesahuje hranice ČR a lze jej označit za evropský, dále je rozvíjet, zaměřit na ně své 
badatelské úsilí a prezentovat je veřejnosti prostřednictvím expozic, výstav, publikací a kulturně-
vzdělávacích programů. Toto poslání a cíle vycházejí ze zřizovací listiny organizace – jedná se o 
sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou a kulturně-vzdělávací funkci, zaměřenou na díla výtvarného a 
užitého umění domácího i zahraničního původu. MG všechny své funkce dlouhodobě plní: její 
sbírkový fond patří k nevýznamnějším v ČR, výsledky odborné práce jsou publikovány na vlastních 
výstavách a v odborných publikacích, z nichž některé MG sama vydává, a pokud jde o kulturně-
vzdělávací působení, bývá MG hodnocena jako jedno z předních muzeí umění v ČR.  
Další významný aspekt působnosti MG, který nelze opomenout, je majetkový: organizace spravuje 
státní kulturní dědictví nevyčíslitelné ceny, konkrétně druhou nejvýznamnější sbírku umění v ČR a 
pět památkově chráněných objektů. 
V neposlední řadě je třeba věnovat náležitou pozornost i roli MG jako tvůrce kulturního povědomí 
veřejnosti, vytváření kulturních hodnost, stanovování standardů v oblasti vizuální kultury. MG by 
měla začleňovat umění do života lidí, a proto musí oslovovat co nejširší publikum, musí volit 
odpovídající vyjadřovací prostředky pro všechny věkové i sociální skupiny. 
 
2.2 Hlavní priority pro nejbližší budoucnost  
Jak už bylo zmíněno, MG v uplynulých dvou desetiletích prošla vývojem a etablovala se jako 
moderní, mnohostranné a sebevědomé muzeum umění. Nyní je třeba tuto pozici dále upevňovat a 
vytvořit v organizaci adekvátní zázemí pro odbornou práci v oblasti výzkumu, prezentační i 
kulturně-vzdělávací činnosti. Funkční procesy jsou nastaveny správně, jen je třeba reflektovat 
změny vynucené úpravami legislativy, předpisy zřizovatele a podmínkami čerpání grantů, k nimž 
došlo v posledních 2-3 letech, vyrovnat se s postupným zhoršováním ekonomických podmínek, 
způsobeným jednak všeobecnou ekonomickou krizí a jednak nezohledňováním stále narůstajících 
mandatorních výdajů v příspěvku zřizovatele na činnost. Dlouhodobým cílem, nastoleným již 
předchozím vedením MG, je zkvalitňování a větší míra profesionalizace jednotlivých činností, 
zefektivnění řízení a komunikace uvnitř instituce.  
 
2.3 Systém řízení  
Organizační řád MG stanoví kompetence a zodpovědnosti jednotlivých vedoucích pracovníků, je 
nastaveno trojstupňové řízení ředitel – vedoucí odborů (odbor ředitele, odbor sbírek, odbor 
ekonomiky a provozu) – vedoucí oddělení. Je tedy možné delegovat zodpovědnost za dobré 
fungování těchto složek, vytvořit funkční systém motivace pracovníků za pomoci finančních i 
profesionálních nástrojů.  
Užší vedení organizace tvoří spolehliví a schopní profesionálové, zvládající týmovou spolupráci, 
bez níž se chod galerie neobejde. Některá oddělení jsou personálně podhodnocena a své úkoly plní 
jen s mimořádným nasazením (např. produkce výstav, oddělení grafického designu). Vzhledem 



k tomu, že do budoucna zřejmě nelze předpokládat zlepšení finanční situace ve mzdové oblasti, je 
třeba vytvořit rezervy formou úspor pracovních míst, což nezbytně povede ke snížení výkonnosti 
v některých oblastech činnosti MG, avšak kvalitní výstupy je třeba prosazovat na úkor 
kvantitativních.  
Jednotlivé oblasti činnosti MG lze řídit s pomocí poradních orgánů, v nichž budou zastoupeni jak 
nezávislí (externí) odborníci, tak kmenoví odborní pracovníci MG: rada MG (se znalostí 
problematiky prosazuje zájmy instituce navenek a radí řediteli v otázkách dlouhodobých koncepcí 
rozvoje instituce), komise pro akviziční činnost (posuzuje celkovou sbírkotvornou koncepci MG, 
schvaluje jednotlivé akvizice, vyjadřuje se k darům do sbírek), organizační výbor Bienále Brno 
(doporučuje koncepci, navrhuje členy kurátorského týmu, mezinárodní poroty, zaměření 
sympozia,…) a případně dalších dle momentálních potřeb organizace.  
 
2.4 Péče o sbírky a výzkumná činnost   
2.4.1 Péče o sbírky  
Všestranná péče o sbírkové fondy, tedy evidence, dokumentace, správa a ochrana sbírek, zůstává za 
všech okolností prioritou MG. I zde jsou mechanismy dobře nastaveny – v MG dobře funguje 
registr sbírek, organizace má plán digitalizace sbírek, který se plní a jehož důsledné završení je 
jednou z předních priorit organizace. Také uložení sbírek je z velké části vyřešeno – viz výše. 
Personální obsazení odboru sbírek je bohužel na hranici únosnosti a další vynucené snižování stavu 
by mohlo citelně postihnout kvalitu péče o sbírky a jejich odborné zpracování. Dlouhodobým 
problémem, jehož řešení ovšem vyžaduje aktivní pomoc ze strany zřizovatele, je nedostatečná a 
nesystematická akviziční činnost organizace. Skutečnost, že MG nemá zpracovánu koncepci 
akviziční činnosti, vlastně odráží nedostatek motivace ze strany kurátorů i vedení, protože existuje 
důvodné podezření, že taková koncepce by kvůli nedostatku finančních prostředků stejně zůstala 
jen na papíře.  
 
2.4.2 Vědecká a odborná činnost  
MG úspěšně prošla hodnocením RVVI ve fázi 1 jako výzkumná organizace, bude usilovat o kladné 
posouzení i ve fázi 2. Rámcová koncepce vědecké a odborné práce vychází ze sbírkových fondů 
galerie a je zpracována s ohledem na možnosti financování z grantových programů (v minulosti 
řešila organizace dva institucionální granty, zaměřené jednak na předměty cizí provenience ve 
sbírkách MG a jednak na vznik a vývoj sbírek MG; v současnosti se uchází o prostředky 
z programů DKRVO, GAČR, tři projekty byly přihlášeny do soutěže NAKI). Výstupy tohoto 
dlouhodobého plánu tvoří zároveň páteř výstavní a publikační činnosti organizace.  
Podporovat samostatnou odbornou činnost kurátorů i dalších odborných pracovníků MG (dle 
každoročně zpracovávaných individuálních plánů), jejich odborný růst (další formy studia, studijní 
pobyty, účast na mezinárodních konferencích, členství v odborných organizacích), pedagogickou 
aktivitu – to vše zvyšuje prestiž organizace a její odborné renomé.  
Navazovat mezinárodní kontakty a zapojovat se do projektů mezinárodní spolupráce – viz výše 
např. společné projekty s MAK Vídeň, síť muzeí Translocal a další. Dlouhodobou prioritou MG 
v oblasti mezinárodní spolupráce zůstává pořádání Mezinárodního bienále grafického designu, jeho 
udržení na výsluní nejaktuálnějšího dění  na mezinárodní scéně a jeho další rozvoj reflektující vývoj 
oboru.  
Dlouhodobá podpora metodické činnosti centra CENS a jeho etablování na národní úrovni.   
 
2.4.3 Výstavní činnost  
Výstavní činnost MG by měla reflektovat sbírkové fondy instituce, koncepci její odborné práce i 
zaměření jednotlivých kurátorů. Vlastní projekty, mnohdy dlouhodobé a nákladné, vyvažovat 
reprízami úspěšných výstav z jiných galerií či výstavami vzniklými v koprodukci; v opodstatněných 
případech spolupracovat s externími kurátory. Expozice MG koncipovat jako střednědobé (cca 6-8 
let) s ohledem na skutečnost, že jsou určeny v převážné míře pro místní publikum a po uplynutí této 
doby ztrácejí na zajímavosti.  



Výstavní plán připravit vždy s minimálně 1,5 ročním předstihem (u velkých projektů i delším), aby 
bylo možno zajistit financování formou účelových příspěvků zřizovatele, grantů, reklamní 
spolupráce apod.  
 
2.4.4 Kulturně-vzdělávací činnost 
V MG existuje strukturovaná nabídka edukačních pořadů pro školy všech stupňů, protože však 
možnosti škol jsou omezené a nabídka ze strany kulturních institucí převyšuje poptávku, je třeba 
hledat inovativní cesty, jak oslovit pedagogy a přesvědčit je o atraktivitě návštěvy galerie. 
V nabídce MG jsou dále lektorské i kurátorské výklady v expozicích a na výstavách, výtvarné dílny 
pro děti i dospělé, specializované pořady, přednáškové cykly. I zde je třeba jít cestou zvyšování 
kvality a atraktivity pořadů (v nutných případech na úkor kvantity). Zaměřit se na další rozvíjení 
nabídky programů zaměřených na seniory, ovšem při zachování stávající široké nabídky zaměřené 
na děti a mládež.  
 
2.4.5 Marketing, propagace  
Informovat veřejnost a upozorňovat ji na atraktivní projekty MG je klíčové zejména proto, že vyšší 
návštěvnost vede k nárůstu tržeb ze vstupného, které tvoří podstatnou složku výnosů MG a slouží 
k financování výstavních projektů. Placená inzerce v médiích je bohužel zcela mimo finanční dosah 
MG, a proto je třeba všemi způsoby rozvíjet možnosti mediálního partnerství a zpravodajského 
infomování o činnostech organizace. Mediální viditelnost MG je rozhodující také pro získávání 
reklamních partnerů a případně i sponzorů z podnikatelské sféry. 
Velkou výzvou pro rozšíření propagace zejména mezi mladším publikem jsou sociální sítě na 
internetu. MG věnuje svým profilům na Facebooku a Twitteru soustavnou pozornost a bude tak 
činit i do budoucna. 
 
 
3 Provoz a investiční akce  
3.1 Provoz  
Podobně jako personální management, ani provoz a správa budov MG nevyžadují radikální změny. 
Provoz organizace je více než jiná pracoviště komplikován špatným finančním ohodnocením 
pracovníků, proto zde často chybí motivace a hrozí fluktuace zaměstnanců.  
Naplňování usnesení vlády č. 563/2011, rozhodnutí ministryně kultury 12/2012 a následného 
příkazu ministryně kultury o zadávání veřejných zakázek bohužel přineslo extrémní byrokratickou 
zátěž, aniž by byly vždy patrné ekonomické přínosy. Tuto novou agendu je nutno zabezpečit 
organizační změnou, kdy bude třeba vyčlenit minimálně jednoho, lépe však dva zaměstnance na 
zadávání zakázek na elektronické tržiště, správu a evidenci dokumentace.  
 
3.2 Investiční akce 
Objekt Místodržitelského paláce MG čeká už deset let na přidělení dotace na rekonstrukci a za tu 
dobu se předpokládané náklady zmnohonásobily. Cílem rekonstrukce je zachránit památkově 
chráněnou budovu – jednu z nejcennějších barokních památek města Brna – ale také zvětšit užitnou 
plochu budovy a vybudovat odpovídající technické zázemí pro výstavní a kulturní akce tak, aby se 
objekt mohl stát multifunkčním živým kulturním centrem.  
V Pražákově paláci chybí část expozice (jedno ze dvou podlaží budovy, vyčleněných pro stálou, 
respektive střednědobou expozici). K její inovované koncepci probíhá kurátorská diskuse, jež by 
měla zároveň vyřešit i problém tzv. Atria – prostoru pro menší výstavy současné tvorby, který si za 
více než deset let své existence získal renomé i návštěvnický ohlas, ale jeho další provozování jako 
výstavního sálu se neslučuje s novými platnými protipožárními předpisy. V Pražákově paláci se 
předpokládá i stavební úprava přízemí budovy s cílem navrátit vchod do budovy tam, kam 
historicky patří (z nádvoří, nikoli od parkoviště hotelu), zajistit vhodnější bezbariérový vstup do 
budovy a vybavit budovu infrastrukturou odpovídající soudobému muzeu – vedle prodejny a 
možnosti občerstvení i prostor pro shromažďování skupin návštěvníků, samoobslužné šatní boxy 



apod. Expozici a související úpravy Pražákova paláce hodláme předložit formou žádosti o 
grantovou podporu v rámci připravované výzvy tzv. Norských fondů.  
 
4. Financování organizace 
Rozhodujícím činitelem pro úroveň fungování organizace samozřejmě zůstává výše příspěvku 
zřizovatele, neboť ten musí krýt zásadní část nákladů spojenou s péčí o sbírky, správou svěřeného 
majetku a mezd. Jak již bylo zmíněno, nezohlednění neustále narůstajících mandatorních výdajů 
(energie, režijní výdaje) v příspěvku působí značné problémy, neboť na vlastní činnost organizace 
zbývá stále méně prostředků. 
Výstavní činnost MG je rozhodující měrou financována z vlastních příjmů – tržeb ze vstupného, 
prodeje zboží a služeb. MG se soustavně věnuje rozvíjení vlastní výdělečné činnosti – zejména 
jednorázovým pronájmům lukrativních prostor pro společenské a prezentační akce a reklamní 
spolupráci s různými partnery (tato činnost však nepřináší do rozpočtu organizace finanční 
prostředky, ale barterové dohody o spolupráci formou vzájemně poskytovaných služeb – i zde však 
situaci komplikuje povinnost zadávání veškerých zakázek prostřednictvím Tendermarketu).  
Je třeba věnovat aktivní pozornost fundraisingu a dále hledat možnosti, jak získat finanční 
prostředky z podnikatelské sféry – v úvahu připadá možnost personálního posílení této oblasti 
v organizační struktuře MG, případně i možnost využití služeb některé profesionální agentury.  
Soustavně je třeba pracovat na rozvíjení vícezdrojového financování projektů, což ve městě Brně 
znamená konkrétně spolupráci se Statutárním městem Brnem a s Jihomoravským krajem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že činnost MG je primárně zaměřena na obyvatelstvo Brna a regionu, je trvalá a 
dlouhodobá podpora ze strany těchto orgánů zásadní.  
 
 
5. Střednědobé strategické cíle  
Střednědobé strategické cíle by měly být zapracovány do nové střednědobé koncepce organizace na 
roky 2013-17, kterou zpracuje a předloží nový ředitel.  
Priority jsou z mého pohledu následující:  

-‐ rekonstrukce Místodržitelského paláce 
-‐ nová koncepce a realizace expozice v Pražákově paláci  
-‐ zajistit nikoli extenzívní, ale intenzívní rozvoj, kvalitativní růst  
-‐ při plánování činnosti vycházet z realistického vyhodnocení možností, zaměřit se na 

udržitelnost, a to z hlediska ekonomického i ekologického  
-‐ soustavně věnovat pozornost fundraisingu a možnostem vícezdrojového financování  
-‐ dále rozvíjet spolupráci s partnerskými institucemi v ČR i v zahraničí 
-‐ dále soustavně budovat příznivý obraz MG v očích veřejnosti a u strategických partnerů  

 
 
 
Brno, prosinec 2012  
PhDr. Kateřina Tlachová 


