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Představení organizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační
činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve
svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách
představuje výběr z vlastních sbírek českého umění. Dále se tu konají zejména výstavy
zaměřené na umění devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Pozornost je tu
věnována též regionální umělecké kultuře.
Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné
umění, sídlí tu také galerie Alternativa a galerie zvukového umění Igloo.
Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné
a zážitkové dílny, diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská
čtení.
Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium
v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.
Vize
Chceme být živou, multifunkční, široce přístupnou institucí, aktivně podporující kulturní
život v Kraji Vysočina. Profesionální odbornou službou vytvářející prostor pro poznání,
inspiraci, umělecký prožitek, odpočinek i zábavu. Oporou pro uchovávání regionální
identity v globálním kontextu.
Motto
umění v životě
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VÝSTAVNÍ ČINNOST
Naši činnost rozvíjíme ve dvou jihlavských renesančních domech, které jsou zajímavé již
svou architekturou.
V domě na Komenského ulici pořádáme výstavy současného umění, a to ve dvou výstavních
liniích. Hlavní výstavní plocha je věnována představení větších projektů.
V roce 2016 zde bylo možné vidět výstavu s názvem Černá hvězda prezentující současnou
ostravskou malbu, dále pak multioborový projekt Na pomezí samoty, v létě pak výstavu
přední osobnosti současného českého sochařství Kurta Gebauera, na podzim pak zde byla
představena současná slovenská malba a ke konci roku výstava, která připomněla
významného jihlavského rodáka Čestmíra Kafku.
Tou druhou výstavní linií v budově na Komenského ulici je pak tzv. galerie Alternativa, která
představuje autorské projekty aktuálních uměleckých přístupů vnášejících do umělecké
tvorby alternativní úhly pohledu, experimentujících s daným mediem a hledajících nové
způsoby komunikace s divákem. V tomto roce zde proběhlo celkem šest výstav většinou
mladých umělců. K výstavám s názvy Dřevní doba, Spolu, Letokruhy chaosu, Nuda, nuda
a Medium loci byl vydán souhrnný katalog, který projekty blíže představuje a dokumentuje.
Katalog je k dispozici v digitální podobě.
V druhé budově již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice
umělecká díla ze sbírek galerie, která představují v širokém záběru české výtvarné umění
dvacátého století.
V průběhu roku jsme v této budově dále mohli vidět několik výstav představujících umění
dnes již „staršího“ data. Hlavní výstavou v letní sezoně byla v tomto ohledu výstava
známého českého impresionisty Antonína Slavíčka, ke konci roku jsme zde představili
známého českého krajináře Václava Rabase v kontextu umění 20. století.
Pozornost byla věnována i regionální tvorbě, a to retrospektivní výstavou jihlavského
architekta a umělců Jana Vičara a Ireny Wagnerové, prostor byl poskytnut též představení
tvorby studentů středních uměleckých škol.
V červnu 2016 byl zahájen pravidelný program zvukové galerie Igloo. Galerie se nachází
v nově renovovaných prostorech v historických sklepech budovy na Komenského
ulici. Galerie je tvůrčím prostorem pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. Zvukové
umění je ze své podstaty interdisciplinární a hybridní umělecká forma a její součástí mohou
být zvukové instalace a sochy, zvuková poezie, terénní nahrávky, zvukové mapy, rozhlasové
hry či audiovizuální díla.

ZÁKLADNÍ VÝSTAVY
Masarykovo náměstí 24:
Stálé a dlouhodobé expozice – 2. a 3. patro budovy:

Ze sbírek

Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2016: 2 388 osob
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Krátkodobé výstavy – 1. patro budovy:

Orbis sculptus – Svět v sochách - 19. 11. 2015 - 3. 1. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Tereza Axmanová
Návštěvnost v roce 2016: 20 osob
Události - Dalibor David / Jiří Středa - 14. 1. - 13. 3. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost: 281 osob
Irena Wagnerová - 24. 3. - 15. 5.
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost: 467 osob
Antonín Slavíček - 26. 5. - 21. 8. 2016
Výstava uspořádaná ve spolupráci s GVU ve Zlíně. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost: 1 510 osob
Jan Vičar, Africké inspirace - 15. 9. - 13. 11. 2016
Výstava uspořádaná ve spolupráci s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě
Kurátorka: Petra Gregorová
Návštěvnost: 375 osob
Václav Rabas a mýtus hnědé - 24. 11. 2016 - 29. 1. 2017
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátoři: Eva Bendová a Václav Hájek
Návštěvnost v roce 2016: 334 osob
Krátkodobé výstavy – přízemí („mázhaus“):
Ještě znetvořený spánkem nalévá živý čaj - 13. 1. - 13. 3. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava - Helenín. Kurátoři: Denisa Krausová, Petr
kovář
Návštěvnost v roce 2016: 289 osob
Jan Jiří Rathsam, V takové krásné společnosti - II. - 17. 3 - 15. 5. 2016
Výstava uspořádaná ve spolupráci s GVU ve Zlíně. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost: 753 osob
Klausurní práce VOŠG – 20.6. – 26.6. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s VOŠG v Jihlavě.
Návštěvnost : 197 osob
Point of View - 6. 9. - 30. 10. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s VOŠG v Jihlavě.
Návštěvnost : 261 osob
Bienále 2016 - 8. 11. - 11. 12. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovou akademií ve Světlé nad Sázavou.
Návštěvnost : 211 osob
Elementy - 15. 12. 2016 - 22. 1. 2017
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava - Helenín. Kurátoři: Denisa Krausová, Petr
Kovář
Návštěvnost v roce 2016: 191 osob
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Budova Komenského 10:
Krátkodobé výstavy – 1. a 2. patro budovy:
Černá hvězda - 28. 1. - 20. 3. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost: 296 osob
Na pomezí samoty - 31. 3. - 29. 5. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s komunikačním prostorem Školská 28. Kurátorka: Dagmar
Šubrtová, spolukurátoři: Julia Martin, Ivar Smedstadautor
koncepce: Miloš Vojtěchovský
Návštěvnost: 353 osob
Kurt Gebauer, Mužismus - 9. 6. - 28. 8. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Radek Wohlmuth
Návštěvnost: 373 osob
Jej svet - 8. 9. - 16. 10. 2016
Adamíková | Barth | Farmanová | Koyšová | Krivošíková | Mrvová
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost: 580 osob
X: Čestmír Kafka - 10. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost: 313 osob

Prostor vrátnice:
Krásné časy…? – 4.4. – 17.4. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Muzeem rómské kultury v Brně.
Návštěvnost: 41 osob
Hate free? – 31.3. – 24.4. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Centrem současného umění DOX. Kurátorka: Zuzana
Štefková
Intervence # 2 – Pavel Sterec, Družstva života - 2. 6. - 28. 8. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého. Kurátorka: Tereza
Stejskalová

Alternativa:
Dřevní doba - 28. 1. - 20. 3. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Petr Kovář
Návštěvnost : 266 osob
Spolu - 31. 3. - 24. 4. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 170 osob
Letokruhy chaosu | Helena Blašková, Marie Hladíková - 28. 4. - 29. 5. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 198 osob
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Nuda, nuda | Pavla Krkošková Byrtusová a děti - 2. 6. - 11. 9. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 480 osob
Timo - 15. 9. - 16. 10. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 194 osob
Medium Loci - 15. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Stejskalová
Návštěvnost : 219 osob

Zvuková galerie Igloo:
Igloo 1 | Polské zvukové umění - 2. 7. - 4. 9. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Marcin Barski
Návštěvnost : 357 osob
Igloo 2 | Jonáš Gruska (SK) | Site Specific Resonances – Radiátory - 8. 9. - 16. 10. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 235 osob
Igloo 3 | Tabula Rasa - Ladislav a Adam Železný - 10. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 270 osob

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVÁM A OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
Nedílnou součástí aktivit pro širokou veřejnost pořádaných Oblastní galerií Vysočiny je
také výtvarná práce, spojená s Galerijní nocí i s příměstským táborem pro děti, dále pak
organizace sousedské slavnosti v ulici Komenského s názvem Zažít město jinak
a spolupráce na městské kulturní hře Urban game.
Galerijní noc probíhala za účasti studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě Heleníně, kteří zúčastněné návštěvníky portrétovali. Komentované prohlídky výstav
Antonína Slavíčka a skupinové výstavy „Na pomezí samoty“, umožnily návštěvníkům získat
detailnější informace přímo od kurátorů jednotlivých výstav. Součástí galerijní noci byla
také grafická dílna pro širokou veřejnost.
Příměstský tábor s názvem „V přímém přenosu“, nabídl dětem hledání vlastního výtvarného
řešení inspirací výtvarnými zásahy do městské krajiny. Dětem umožnil objevit výtvarná díla,
která jsou společností přehlížena a opomenuta. Účastníci tábora se při pravidelném
průzkumu prostoru města stali landartovými umělci, sochaři i akčními malíři v urbánní
krajině. Svá autorská díla poté umístili přímo do „organismu města“.
Galerie se podílela též na pořádání Dne otevřených památek v rámci dnů Evropského
kulturního dědictví (6.9.) a realizaci Dne otevřených ateliérů (4.-5.10.).
Prostor OGV poskytla též pro festivalové středisko Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů (MFDF Ji.hlava (23.-28.10.).
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Edukační programy k výstavám, komentované prohlídky, přednášky
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě připravila a realizovala v roce 2016 galerijní výtvarné
edukační programy pro mateřské, základní a střední školy, formou přímé spolupráce
s danými školami nebo prostřednictvím volnočasových programů.
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě připravila a realizovala v roce 2016 galerijní výtvarné
edukační programy pro mateřské, základní a střední školy, formou přímé spolupráce
s danými školami nebo prostřednictvím volnočasových programů.
Děti z mateřských škol se zúčastnily galerijního workshopu „Paneláci“. Tento workshop
byl zaměřen na osobitou dekoraci panelákové formy. Cílem u této věkové skupiny byl přímý
kontakt s různými druhy materiálů a pochopení výtvarného řešení plochy objektu.
Žáci základních škol se zúčastnili galerijní edukace s názvem „Přepisy“, vztahující se
ke stejnojmenné skupinové výstavě. Umožnila žákům zkoumat hranice zobrazování
a výtvarného vnímání zvuku, jeho příčin a projevů. Žáci se pomocí netradičních výtvarných
technik pokusili najít v sobě samých schopnost vnímat zvukové okolí formou vizuálního
záznamu
Výtvarná edukační dílna s názvem „Černá hvězda“, která byla součástí stejnojmenné
skupinové výstavy, řešila primárně pohled ostravských autorů na dané město pomocí
malby. Děti se zábavnou výtvarnou formou naučily reflektovat současnou malbu jako
svébytný výrazový prostředek. Kombinací technik experimentovaly s vlastním vnímáním
jednotlivých námětů, jejich zjednodušením na znak a převedením malby do širší grafické
roviny.
Zajímavým pohledem na jevy a důsledky vztahu post-industriální společnosti a přírody
byl edukační program s názvem „Na pomezí samoty“ k výstavě českých, islandských
a norských umělců. Děti zde získaly intermediální pohled na provázanosti mezi člověkem,
společností a krajinou pomocí různorodých výtvarných etud, použitých i pro širší věkové
spektrum účastníků.
Výstava Jana Vičara byla podnětem pro další galerijní edukaci se názvem „Africké
inspirace“. V této edukaci se děti seznámily s osobitým dílem tohoto autora, založeným na
práci s různými grafickými technikami, námětově inspirovanými divokou africkou přírodou.
Na základě těchto informací se žáci pokusili pomocí práce s odpadovým materiálem
vytvořit autorský relikt, odkazující přímo na vystavené africké objekty, nebo popisující
grafické či prostorové řešení pomocí daných úkolů.
Žáci středních škol se zúčastnili výtvarné dílny s názvem „Hledání prostoru“, vztahující se
k výstavě Čestmíra Kafky. Umožnila žákům osvojit si pojmy z oblasti geometrické abstrakce.
Tato edukace měla za cíl propojit výtvarný záznam bodu, jako základní stavební jednotky
v ploše a prostoru a jeho geometrické řešení v grafické rovině tvorby – zejména technikou
monotypu. V podobném duchu se nesla také dílna se stejným názvem, jenž byla součástí
Mezinárodního filmového festivalu dokumentárního filmu v době jeho konání.

Přehled přednášek, besed, kulturně výchovných akcí, hudebních a divadelních
představení:
1. Diskuze k projektu Spolu – 5.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 6 osob
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1.

Přednáška Příběh paneláku v Kraji Vysočina – 6.4. 2016 - Komenského 10
Návštěvnost: 10 osob
2. Spolu – posvítit si na noviny, dílna pro děti – 9.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 14 osob
4. Přednáška Česko-rakouská kniha AV ČR – 12.4. 2016 - Komenského 10
Návštěvnost: 32 osob
5. Diskuze k výstavě Na pomezí samoty – 14.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 15 osob
6. Souhra náhod – výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ – posvítit si na noviny, dílna pro děti – 18.-24.4. 2016 Komenského 10.
Návštěvnost: 90 osob
7. Spolu – Barevné odpoledne pro rodiče s dětmi – 21.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 26 osob
8. Spolu – Anička a letadýlko – 23.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 26 osob
9. Spolu – púřijďte s námi posnídat – 23.4. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 18 osob
10. Spolu – Pomaluj si svůj panelák – 7.5. 2016 - Komenského 10.
Návštěvnost: 36 osob
11. Přednáška Umění doby Karla IV. – 12.5. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 18 osob
12. Přednáška Umění na dvoře Karla IV. – 19.5. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 20 osob
13. Galerijní noc – 27.5. 2016 – Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 289 osob.
14. Příměstský tábor „V přímém přenosu“ – 8.8. – 12.8. 2016 - Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 70 osob.
15. Den otevřených dveří památek – 3.9. 2016 – Komenského 10, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 169 osob.
16. Zažít Jihlavu Jinak – 17.9. 2017 – Komenského 10
Návštěvnost: 2200 osob
17. Urban game Jihlava – 28.9., Komenského 10
Návštěvnost: 279 osob
18. Dny otevřených ateliérů – 1.10. a 2.10. 2016 – Komenského 10, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 101 osob.
19. Mezinárodní festival dokumentárních filmů 25. – 30.10. 2016 – Komenského 10.
Návštěvnost: 5 630 osob.
20. Přednáška Alzheimer – 29.11. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 27 osob
21. Mikulášská besídka - 1.12. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 76 osob
22. Přednáška Vánoční tradice a zvyky – 6.12. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 91 osob
23. Prezentace galerijních novin – 15.12. 2016 - Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 30 osob
24. Koncert Dana Dubová, České vánoce – 17.12. 2016 – Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 44 osob
25. Prohlídky historického interiéru – Komenského 10.
Návštěvnost: 277 osob.
26. Výtvarné kurzy pro mateřské, základní a střední školy – Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 571 osob.
27. Přednášky z dějin umění – Masarykovo nám. 24, leden-červen a září-prosinec 2016
Návštěvnost: 1821 osob
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Počet činností

druh akce

od 1.1. 2016 do
31. 12. 2016
Výstava

Orbis sculptus
Události
Irena Wagnerová
Antonín Slavíček
Jan Vičar
Václav Rabas
Ještě znetvořený spánkem
Jan Jiří Rathsam
VOŠG Jihlava

Point of View
Bienále 2016
Elementy

Černá hvězda
Na pomezí samoty
Kurt Gebauer
Jej svet
MFDF - intervence
Čestmír Kafka
Krásné časy…?
Dřevní doba
Spolu
Letokruhy chaosu
Nuda, nuda
Timo

Návštěvnost

termín
19.11. 2015 – 3.1. 2016

20 osob

14.1. 2016 – 13.3. 2016
24.3. 2016 – 15.5. 2016

281 osob
467 osob

26.5.2016 – 21.8.2016

1510 osob

15.9. 2016 – 13.11. 2016

375 osob

24.11. 2016 – 29.11. 2016

334 osob

13.1. 2016 – 13.3. 2016

289 osob

17.3. 2016 – 15.5. 2016

753 osob

20.6. 2016 – 26.6. 2016

197 osob

6.9. 2016 – 30.10. 2016
8.11.2016 – 11.12. 2016

261 osob
211 osob

15.12. 2016 – 22.1. 2016

191 osob

28.1. 2016 – 20.3. 2016
31.3. 2016 – 29.5. 2016

296 osob
353 osob

9.6. 2016 – 28.8. 2016

373 osob

8.9. 2016 – 16.10. 2016

580 osob

24.10. 2016 – 29.10. 2016

4 108 osob

10.11. 2016- 22.1. 2016

313 osob

4.4. 2016 – 17.4. 2016

41 osob

28.1. 2016 – 20.3. 2016
31.3. 2016 – 24.4. 2016
28.4. 2016 – 29.5. 2016
2.6. 2016 – 11.9. 2016

266 osob
170 osob
198 osob
480 osob

15.9. 2016 – 16.10. 2016

194 osob

8

15.11. 2016 – 22.1. 2017

219 osob

Igloo 1

2.7. 2016 – 4.9. 2016

357 osob

Igloo 2
Igloo 3
Ze sbírek

8.9. 2016 – 16.10. 2016
10.11. 2016 – 22.1. 2017
1.1.2016 – 31.12. 2016

235 osob
270 osob
2388 osob
15 730 osob
5 682 osob
21 412 osob

Medium loci

Návštěvnost výstav celkem

Ostatní akce a návštěvy
CELKEM

VĚDECKO VÝZKUMNÁ, PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST
Vědeckovýzkumná činnost
Kromě projektů realizovaných za dílčí podpory OGV externisty se galerie zabývala
rozvojem dlouhodobých i jednoletých projektů v rámci interní činnosti odborných
pracovníků galerie.
Standardním dlouhodobým projektem kurátorů sbírek je průběžné odborné zpracovávání
sbírkových předmětů OGV (Lenka Dolanová, Jaroslav Grodl, Jana Bojanovská).
Jednoletým projektem významně grantově podpořeným byl výzkum života a díla významné
umělecké osobnosti Čestmíra Kafky a jeho specifického vztahu k Vysočině – výstupem
výstava a odborný katalog (Lenka Dolanová).
Dlouhodobým projektem OGV je mapování živého uměleckého prostředí v rozšířené
oblasti Českomoravské vrchoviny (Jaroslav Grodl, Lenka Dolanová, Daniel Novák, Jana
Bojanovská).
Již delší čas se rozvíjí projekt mapování uměleckých aktivit ve venkovském prostředí (Lenka
Dolanová) a mapování a prezentace zvukového umění (Lenka Dolanová).
Již starším projektem, jehož zhodnocování je stále aktuální v prezentaci zpracování života
a díla českého umělce žijícího v USA Woodyho Vasulky – přednášky, diskuze, rozhovory,
výstavy v Praze a Brně (Lenka Dolanová).
Formou realizovaných výstavních projektů s erudovaným textovým doprovodem se
dlouhodobě zabýváme výzkumem současné malby – výstupem realizované výstavy a k nim
vydané odborné texty (Jaroslav Grodl).
Celoročně byla realizována technická (telefonická a e-mailová) podpora ostatním galeriím
a muzeím k aplikaci Demus (Alena Uxová).

Publikační činnost

V roce 2016 se galerie autorsky podílela na vydání tří publikací k pořádaným výstavám.
První publikací byl katalog k výstavě Jiřího Středy, který vydala ve spolupráci s GVU
Náchod, ve vlastní edici pak vydala dále katalog Dalibora Davida a katalog k výstavě
slovenských umělkyň Jej svet. Oba katalogy OGV vydala jak v klasické tištěné podobě, tak
i v digitální verzi, která jsou volně k nahlédnutí na internetu (portál issuu).
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Dalším edičním počinem galerie je tiskovina typu komunitních novin, jež vznikaly v rámci
workshopu k výstavě Spolu, dále pak jedno číslo zpravodaje o kulturním dění na Vysočině
s názvem O-kraj.
Galerie vydala též drobné doprovodné tiskoviny („skládačky“) k výstavě Kurta Gebauera
a k výstavě Antonína Slavíčka.
Galerie též poprvé vydala katalogy mapující výstavy v prostoru galerie Alternativa (pro rok
2015 a 2016). Tato publikace je vydávána zatím jen v digitální podobě a v plánu je vydávat
takovýto přehled pro každý budoucí ročník. Tyto katalogy jsou k nahlédnutí na
internetovém portále issuu.

Prezentační činnost

Na semináři v CITeM Brno v září 2016 byl přednesen příspěvek „Muzea a galerie
v digitálním světě - Exkurz do prezentace sbírek u nás a v zahraničí, porovnání na
příkladech z anglosaského prostředí. Jak muzea a galerie naplňují svou vzdělávací roli
v současném digitálním světě, který ve spolupráci s kolegyní z Rady galerií ČR připravila
a přednesla zaměstnankyně OGV (Alena Uxová).
Na Mezinárodní konferenci Muzeum a změna V v Národním archivu v Praze byl k tématu
Vize a nástroje změny společenské role muzeí – Digitalizace byl přednesen příspěvek
zabývající se Registrem sbírek RG ČR, který ve spolupráci s kolegyní z Rady galerií ČR
připravila a přednesla zaměstnankyně OGV (Alena Uxová).
Kurátorka galerie vystoupila s prezentaí projektu RurArt Map (mapy středoevropských
kulturních a ekologických organizací působících na venkově) na různých seminářích
a prezentacích v Praze, Bratislavě a Jihlavě (Lenka Dolanová).

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY

K 31. 12. 2016 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 396 sbírkových předmětů.
Z toho:
obrazů
1 254
kreseb a příbuzných papírových děl
1 603
grafik
2 294
plastik
364
předmětů výstavní kolekce kreseb a grafik
881
Inventarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2016 v rámci plánovaných inventarizací
v termínu 3. 2. – 26. 9. 2016 631 předmětů podsbírky malba.
a každém sbírkovém předmětu bylo nejprve vyhledáno a přečteno inventární číslo, číslo
zapsáno do formuláře InvRevize v počítačové databázi, zkontrolována shoda evidenčních
záznamů v počítačové databázi (případně opraveny drobné chyby a překlepy v databázi)
s inventarizovaným sbírkovým předmětem, zkontrolovány a případně opraveny či doplněny
údaje o stavu předmětu, signatuře, materiálu, technice, adjustaci a lokaci předmětu..
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Zároveň byl vyhledán předmět v inventární knize O, zkontrolována shoda evidenčním
záznamů s inventarizovaným předmětem a záznam byl označen razítkem s datem
inventarizace.
Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu a tudíž restaurování
a konzervování předmětů řeší dodavatelsky.

V r. 2016 bylo zrestaurováno 7 sbírkových předmětů
1. O 40, Panuška Jaroslav st., Cikánky u ohně
2. O 46, Panuška Jaroslav st., V létě
3. O 255, Dvořák Bohuslav, Krajina ze Železných hor
4. O 552, Šimák Lev, Válka
5. O 783, Kotík Pravoslav, Ležící akt
6. O 895, Kafka Čestmír, Čtyři pečetě
7. O 1326, Bulant Josef, Zátiší s vařičem
V roce 2016 bylo pracovníky galerie ošetřeno 10 předmětů:
z toho retuše předmětu: 1
1. PL 246, Zívr Ladislav, Dar Venuši
z toho opravy a retuše adjustace: 9
1. O 439, Rada Vlastimil, Jihočeská krajina
2. O 478, Bubeníček Ota, Před jarem
3. O 1057, Moravec Alois, Okopávačky
4. O 27, Přikryl Richard, Březnový den
5. O 108, Bláha Zdeněk, Kvetoucí strom
6. O 948, Zezulová Helena, Loď života
7. O 1155, Toufar Alois, U měšťanky
8. O 1212, Kopáček Pavel, Na řece Svratce
9. O 1247, Kos Josef, Zatopený lom

Badatelské návštěvy
V roce 2016 bylo realizováno celkem 23 badatelských návštěv, z toho 6 (95 sbírkových
předmětů) návštěv bylo realizováno fyzicky a v 17 (93 sbírkových předmětů) případech se
jednalo o vyžádání elektronických informací.
Převaha vyžádání elektronických informací je nesporným kladem vzhledem k péči o tyto
předměty. Badatelé si již zvykli na získávání informací elektronicky bez fyzické manipulace
s díly, která tímto trpí, a vyžadují buď zprostředkované informace elektronickou cestou
přímo od zaměstnanců galerie, nebo si je sami vyhledávají v elektronickém katalogu sbírek
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě www.ogv.cz/promus, kde jsou veřejnosti k dispozici
informace o všech sbírkových předmětech, případně v Registru sbírek Rady galerií ČR, kde
jsou též k dispozici data o předmětech ze sbírky OGV v Jihlavě.
Digitální evidence sbírek
Zápis všech sbírkových předmětů do databáze DEMUS byl dokončen již v roce 2001.
V průběhu roku 2016 byly postupně doplňovány medailony autorů v tabulce Osobností
o nově zjištěné informace a též byla část záznamů v tabulce Osobností sjednocena s údaji
v Národních autoritách Národní Knihovny ČR a Registrem sbírek RG ČR, dále byla
průběžně doplňována literatura vztahující se k jednotlivým sbírkovým předmětům
a prezentacím, popisy předmětů, náměty, klíčová slova, připojené naskenované dokumenty
ve formátu .pdf a další údaje zjištěné při odborné práci. Demus 10 též eviduje veškeré
pohyby sbírkových předmětů od nabytí přes zápůjčky, vystavení v expozicích, ošetření,
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vydání ke zpracování v rámci instituce a další až po případné vyřazení ze sbírky.
Do databáze přibylo v r. 2016 59 digitálních náhledů sbírkových předmětů.
Centrální evidence sbírek MK ČR
zapsáno v CES z akvizic roku 2015 celkem 6 předmětů
požádáno o zápis do CES z akvizic roku 2016 celkem 17 předmětů, požadavek byl zaveden
do CES online v závěru r. 2016, takže Ministerstvo kultury do konce r. 2016 tuto aktualizaci
nepotvrdilo.
Jiná prezentace sbírek
Sbírky jsou prezentovány v on-line databázi sbírek na webu galerie www.ogv.cz/promus,
v Registru sbírek Rady galerií České republiky http://www.citem.cz/promus11, projektu
Muzea a galerie na Vysočině online http://www.mgvysociny.cz/, CEAD - Central European
Art Database - http://www.cead.space/ a Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
- http://ces.mkcr.cz/, kde jsou zpřístupněny široké veřejnosti.
Realizované výpůjčky ze sbírky OGV
V roce 2016 bylo realizováno celkem 17 výpůjček ze sbírky OGV. Vypůjčeno bylo celkem 55
předmětů
Z toho:
krátkodobých výpůjček ze sbírky OGV -14 , počet předmětů 32
Zápůjčky byly uskutečněny pro prezentační účely v tuzemsku a jedna pro restaurování
dlouhodobých výpůjček ze sbírky OGV – 2, počet předmětů – 8
dlouhodobých nájmů ze sbírky OGV – 1, počet předmětů 15
krátkodobé
5JG2015/13
Západočeská galerie v Plzni
výstava, Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13
1. K 1383, Panuška Jaroslav st., Mor, tužka, papír
5JG2015/20
Galerie umění Karlovy Vary
výstava, Jiří John, Galerie umění Karlovy Vary
1. O 1301, John Jiří, Mrak, olej, plátno
2. O 1360, John Jiří, Černá zem, olej, plátno
5JG2016/01
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
výstava, Antonín Slavíček (1870-1910), KGV Zlín, přízemí budovy 14
1. O 254, Slavíček Antonín, Ze staré Prahy, olej, plátno
5JG2016/02
Alšova jihočeská galerie
výstava, Bolestná melancholie - Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století, výstavní sály
AJG
v Českých Budějovicích
1. K 1404, Hejna Václav, Rodina, tužka, polokarton
2. O 1010, Hejna Václav, U stolu, olej, překližka
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5JG2016/03
Muzeum umění Olomouc
výstava, Šumění andělských křídel. Anděl v evropském umění, Muzeum umění Olomouc
1. O 792, Kolář Jiří, Tobiáš a anděl, koláž, karton
5JG2016/04
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvková organizace
výstava, Josef Lada nejen dětem
1. K 1422, Lada Josef, Zřícenina hradu v zimě, tužka, papír tónovaný
2. K 1423, Lada Josef, Náves v zimě, kvaš, papír
3. K 1424, Lada Josef, Zimní krajina, kvaš, lepenka
5JG2016/05
Galerie výtvarného umění v Ostravě
výstava, V novém světě - principy modernity 1917 - 1927, GVU v Ostravě
1. PL 61, Pokorný Karel, Hodinář, sádra patinovaná
5JG2016/07
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
výstava, Malíři v Říčkách, 2. patro Kolowratského zámku, Rychnov nad Kněžnou
1. O 446, Zábranská Jarmila, Afrikánky, olej, plátno
2. O 744, Wiesner Richard, Letní večer v Říčkách, olej, plátno
3. PL 237, Jirásková Marta, Dívka, plastika, hlína pálená
5JG2016/08
Karlova Univerzita, rektorát
výstava, Druhý život Karla IV, Křížová chodba Karolina Univerzity Karlovy
1. PV/G, 145, Švabinský Max, Karel IV., litografie, papír s vodoznakem (filigránem)
2. PV/G 146, Švabinský Max, Václav IV., litografie, papír s vodoznakem (filigránem)
5JG2016/09
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
výstava, Umění kýče, Muzeum Pelhřimov
1. K 1382, Kazdová - Hirková Milada, Podobizna děvčátka, pastel, papír
2. O 583, Urban Bohumil Stanislav, Anemonky, olej, lepenka
3. O 1083, Vožniak Jaroslav, Portrét herečky R. Schneiderové, olej, dřevo
4. PL 114, Famíra Emanuel, Z. Nejedlý, sádra patinovaná
5. PL 147, Růžička Jindřich, Medvídci, dřevo
6. PL 197, Leontovyčová Marie, Zubr, dřevo
5JG2016/10
Městské muzeum a galerie Hořice
výstava, Symposium '66, Galerie plastik, Hořice
1. PL 246, Zívr Ladislav, Dar Venuši, sádra patinovaná
5JG2016/11
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
výstava, Josef Istler, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
1. G 285, Istler Josef, Kompozice, monotyp barevný, papír ruční s vodoznakem (filigránem)
5JG2016/12
Nečásková Milena
restaurování
1. O 40, Panuška Jaroslav st., Cikánky u ohně, olej, lepenka
2. O 46, Panuška Jaroslav st., V létě, olej, lepenka
3. O 255, Dvořák Bohuslav, Krajina ze Železných hor, olej, sololit
4. O 552, Šimák Lev, Válka, olej, plátno
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5. O 783, Kotík Pravoslav, Ležící akt, olej, lepenka
6. O 895, Kafka Čestmír, Čtyři pečetě, olej, plátno
7. O 1326, Bulant Josef, Zátiší s vařičem, olej, plátno
5JG2016/14
Janovský Jakub
výstava, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ / RESURRECTION - ZNOVUOTEVŘENÍ TRAFO GALLERY / REOPENING OF
TRAFO GALLERY
1. O 1451, Janovský Jakub, Éter, email, plátno
dlouhodobé
5JG2015/18
Statutární město Jihlava
Výzdoba budovy magistrátu Města Jihlavy
1. O 1260, Baisch Hermann, Na břehu holandském, olej, plátno
5JG2016/06
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
stálá expozice HGVU v Novém Městě na Moravě
1. PL 2, Pokorný Karel, Sbratření, plastika, bronz
2. PL 16, Štursa Jan, Odpočívající tanečnice, plastika, bronz
3. PL 17, Štursa Jan, Hlava k Daru nebes a země, plastika, bronz
4. PL 48, Pokorný Karel, B. Němcová, plastika, bronz
5. PL 238, Pokorný Karel, Země, plastika, sádra patinovaná
6. PL 250, Makovský Vincenc, Matka myjící dítě, plastika, sádra patinovaná
7. PL 297, Pokorný Karel, Žebračka, plastika, bronz
nájemní
5JG2016/15
Malý zámeček, s.r.o. se sídlem Herálec 1, Herálec
1. O 9, Honsa Jan, Kvetoucí trnka u Proseče, olej, lepenka
2. O 128, Folingsby George Frederick, Člun na rybníce, olej, plátno
3. O 129, anonym, Před lovem, olej, plátno
4. O 161 Honsa Jan, Pohorská cesta u Daňkovic, olej, lepenka
5. O 190, Ullmann Josef, Dubový háj, olej, plátno
6. O 191, Preisler Jan, Kompozice s bílým koněm, olej, lepenka
7. O 394, Macoun Gustav, Krajina, olej, plátno
8. O 530, Kroupa (Kraupa) Václav, Krajina, olej, plátno
9. O 632, Macoun Gustav, Pod mrakem, olej, plátno
10. O 647, Kalvoda Alois, Letní krajina, olej, plátno
11. O 672, Honsa Jan, Louka se stromy, olej, lepenka
12. O 798, Chittussi Antonín, Krajina – studie, olej, plátno
13. O 927, Kalvoda Alois, Lesní tůňka, olej, plátno
14. O 1014, Kalvoda Alois, Krajina s mostem, olej, plátno
15. O 1058Honsa Jan, Podzim v parku, olej, plátno

Akviziční činnost
V roce 2016 bylo získáno celkem 17 předmětů do sbírky OGV v Jihlavě
z toho podle podsbírek
grafiky 16
kresby a příbuzná papírová díla
1
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podle způsobu získání:
dar 1
koupě 16
zaevidováno v chronologické evidenci
17
zaevidováno v systematické evidenci
17
zaevidováno v počítačové databázi Demus Evidence
17
zaevidováno v počítačové databázi Demus Výtvarné umění
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Přírůstky 2016 darem:

1. K 1601, Ságlová Zorka, (bez názvu), 1987 – 96

Přírůstky 2016 koupí

1 . G 2251, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
2 . G 2252, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
3 . G 2253, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
4 . G 2254, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
5 . G 2255, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
6 . G 2256, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
7 . G 2257, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
8 . G 2258, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
9 . G 2259, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
10 . G 2260, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
11 . G 2261, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
12 . G 2262, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
13 . G 2263, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
14 . G 2264, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
15 . G 2265, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014
16 . G 2266, Ságl Jan, fotograf, zhotovil; Ságlová Zorka, autor akce, Pocta
fotografie: 1970; zhotoveno: 2014

Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,
Gustavu Obermanovi, akce,

KNIHOVNA
K 31. prosinci 2016 knihovna evidovala 7 723 knihovních dokumentů, z toho 3 775
monografií, 3 541 katalogů výstav a 407 kompletů (ročníků) periodik. V uvedeném celkovém
počtu není zahrnuto 1 397 jednotlivých čísel periodik. Přírůstek za rok 2016 byl 146
dokumentů, a to převážně katalogů výstav získaných výměnou a darem od jiných galerií, ale
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také od fyzických osob, například od akademické malířky Ireny Fila Wagnerové, nebo od
nakladatelství A.M.I.M.S. či Spolku výtvarných umělců Mánes
Na knižní fond bylo v roce 2016 vynaloženo 13 401,--Kč, z toho 9 726,-- Kč na knihy
a katalogy výstav a 3 675,--Kč na předplatné pokračujících zdrojů (časopisů).
Během roku pokračovala spolupráce se Souborným katalogem ČR, kam knihovna přispívá
svými katalogizačními záznamy. Knihovnu za uplynulý rok fyzicky navštívilo 111 osob, které si
vypůjčily 364 knihovních dokumentů. Internet navštívilo dalších 106 osob.
Knihovna organizovala prodej publikací na internetovém e-shopu a ve dvou prodejnách na
vrátnicích s celkovou roční tržbou 40 584,--Kč.

INTERNET
Na adrese www.ogv.cz je provozován web Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Kromě
běžných informací o výstavách a akcích v galerii je zde provozován katalog sbírek se všemi
sbírkovými předměty (v provozu od r. 2005), on line katalog odborné knihovny a e-shop pro
prodej katalogů a publikací. Zaměstnancům OGV ulehčuje práci a její organizaci také
zabezpečený intranet, pomocí kterého mohou sdílet důležité dokumenty nebo události.
V roce 2016 byl proveden update administrativní části webu a v závěru roku byla
zprovozněna anglická verze webu a přeložena většina podstatných článků a informací. Web
od konce roku pracuje ve dvojjazyčné verzi.

Propagace na sociálních sítích

V roce 2016 začala galerie k propagaci intenzivně využívat sociální média. K profilu na
Facebooku, který existuje již od roku 2009 a v současnosti má přes 800 fanoušků, se přidal
Twitter, Instagram a Youtube. Tam mohou zájemci pravidelně najít videa z vernisáží a také
nahlédnout do právě probíhajících expozic. Dále galerie navázala spolupráci s řadou
odborných publikací a internetových portálů zaměřených na umění a kulturu obecně. Nově
jsme také začali pravidelně vydávat skládačky, které informují o aktuálním programu galeri

VZDĚLÁVÁNÍ pracovníků
Zaměstnanci organizace se pravidelně účastnili organizačních školení pořádaných v rámci
krajského úřadu Kraje Vysočina.
Během roku 2016 byli pracovníci odborného oddělení vysíláni na vzdělávací kurzy pořádané
Komorou odborných pracovníků a Komory edukativních pracovníků Rady galerií a dále byli
začleněni do vzdělávacího programu organizovaného Unií zaměstnavatelských svazů.
Ekonomka organizace, referentka majetkové správy a asistentka ředitele se pravidelně
v průběhu roku zúčastňovali odborných školení v návaznosti na změny a novely příslušných
zákonů v oblasti účetnictví, daní, sociálního a zdravotního pojištění.

SPOLUPRÁCE s ostatními organizacemi

Kromě výše zmiňovaných spoluprací na výstavách, ediční a kulturně výchovné činnosti
OGV v Jihlavě úzce spolupracovala s kulturními a dalšími organizacemi v Kraji Vysočina,
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dále s galeriemi celé ČR v rámci činnosti jednotlivých komor Rady galerií ČR (komora
ředitelů, komora odborných pracovníků, komora edukativních pracovníků), s spolupráce
s ostatními profesními sdruženími v rámci ČR (Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM).
Spolupráce s kulturními organizacemi na území Kraje Vysočina - Muzeem Vysočiny na
přípravě Muzejní noci, příměstského tábora, Horáckou galerií na výstavě Jana Vičara,
Horáckým divadlem na realizaci akce Zažít město jinak. Pokračování ve spolupráci na
udržitelnosti projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“, jehož nositelem je Kraj
Vysočina (rozšiřování stávající databáze o nové položky a doplňování položek stávajících).
Galerie v rámci regionu též spolupracovala na projektů Společné vstupenky muzeí a galerií
zřizovaných Krajem Vysočina, Senior pasů, Rodinných pasů a Vysočina fandí kultuře.
Galerie dále spolupracovala s Magistrátem města Jihlavy na koncepční přípravě galerie ve
veřejném prostoru Nonstrop a přípravě kulturního strategie města. Dle možností
spolupracovala též s ostatními organizacemi, spolky, občanskými sdruženími a neziskovými
organizacemi (např. Spolek amatérských filmařů, Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě,
občanská sdružení yo-yo a KRA ad.).
Galerie se též účastnila příprav a realizace Dnů evropského dědictví (EHD), Dnů
otevřených ateliérů (DOA), Ceny Jindřicha Chalupeckého a spolupracovala na dalších
dílčích projektech pořádaných v Jihlavě a Kraji Vysočina (např. JID, Aukce DIOD, MFDF)
Spolupracovat na vybraných projektech určených k prezentaci Kraje Vysočina (Region
Tour apod.).
Pokračovala spolupráce na projektu CEAD s Muzeem umění v Olomouci (mapování umění
střední Evropy v 60. – 80. letech 20. století).
Na přípravě některých výstav se galerie podílela ve spolupráci s dalšími galeriemi a muzei
v ČR i v zahraničí (Např. Galerie moderního umění ve Zlíně (výstava Antonína Slavíčka),
Centrum pro současné umění DOX, galerie Školská (výstava Na pomezí samoty), Spolek
Ceny Jindřicha Chalupeckého). V rámci příprav výstav zvukového umění spolupracujeme
i s externími kurátory z Německa a Maďarska.

EKONOMICKÁ ČÁST
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je příspěvkovou organizací zřizovanou ÚSC – Krajem
Vysočina. Hospodaření organizace upravuje vyhláška 250/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Dále se v oblasti účetnictví řídí zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví; vyhláškou
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a ČÚS.
Provozní dotace zřizovatel
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0578/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015
byly schváleny závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele - příspěvek na
provoz ve výši Kč 7.835.000,- a odvod z fondu investic ve výši Kč 465 000,-.
Usnesením č. 0549/11/2016/RK ze dne 22. 3. 2016 byl pro OGV v Jihlavě poukázán
mimořádný příspěvek na provoz ve výši Kč 150.000,- na pokrytí mimořádných akvizičních
činností u sbírkotvorných organizací.
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Usnesením č. 1377/25/2016/ZK ze dne 9. 8. 2016 byla pro OGV v Jihlavě poukázána dotace
na provoz ve výši Kč 50.000,- na výdaje spojené s organizací partnerských akcí
s Nitranským samosprávným krajem.
Celkový příspěvek na provoz po navýšení ve výši Kč 8.035.000,-.
V roce 2016 byly organizaci poskytnuty schválené neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
(Ministerstva kultury) ve výši Kč 145.000,- na realizaci nových výstavních projektů. Dotace
byly poukázány na BÚ průtokem přes rozpočet zřizovatele.
Celkové schválené výnosy (příspěvek na provoz a dotace z MK) ve výši Kč 8.180.000,-.
Usnesením č. 2080/40/2016/RK ze dne 6. 12. 2016 byl schválen finanční plán nákladů
a výnosů a spolu s tím byl stanoven jako závazný ukazatel finančního plánu objem mzdových
prostředků ve výši Kč 3.435.000,-.
Odvod z fondu investic na základě usnesení č. 0578/07/2015/ZK byl organizaci uložen ve
výši Kč 465.000,-. Odvod se uskutečnil v průběhu roku 2016 ve třech splátkách – za 1. a 2.
čtvrtletí v červnu, za 3. čtvrtletí v srpnu za 4. čtvrtletí v říjnu.
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - v průběhu roku organizace neobdržela žádnou
investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele.
Ostatní dotace
V roce 2016 získala organizace zahraniční dotaci z Visegradského fondu ve výši 10.000 Eur
na realizaci projektu nové zvukové galerie iglú/igloo, zaměřený na specifické zvukové
a audiovizuální instalace a doprovodný program. Smlouva s Visegradským fondem byla
uzavřena dne 5. 1. 2016 a zúčtována v podrozvaze na účtu 953. Výše podpory během
realizace projektu je poskytnuta ve dvou splátkách. V březnu 2016 organizace obdržela
1. splátku ve výši 8.000,- Eur. Konečný zůstatek na účtu 953 k 31. 12. 2016 je 2.000,- Eur.
Druhá splátka bude poskytnuta v roce 2017 po skončení vyúčtování a předložení závěrečné
zprávy.
Dalšími příjmy OGV v Jihlavě byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze služeb, což je
vstupné, tržby ze služeb odborné knihovny a tržby z členských příspěvků Spolku přátel
galerie. Velký podíl příjmů představují příjmy za pořádání semináře „Dějiny umění“,
příměstského tábora pro děti a z kulturně výchovné činnosti, zejména výtvarné kurzy pro
školy a veřejnost. Podíl na výnosech představuje i prodej vlastních katalogů a publikací
k výstavám, příjmy z nájmů a reklam a dále ostatní služby, zejména přefakturace nákladů za
přepravu uměleckých děl a služby spojené s pořádáním MFDF.
Výsledek hospodaření
V roce 2016 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti Kč
58.827,33 a v doplňkové činnosti Kč 995,-.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 činí Kč 59.822,33.
Kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ovlivněn poskytnutím grantu na projekt
zvukové galerie iglú/igloo. V průběhu roku 2016 obdržela organizace na BÚ 1. splátku ve
výši 8.000,- Eur. Výsledek hospodaření dále ovlivnila poskytnutá dotace na provoz
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a mimořádný příspěvek na provoz ve výši Kč 200.000,- a dotace ze SR ve výši Kč 145.000,-.
Tyto dotace byly zúčtovány ve výnosech na účtu 672. Další výnosy, které ovlivnily kladný
výsledek hospodaření jsou výnosy z prodeje služeb na účtu 602 a výnosy z pronájmu na
účtu 603. Největší položky výnosů jsou tvořeny ze vstupného na výstavy, z výtvarných
kurzů a kulturně výchovné činnosti a z ostatních služeb.
Nižší výsledek hospodaření ovlivnily vyšší náklady, zejména v ostatních službách na účtu
518, spotřebě materiálu na účtu 501 a v nákladech na cestovné na účtu 512. Zvýšené náklady
v průběhu roku souvisely s realizací všech nových výstavních i zvukových projektů.
V ostatních nákladových položkách došlo naopak k úspoře, zejména ve spotřebě energií,
v nákladech na opravy, v mzdových nákladech, v nákladech na pořízení DDHM a v ostatních
nákladech z činnosti, účty 502, 511, 521, 558 a 549. Celkové náklady dle schváleného
finančního plánu překročeny nebyly.
Hospodářským výsledkem si organizace vytvořila rezervu do následujícího období pro krytí
neplánovaných výdajů nebo pro další rozvoj své činnosti.
Personální oblast
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě odměňuje dle ZP č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace zaměstnává 13 přepočtených
zaměstnanců. Od 1. 1. 2007 došlo ke změnám prováděcích předpisů určujících odměňování
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle již výše zmiňovaného NV č. 564/2006
jsou všichni zaměstnanci organizace v pracovním poměru odměňování na základě přílohy
č. 1. Organizace je povinna dodržovat NV č. 567/2006 Sb. Během roku 2016 došlo
k zákonné změně na základě NV č. 336, kterým se mění NV č. 567/2006 Sb. o minimální
mzdě, s účinností od 1. 1. 2017. Důsledkem toho je navýšení platových tarifů u zaměstnanců
na dohodu o pracovní činnosti vzhledem ke změně výše minimální mzdy.
Organizace měla v rámci finančního plánu schválený limit prostředků na platy ve výši Kč
3.435.000,-, konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši Kč 3.372.069,-, což
představuje úsporu Kč 62.931,-. Z tohoto důvodu a z důvodu dosažení kladného výsledku
hospodaření nebylo přistoupeno k čerpání fondu odměn.
Doplňková činnost
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činí za rok 2016 Kč 995,-.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě má povolenou doplňkovou činnost na základě usnesení
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0515/08/2005/ZK ze dne 29. 11. 2005. Rozsah doplňkové
činnosti je vymezen v dodatku č. 3 ke Zřizovací listině a to na specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným zbožím. Jedná se o prodej katalogů a publikací od cizích
dodavatelů, kdy je organizaci poskytnut rabat z prodeje. Doplňkovou činnost provozuje
organizace od 1. 1. 2006 a zaměřila ji pouze na krátkodobé smluvní vztahy s právnickými
i fyzickými osobami při spolupráci na pořádaných výstavách.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb.
a směrnice k inventarizaci OGV v Jihlavě byla provedena v rámci roční uzávěrky
inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
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Fyzické inventury proběhly u majetku, zásob, finanční hotovosti a cenin. Za období od
provedení fyzické inventury do data roční závěrky byly zůstatky ověřeny rozdílovou
inventurou.
Dokladové inventury proběhly u pohledávek a závazků, zůstatků bankovních účtů,
zúčtovacích vztahů účtové třídy 3 a podrozvahové evidence.
O průběhu a výsledku inventur byla vypracována Inventarizační zpráva za rok 2016.
V průběhu inventur nebyly zjištěny žádné rozdíly podléhající zúčtování k datu roční závěrky.
Vnitřní kontrolní systém PO
OGV v Jihlavě se v oblasti vnitřní kontroly řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
Dále má organizace zpracovanou směrnici k provádění vnitřního kontrolního systému, kde
jsou vymezeny osoby pověřené příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní,
jejich pravomoci a povinnosti.
Jakýkoliv výdaj nebo příjem v organizaci schvaluje svým podpisem nejdříve příkazce
operace, potom správce rozpočtu a nakonec hlavní účetní, dále musí všichni dbát na
hospodárnost vynakládaných finančních prostředků a na jejich plynulé čerpání v souladu se
schváleným finančním plánem.
Pro ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému probíhají každoročně v organizaci
následné finanční kontroly. V roce 2016 byly dle příkazu ředitele provedeny průběžné
finanční kontroly peněžní hotovosti a cenin, inventarizace v příručních pokladnách na
vrátnicích obou budov a v odborné knihovně v souladu se směrnicí o Vnitřním kontrolním
systému. Nebyly shledány žádné rozdíly nebo nesrovnalosti. Kontroly jsou prováděny
následně po skončení čtvrtletí.
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Základní údaje o organizaci
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
příspěvková organizace Kraje Vysočina
sídlo:
Komenského 10
586 01 Jihlava
datová schránka wccsw62
tel. č.: 567 301 680
ogv@ogv.cz
Masarykovo nám. 24
586 01 Jihlava
tel. č.: 567 309 722
fakturační údaje
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava
IČ: 00094854
DIČ: nejsme plátci DPH
bankovní spojení: KB Jihlava
číslo účtu: 3630681/0100

Zaměstnanci
ředitel: Mgr. Daniel Novák
asistentka ředitele, pracovník vnějších vztahů: Bc. Jana Jarošová

odborné oddělení

zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení,
kurátorka sbírky malby: Mgr. Jana Bojanovská
kurátorka sbírky grafiky: Mgr. Lenka Dolanová, Ph.D.
dokumentátor, asistent kurátora: Bc. Tomáš Dolanský
správce sbírek a IT: Bc. Alena Uxová
grafik: Pavel Petrov
knihovník, skladník: Mgr. Jaromír Dostál
kulturně výchovný pracovník: Mgr. Robin Melounek

provozně - ekonomické oddělení

ekonomka, účetní: Ing. Jolana Voláková
referentka majetkové správy: Vostálová Jitka
řidič, údržbář: František Bednář
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Poděkování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě děkuje všem organizacím, firmám i jednotlivcům,
s nimiž v roce 2016 spolupracovala. Existence galerie a jejich aktivit by bez spolupráce
s řadou mnohých externích subjektů vůbec nebyla možná.
Všem dobrovolníkům a přátelům umění za obětavou podporu i pomoc.
Všem zaměstnancům galerie za poctivě odvedenou práci.
Za finanční podporu: Kraj Vysočina (zřizovatel organizace), Statutární město Jihlava,
Visegrad fund, Ministerstvo kultury ČR, Pivovar Ježek
Za metodickou pomoc a spolupráci: Metodické centrum NG, Rada galerií ČR, Asociace
muzeí a galerií, ICOM
Za mediální spolupráci: Jihlavské listy, Jihlava City, Artalk, Flash Art, Artmap, Český rozhlas
Region
Za vstřícnost a ochotnou spolupráci: Grafies Hlinsko, Skori Jihlava, Tiskárny Havlíčkův Brod
a mnoha dalším partnerům…

V Jihlavě 14. 3. 2017
Mgr. Daniel Novák
ředitel OGV v Jihlavě

Přílohy: Rozvaha
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Výkaz zisku a ztrát
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