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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 přízemí se nachází galerie Alternativa, která prezentuje projekty vybrané na
základě otevřené výzvy, v suterénu pak zvuková galerie IGLOO. V druhé budově, která se
nachází na Masarykově náměstí, již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice umělecká díla ze sbírek galerie, která představují v širokém záběru české
výtvarné umění dvacátého století. V jejím hlavním výstavním prostoru se pak věnujeme
staršímu a regionálnímu umění.
Rok 2020 byl jako pro všechny z nás úplně jiný než ty předchozí. Dlouhodobé uzavření
galerií značně pozměnilo původní vize, zamíchalo s plánem akcí a výstav. Aktivity na
umělecké a galerijní scéně se v posledních měsících plně přesunuly do virtuálního prostředí. Od on-line vernisáží přes komentované prohlídky a interaktivní diskuze a edukační
dílny pro děti. Nová situace přinesla hodně zkušeností a podkladů pro diskuzi o tom, jak
lze prostředkovat umělecká díla i celé výstavy ve virtuální podobě. Technologie posledních let posunuly simulace smyslových vjemů blíže reálným prožitkům. Experimentuje se
s 3D nasnímáním uměleckých děl i celých výstav včetně možnosti pohybu výstavním prostorem. Na jednu stranu tato zkušenost výrazně napomohla zdokonalení našich schopností využívat virtuálního prostoru, na stranu druhou dlouhodobá absence sociálního
kontaktu a reálných prožitků uměleckých děl jednoznačně podtrhává nenahraditelnost
sféry autentických vjemů.
Největšího ohlasu se dočkala výstava Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, kterou se podařilo
zahájit ještě v únoru, takže byla po nějaký čas veřejně přístupná. Tyto dvě velké osobnosti české umělecké scény lákaly návštěvníky ze všech koutů republiky. Jarní i podzimní
uzavření galerie značně znevýhodnilo výstavy touto uzavírkou postižené. Největší návštěvnické odezvy se tak dočkaly výstavy a akce konané v letních měsících, kdy po jarní
abstinenci lidé lačnili po setkávání s živým uměním. Tento návštěvnický boom prožila
výstava Patrika Hábla, včetně živé vernisáže a komentované prohlídky, a pak vernisáž
výstavy dokumentující výtvarné souvislosti staroříšského nakladatelství Josefa Floriana.
Předvánoční termíny výstav Jiřího Načeradského a Terezy Říčanové už opět postihlo uzavření galerií, takže je naživo mohli vidět jen ti, kteří přijeli v prvních dvou týdnech trvání
výstav. Po celý rok probíhaly také výstavy v prostoru galerie Alternativy, kde se výstavní
plán změnil méně výrazně. Podzimní a zimní výstavy již probíhaly víceméně ve virtuálním
režimu prezentace přes internet.
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Přehled výstav
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24
Stálé a dlouhodobé expozice – 2. a 3. patro budovy
Ze sbírek ...
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2020: 1 477 osob

Krátkodobé výstavy – 1. patro budovy
Výtvarná Vysočina 2019
21. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci
se Spolkem výtvarných umělců Vysočiny
a Klubem výtvarných umělců Horácka.
Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2020: 275 osob
Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
6. 2. – 16. 8. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Ilona Staňková
Návštěvnost: 944 osob
Dobré dílo. Staroříšské tisky Josefa Floriana
a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli
10. 9. – 11. 10. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Ivo Binder
Návštěvnost: 491 osob
Tereza Říčanová / Černá zvířata
12. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Hana Zrno Vondrů
Návštěvnost v roce 2020: 106 osob
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Krátkodobé výstavy – přízemí („mázhaus“)
Be Medial!
16. 9. – 27. 9. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci se ZŠ Seifertova.
Kurátor: Jan Spěváček
Návštěvnost: 152 osob
Výtvarka na doma
29. 9. – 11. 10. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci se ZUŠ Jihlava.
Kurátorka: Lenka Klofáčová Pavézková
Návštěvnost: 281 osob
Quick Response
11. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci se SUPŠ Jihlava-Helenín.
Kurátoři: SUPŠ Jihlava-Helenín
Návštěvnost v roce 2020: 106 osob

KOMENSKÉHO 10
Krátkodobé výstavy – 1. a 2. patro budovy
Jan Hísek – Ostrov v lese
13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Radek Wohlmuth
Návštěvnost v roce 2020: 795 osob
Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / Návrat v návratu
27. 2. – 2. 8. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Nadačním fondem Adrieny Šimotové
a Jiřího Johna.
Kurátor: Pavel Brunclík
Návštěvnost: 1 151 osob
Patrik Hábl – Tělo obrazu
13. 8. – 11. 10. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Radek Wohlmuth
Návštěvnost: 851 osob
DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939–2014)
3. 12. 2020 – 21. 3. 2021
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Petr Vaňous
Návštěvnost v roce 2020: 97 osob
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GALERIE ALTERNATIVA
Jana Šašková
12. 12. 2019 – 26. 1. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Jana Šašková
Návštěvnost v roce 2020: 194 osob
Ateliér Duchů
30. 1. 2020 – 16. 2. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Vojtěch Vaněk
Návštěvnost: 262 osob
Marie Štefáčková – 7,5 hodiny ticha
5. 3. – 2. 8. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Marie Štefáčková
Návštěvnost: 740 osob
Šárka Pelikánová, Jan Poupě, Jakub Sýkora – TECHNO-COLOR
13. 8. – 11. 10. 2020
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Petr Vaňous
Návštěvnost: 631 osob
Artur Magrot / Canis Lupus
19. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Nina Moravcová
Návštěvnost v roce 2020: 99 osob

Podrobnější popis uskutečněných výstav
Jan Hísek – Ostrov v lese / 13. 11. 2019 – 16. 2. 2020 / Komenského 10 / kurátor Radek
Wohlmuth
Název výstavního projektu malíře a grafika Jana Híska (*1965) je kombinovaný. Jde o složeninu konkrétního s představou, což může být zároveň základní obecný princip definující jeho tvorbu. V tomto případě se v první řadě jedná odkaz na jedno z vůdčích pláten
z loňského roku, pojmenované Ostrov. K němu se pojí Hískovo vnímání Vysočiny jako
„lesního" místa, přičemž les pro něj významově a emotivně představuje pojem zahrnující
v sobě stejně tak asociaci úkrytu, jako vzdálenosti nebo ticha.
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Výtvarná Vysočina 2019 / 21. 11. 2019 – 26. 1. 2020 / Masarykovo nám. 24 /
kurátorka Jana Bojanovská
Výstava představuje výběr z aktuální tvorby členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny
(SVUV) a Klubu výtvarných umělců Horácka (KVUH). Výstava je svým rozsahem mimořádná, neboť zde je prezentováno několik desítek výtvarníků.
Jana Šašková / 12. 12. 2019 – 26. 1. 2020 / Galerie Alternativa / kurátorka Jana Šašková
Výstava portrétních fotografií umělců, které vznikly v rámci vydání knihy Tam u šraňků
bude přístaviště. Rozhovory s umělci z Českomoravské povýšeniny.
Ateliér Duchů / 30. 1. 2020 – 16. 2. 2020 / Galerie Alternativa / kurátor Vojtěch Vaněk
Vystavující: A. Fasorová, D. Holubec, D. Jenikovský, D. Konečný, L. Polášková, N. Sodomková, Z. Volková
Výstava Ateliér Duchů představuje stejnojmennou tvůrčí skupinu studentů a studentek
ateliéru Herních médií FaVU VUT v Brně. Výběr z aktuální tvorby ateliéru je přirozeně
spojen s tématem hry, napříč digitálně i fyzicky založenými projekty.
Marie Štefáčková – 7,5 hodiny ticha / 5. 3. – 2. 8. 2020 / Galerie Alternativa / kurátorka
Marie Štefáčková
Výstava se zabývá tématem tovární práce a prostřednictvím divácké participace a přímé
fyzické účasti imituje stereotypní pracovní úkony.
Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / Návrat v návratu /
27. 2. – 2. 8. 2020 / Komenského 10 / kurátor Pavel Brunclík
Výstava se pokouší přispět k rozšíření povědomí o významu uměleckého odkazu této
partnerské dvojice a to nejen v kontextu jejich pomyslného návratu na Vysočinu.
Sochy mluví / Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě /
6. 2. – 16. 8. 2020 / Masarykovo nám. 24 / kurátorka Ilona Staňková
Výstava prezentuje díla třicítky autorů ze sbírek OGV v Jihlavě a nabízí nový pohled na sochařskou sbírku. Portréty a figurální sochy představuje v atraktivní a oživené prostorové
instalaci. Exponáty promlouvají k návštěvníkům komiksovými bublinami, napříč časem
i prostorem.
Patrik Hábl – Tělo obrazu / 13. 8. – 11. 10. 2020 / Komenského 10 / kurátor Radek
Wohlmuth
Výstavní projekt jednoho z nejvýraznějších českých malířů střední generace (*1975) je
založen na paralele obrazu a lidského těla. Jedná se o výběr prací s nádechem retrospektivního uvažování, jehož těžiště je však ukotvené v současnosti. Z toho důvodu je
v rámci výstavy možné vnímat nejen vývoj Háblova intuitivního přemýšlení malbou, ale
zároveň si uvědomovat kontext a vzájemnou podmíněnost jeho tvorby.
Šárka Pelikánová, Jan Poupě, Jakub Sýkora – TECHNO-COLOR / 13. 8. – 11. 10. 2020 /
Galerie Alternativa / kurátor Petr Vaňous
Název výstavy odkazuje k autorskému přístupu k barvě, který je společný všem třem
umělcům. Je jím důraz na experimentální práci s barvou a zároveň na akustickou stránku
ve vnímání barvy a barevných vztahů (barevná fonetika).
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Dobré dílo. Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli / 10. 9. – 11. 10. 2020 / Masarykovo nám. 24 / kurátor Ivo Binder
Výstava chce komorní formou vzdát hold Josefu Florianovi, který se svým jasnozřivým
a nekompromisním vydavatelským činem stal úhelným kamenem moderní české knižní
kultury. Expozice poskytne krátký vhled do díla kmenových spolupracovníků, podílejících
se na výtvarné podobě svazků Studií, Nova et Vetera, Dobrého díla i Archů.
Be Medial! / 16. 9. – 27. 9. 2020 / Masarykovo nám. 24 – mázhaus /
kurátor Jan Spěváček
Účastníci projektu, žáci osmých ročníků ZŠ Seifertova, pod vedením Mgr. Jana Spěváčka
se skrze médium fotografie vztahují k Jihlavě a reflektují současný svět 21. století. Žáci
si sami témata volili: streetart, špína, zvířata etc.; potenciální křížení témat bylo záměrné kvůli plastičnosti celkového obrazu města pohledem fotografie. Fotografie vznikaly
v hodinách předmětu Mediální výchova.
Tereza Říčanová – Černá zvířata / 12. 11. 2020 – 31. 1. 2021 / Masarykovo nám. 24 /
kurátorka Hana Zrno Vondrů
Umělkyně Tereza Říčanová (*1974) ilustruje knihy pro děti, doplňuje je vlastními, často
ručně psanými texty. Maluje na sklo květiny a sny, vytváří takzvané podmalby na skle, kdy
barvy v popředí vždy musí nanést jako první, pak je dále vrství. Ovládá grafické techniky,
na satinýrce tiskne ohně, hory, hororové pohádky či zadek krávy a doma má knihtisk.
V její knihovně najdete nespočet deníků, zaplňuje je mimo jiné zjeveními, svými sny, které zvěčňuje textem i kresbou.
Artur Magrot – Canis Lupus / 19. 11. 2020 – 24. 1. 2021 / Galerie Alternativa /
kurátorka Nina Moravcová
Galerie Alternativa prezentuje dvojici prací letošního absolventa pražské akademie Artura Magrota (*1985) – videoinstalace Canis Lupus (2019) a Global Illumination (2020).
Magrot v nich, prostřednictvím práce s nejmodernějšími softwary, ale i nečekaně oproštěným jazykem, podává výpověď o současné situaci, společenských hodnotách, touze po štěstí, bezpečném útočišti, ale i potřebě vymezování vlastního teritoria a obavě
z jeho narušení.
DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939–2014) / 3. 12. 2020 – 21. 3. 2021 /
Komenského 10 / kurátor Petr Vaňous
Výstava připomene dílo předního českého figurálního malíře v chronologickém průřezu
jednotlivými fázemi tvorby. Všechny vystavené obrazy jsou zapůjčeny výhradně ze soukromých sbírek.
Barbora Šimková, Andreas Gajdošík – Nejlepší z možných výzkumů /
3. 12. 2020 – 31. 1. 2021 / on-line / kurátorka Monika Szűcsová
Aktivisticky laděný projekt uměleckého dua Barbora Šimková – Andreas Gajdošík uchopuje dosud nezpracovaný výzkum skupiny nejbohatších Čechů metodou nevědeckého /
uměleckého výzkumu prostřednictvím platformy Nejvýzkum.cz. Pro účely výstavy je projekt doplněn hrou Korona Speciál.
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Doprovodné edukační akce k výstavám
a ostatní kulturní akce
Součástí aktivit pro širokou veřejnost pořádaných Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě je
edukační činnost pro mateřské, základní a střední školy, školní družiny a Základní umělecké školy. Kromě škol jihlavských se nám podařilo navázat spolupráci i s okolními základními školami jako například Luka nad Jihlavou, Cejle, Větrný Jeníkov a další. Pravidelně nás kontaktují pedagogové ze ZUŠ v Polné, Telči, Chotěboře a Dačic. Obzvlášť se
nám daří i spolupráce s jihlavským gymnáziem. Proto jsme v roce 2020 připravili stejně
jako v předchozích letech pravidelné programy vztahující se ke krátkodobým výstavám
na Masarykově náměstí i v Komenského ulici. V budově galerie v Komenského ulici to
byly programy pořádané k výstavám Ostrov v lese výtvarníka Jana Híska, od února 2020
díla Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, dále výstava Patrika Hábla Tělo obrazu a Jiřího Načeradského Navzdory době. V budově galerie na Masarykově náměstí 24 k výstavě Sochy
mluví, Dobré dílo a Černá zvířata výtvarnice Terezy Říčanové. Situace, která nastala od
poloviny března roku 2020, nám značně zpřetrhala plány edukační činnosti. Jelikož galerie musely být z nařízení vlády několikrát během roku uzavřeny nebo byl omezen jejich
provoz, nebylo možné uspořádat naplánované akce v rozsahu, na jaký jsme byli doposud
zvyklí. Část se jich odehrála během začátku roku a poté od června do září. Ostatní jsme
museli vynechat a zrušit. Například nejvíce navštěvované, tradiční velikonoční a vánoční
programy se neuskutečnily. K některým výstavám klasický školní edukační program vůbec neproběhnul, jako například k výstavě Terezy Říčanové. K výstavě Adrieny Šimotové
a Jiřího Johna, se podařilo uskutečnit pouze jeden. Museli jsme si tedy vystačit s on-line
aktivitami, o kterých je zmínka níže. Nebývalý zájem ze strany škol jsme zaznamenali
v rámci výstavy Patrika Hábla s názvem Tělo obrazu, která byla shodou náhod nabízena
od začátku září do poloviny října, kdy bylo ještě možné výstavní prostory navštívit. Tuto
výstavu vidělo a zažilo s edukačním programem přes 300 žáků jihlavského gymnázia
společně s Křesťanskou základní školou Jihlava.
Program pro druhý stupeň ZŠ s názvem vvv.galerie (Výtvarná výchova v galerii) vznikl na
přání jedné z jihlavských základních škol a ve školním roce 2019–2020 se setkal s nebývalým zájmem pedagogů. Přihlásilo se pět tříd ZŠ Havlíčkova, dvě třídy ZŠ Jungmannova,
ZŠ Větrný Jeníkov s žáky 9. třídy a tři 8. třídy ZŠ O. Březiny. Celkem tedy 11 tříd. Každá měla
navštívit 5× během jednoho školního roku stálou expozici na Masarykově náměstí 24
s cílem dozvědět se základní informace o pěti významných výtvarných stylech, jenž jsou
zastoupeny ve sbírkách OGV. Většina tříd však skončila v únoru 2020 u třetího setkání
s tématem impresionismu. Další už nebylo možné realizovat.
V roce 2020 jsme v rámci edukace získali dva granty z Ministerstva kultury ČR. Jeden
na přípravu pracovních listů pro stálou expozici v budově galerie na Masarykově náměstí. Druhý grant na podporu programu J. A. K? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského. Oba granty se podařilo úspěšně realizovat. Pracovní listy, na kterých se podílela
slovenská výtvarnice Kriss Sagan, jsou připravené pro malé návštěvníky. K programu
o J. A. Komenském se tiskly především obrazové podklady, nakoupil se potřebný materiál a především se pořídil originál knihy Orbis pictus z roku 1833. Ta je totiž výchozím bodem edukačních aktivit. Díky grantu se nám také podařilo program rozšířit
a nabízíme jej školám jako projektový den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. I když
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nebylo příliš edukačních možností, v září 2020 se podařilo dva projektové dny uskutečnit
pro I. a II. stupeň základní školy v Lukách nad Jihlavou. Oba projektové dny měly pozitivní ohlas jak u žáků, tak pedagogů. Doufáme, že další budou následovat v nastávajícím
novém roce.
V roce 2018 se OGV zapojila do projektu magistrátu města Jihlavy Jihlava vzdělává kulturou s dlouhodobým programem pro jednu třídu ZŠ s názvem Náš street art. První
ročník se uskutečnil společně s žáky ZŠ Kollárova. Do druhého se přihlásila 9. třída ZŠ
E. Rošického. S žáky jsme začali spolupracovat v září 2019 a podle předem stanoveného harmonogramu měli skončit v červnu 2020. To se ale díky koronavirové pandemii
nepodařilo. Projekt jsme byli nuceni ukončit v březnu 2020. Vzhledem k tomu, že žáci
byli studenty posledního ročníku základní školy, nebylo možné přesunout realizaci na
září nového školního roku. Od září 2020 jsme navázali spolupráci s Křesťanskou základní
školou Jihlava (žáky 8. třídy), v pořadí již třetím ročníku projektu Náš street art. Hned
na podzim jsme opět museli naše setkávání omezit. Uvidíme, zda se nám tento ročník
podaří realizovat až do konce.
Další cílovou skupinou galerie jsou rodiny s dětmi. O sobotní výtvarné dílny pro tuto
cílovou skupinu neustále stoupala poptávka. Proto jsme k některým výstavám zařadily
dopolední i odpolední variantu, abychom uspokojili zájem dětí a jejich rodičů. V lednu
proběhla k výstavě Ostrov v lese, v únoru dopolední a odpolední k výstavě na Masarykově náměstí Sochy mluví. Poté se konání dílen kvůli koronavirové pandemii přerušilo.
V letních měsících dílny obvykle nepořádáme, ale tentokrát jsme uspořádali v červenci
k výstavě Adrieny Šimotové a Jiřího Johna a v srpnu k výstavě Patrika Hábla Tělo obrazu.
V říjnu proběhly dvě dílny k výstavě Dobré dílo. Víc se jich bohužel nepodařilo uspořádat.
Situace, která v loňském roce postihla nejen galerii, nás podnítila k pořádání dalších akcí
v termínech, které to právě v danou chvíli umožňovaly. Absence doprovodných programů
a výtvarných dílen nás inspirovala k pořádání oslav mezinárodních dnů. Začali jsme Mezinárodním dnem dětí, který běžně nepořádáme. Hlavně z toho důvodu, že se v Jihlavě
a okolí k tomuto dni pořádá v běžném roce mnoho akcí. To se ale letos nestalo. Využili
jsme tedy této situace a uspořádali v galerii otevřenou, odpolední, tvořivou dílnu. Následoval Mezinárodní den rybářství na konci června jako oslava začátku letních prázdnin
a v září sladké tvoření k Mezinárodnímu dni čokolády.
Jedna z mála akcí, kterou se v roce 2020 podařilo uskutečnit tak, jak jsme zvyklí, byl
příměstský tábor. Tentokrát s názvem Tělo. Pět táborových dní bylo zaměřeno na různé
výtvarné techniky, tradiční i netradiční. Děti modelovaly, obkreslovaly svá těla, fotily se,
vytvářely vlastní kašírovanou postavu. Součástí tábora byl jako každý rok i celodenní
výlet vlakem do přírody. Celý táborový týden byl zakončen vernisáží pro blízké příbuzné
i veřejnost v budově galerie na Masarykově náměstí, kde byly vystaveny výtvory dětí.
Vernisáž byla zároveň i dernisáží, neboť si děti mohly všechny své práce odnést domů.
V rámci přiblížení galerie dětem a rodinám s dětmi jsme pokračovali v pořádání dětských
narozeninových oslav, které jsou zaměřené na edukaci a výtvarné tvoření. O oslavy jevili
rodiče i děti poměrně velký zájem. V roce 2020 jich ale proběhlo pouze pět a to hned
v lednu a únoru. Další už bohužel nebylo možné nabídnout.
Ve spolupráci se Senior Pointem Jihlava pořádá OGV od září 2018 výtvarné dílny pro seniory. Konají se pravidelně poslední čtvrtek v měsíci a jsou zaměřené na galerijní výstavy
či jednotlivé exponáty. V roce 2020 proběhla pouze tři setkání. V lednu k výstavě Jana
Híska Ostrov v lese, v únoru k výstavě Sochy mluví a v září k výstavě Dobré dílo.
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Významnou akcí, která se v roce 2020 podařila uskutečnit, bylo celorepublikové setkání galerijních edukátorů. Proběhla v pondělí 9. března v budově galerie na Masarykově
náměstí. Do Jihlavy přijelo téměř 30 edukátorů z celé republiky, kteří se navzájem pravidelně setkávají v jednotlivých galeriích. Na programu bylo vystoupení předsedkyně KEP
(Komory edukačních pracovníků), představení činnosti OGV, společný oběd, komentovaná prohlídka výstavy Sochy mluví, návštěva edukátorů jihlavské zoologické zahrady
a prohlídka jejich vzdělávacího centra Podpovrch. Na závěr měli edukátoři možnost
shlédnout výstavu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna v budově galerie na Komenského.
Prostor poskytla OGV festivalovému středisku Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava (27. 10. – 1. 11.). I když se tento ročník festivalu odehrával v on-line prostředí, budova galerie v Komenského ulici byla v omezené míře využita. Výtvarné dílny
pro děti s tématem festivalových filmových projekcí byly také nabízeny pouze on-line.
Galerie se zapojila dvěma dílnami, které proběhly 28. 10.
Noc s Andersenem nebylo možné v roce 2020 kvůli opatření vlády uspořádat. Věříme,
že se nám podaří její realizace v následujícím roce 2021. Stejně tak nebylo možné uskutečnit Muzejní a galerijní noc.
Dobu, kdy nebylo možné pořádat edukační programy pro školy a veřejnost, jsme využili pro přípravu nového programu s názvem Postavy adventu. Navázali jsme spolupráci
s výtvarnicí Veronikou Vlkovou, která namalovala pět postav adventu (Svatá Barbora,
Mikuláš, Lucie, Ambrož a Ježíšek), které jsou ústředním tématem programu. Dále vznikly
velkoformátové puzzle, pracovní listy a jednoduchá skládačka, kterou si budou moci
malí návštěvníci odnést domů. Dále jsme připravili a zadali do výroby propagační předměty, které nám v galerii doposud chyběly. Množství dětí, které se účastnily on-line aktivit, jsme chtěli za odměnu obdarovat. Proto vznikly látkové batůžky a sáčky s motivy
děl z galerijních sbírek a tematickými slogany. Dále dětské nákrčníky, kšiltovky, zdravotní lahve na nápoje, dřevěné tužky, reklamní placky a sešitky. Do galerijního obchůdku
přibyly dámské a pánské velikosti ponožek a látkové tašky s motivy inspirovanými díly
z galerijních sbírek.
V roce 2020 pokračovala spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava již tradiční
prezentací činnosti galerie pro zahraniční studenty v rámci předmětu Introduction into
PR.
I přes nepříznivou situaci se nám v roce 2020 podařilo uskutečnit několik komentovaných prohlídek: k výstavě Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost (23. 7.),
k výstavě Sochy mluví (6. 8.) a z důvodu omezení počtu účastníků a zároveň velkého zájmu dvě po sobě jdoucí komentované prohlídky k výstavě Dobré dílo (8. 10.). Prohlídka
výstavy Tělo obrazu s vystavujícím umělcem Patrikem Háblem proběhla již video formou.
K výstavě Dobré dílo se také podařilo uskutečnit tematickou přednášku Mgr. Jitky Bednářové Ph.D.
Tradiční přednášky Mgr. Jaroslava Staňka a Mgr. Petra Štěpána na témata z dějin umění,
architektury a místní historie byly též poznamenány probíhající situací – podařilo se
uskutečnit jenom část plánovaných pravidelných setkání, která se obvykle konají každou
středu od 17 do 19 hodin v budově galerie na Masarykově náměstí za hojné účastni
široké veřejnosti.
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I v roce 2020 se galerie již tradičně zapojila do Dne otevřených památek v rámci Dnů
evropského dědictví (5. 9.) komentovanou prohlídkou historických budov galerie.
3.–4. října potom nabídla vstup do svých prostor zdarma v rámci Dnů otevřených ateliérů
na Vysočině.

Činnost galerie v době uzavření kvůli pandemii
koronaviru
Na situaci vzniklou v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme zareagovali poměrně
rychle přesunutím našich aktivit na sociální sítě. Kromě webových stránek www.ogv.cz
galerie již dlouhodobě využívá k prezentaci své činnosti Facebook, Instagram, Twitter
a Youtube. OGV v Jihlavě byla zcela uzavřena z důvodu nařízení vlády ve třech termínech:
od 13. března do 17. května, od 12. října do 2. prosince a od 18. prosince do konce roku.
Na jaře se on-line činnost galerie zaměřila na 3 oblasti: aktuální výstavy, ze sbírek
a aktivity pro děti. V pravidelných intervalech byly na sociálních sítích prezentovány formou obrazové dokumentace a kurátorského textu aktuální výstavy Adriena Šimotová,
Jiří John – Dvojí obrazotvornost a Sochy mluví, a umělecké předměty z galerijních sbírek.
Pro nejmenší návštěvníky galerie bylo připraveno čtrnáct tvořivých výzev inspirovaných
předchozími výstavami. Na tyto výzvy se sešlo celkem 417 výtvorů, nejaktivnější tvůrci
získali odměnu.
V druhé polovině jarní uzávěry byla on-line činnost lehce pozměněna, každý týden byl
tematický – představovala se tematická díla z depozitáře, na které navazovaly soutěžní
tvořivé aktivity pro děti a novinkou bylo i soutěžení o galerijní publikace pro širokou
veřejnost.
Podzimní aktivity byly inspirovány významnými dny (Den stromů, Den vzniku samostatného československého státu, atd.). Na ty navazovaly tvořivé aktivity pro děti na doma,
představování sbírkových předmětů galerie a nově také OGV keška – hledání a plnění
úkolů ve veřejném prostoru.
K výstavě Černá zvířata byla natočena krátká informačně-zábavná videa přímo s vystavující výtvarnicí Terezou Říčanovou. Galerijní edukátorka k výstavě také připravila několik
video tvoření na doma.
Novinkou pro galerii bylo uspořádání první on-line výstavy Nejlepší z možných výzkumů
a její zahájení formou živého video rozhovoru s tvůrci.

Přehled edukačních dílen pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ
do 24. 1. 2020 – Výtvarná Vysočina / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 16 osob
do 14. 2. 2020 – Jan Hísek – Ostrov v lese / Komenského 10
Návštěvnost: 304 osob
10. 2. – 30. 6. 2020 – Sochy mluví / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 58 osob
2. 3. – 30. 6. 2020 – Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / Komenského 10
Návštěvnost: 24 osob
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1. 9. – 9. 10. 2020 – Patrik Hábl – Tělo obrazu / Komenského 10
Návštěvnost: 169 osob
Časově neomezené – Malý princ / Komenského 10
Návštěvnost: 22 osob
Časově neomezené – Náš street art
Návštěvnost: 63 osob
Časově neomezené – 1918 / Masaryk, Gutfreund, Čapek a kubismus /
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 29 osob
Časově neomezené – vvv.galerie (výtvarná výchova v galerii) / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 276 osob
Časově neomezené – Poprvé v galerii / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 84 osob
Časově neomezené – JAK? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského /
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 75 osob
Časově neomezené – Projektový den: JAK? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského /
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 28 osob

Přehled víkendových dílen pro rodiny s dětmi
25. 1. 2020 – k výstavě Jan Hísek – Ostrov v lese / Komenského 10
Návštěvnost: 21 osob
29. 2. 2020 – k výstavě Sochy mluví (2 dílny) / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 34 osob
20. 6. 2020 – k výstavě Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost /
Komenského 10
Návštěvnost: 24 osob
18. 7. 2020 – k výstavě Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost /
Komenského 10
Návštěvnost: 12 osob
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29. 8. 2020 – k výstavě Patrik Hábl – Tělo obrazu / Komenského 10
Návštěvnost: 21 osob
3. 10. 2020 – k výstavě Dobré dílo (2 dílny) / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 16 osob

Přehled dílen pro seniory
30. 1. 2020
27. 2. 2020
24. 9. 2020
Celkem návštěvnost: 21 osob

Přehled kulturních a doprovodných akcí
do 22. 1. 2020 / Přednášky: Portrét a lidská tvář v dějinách umění I.
Návštěvnost: 143 osob
do 29. 1. 2020 / Přednášky na témata z dějin umění, architektury a místní historie III.
Návštěvnost: 33 osob
5. 2. – 30. 9. 2020 / Přednášky: Portrét a lidská tvář v dějinách umění II.
Návštěvnost: 233 osob
12. 2. – 11. 3. 2020 / Přednášky na témata z dějin umění, architektury
a místní historie IV.
Návštěvnost: 30 osob
3. 3. 2020 – prezentace činnosti galerie pro zahraniční studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava
Návštěvnost: 10 osob
18. 5. 2020 – Mezinárodní den muzeí
Návštěvnost: 17
23. 7. 2020 – komentovaná prohlídka výstavy Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / Návrat v návratu
Návštěvnost: 18 osob
6. 8. 2020 – komentovaná prohlídka výstavy Sochy mluví
Návštěvnost: 10 osob
10. – 14. 8. 2020 – příměstský tábor + vernisáž
Návštěvnost: 136 osob
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5. 9. 2020 – komentované prohlídky historických budov galerie (v rámci Dne otevřených
dveří památek)
Návštěvnost: 18 osob
5. 9. 2020 – Den otevřených dveří památek
Návštěvnost: 101
3. – 4. 10. 2020 – Dny otevřených ateliérů
Návštěvnost: 92 osob
8. 10. 2020 – přednáška k výstavě Dobré dílo: Dobré dílo Josefa Floriana – hloubka, šíře,
inspirace
Návštěvnost: 10 osob
8. 10. 2020 – dvě komentované prohlídky výstavy Dobré dílo
Návštěvnost: 20 osob

Přednášky
Portrét a lidská tvář v dějinách umění I. – 25. 9. 2019 – 22. 1. 2020
8. 1. 2020 – Raffael – Michelangelo – Leonardo
22. 1. 2020 – Bronzino – Caravaggio – La Tour
Přednášky na témata z dějin umění, architektury a místní historie III.
13. 11. 2019 – 29. 1. 2020
15. 1. 2020 - Brno moderní a současné
29. 1. 2020 - Praha moderní a současná
Portrét a lidská tvář v dějinách umění II. – 5. 2. – 30. 9. 2020
5. 2. 2020 – Vlámové: Rubens, Jordaens, Van Dyck
19. 2. 2020 – Španělé: El Greco, Velásques, Murillo
4. 3. 2020 – Holanďané: Hals, Rembrandt, Vermeer
19. 9. 2020 – Francouzi: Watteau, Chardin, Ingres
30. 9. 2020 – Francouzi od Corota k Renoirovi
Přednášky na témata z dějin umění, architektury a místní historie IV.
12. 2. – 11. 3. 2020
12. 2. 2020 – Jihlava moderní a současná II
26. 2. 2020 – Brno moderní a současné II
11. 3. 2020 – Praha moderní a současná II
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Vědecko-výzkumná, publikační
a prezentační činnost
Kromě projektů realizovaných externími subjekty za dílčí podpory OGV 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. Jedním z pravidelných výstupů této činnosti pro veřejnost
je např. cyklus „Dílo měsíce“ (Jana Bojanovská, Ilona Staňková, Daniel Novák).
Dlouhodobým projektem OGV je také mapování, evidence a zpracovávání tvorby a života
uměleckých osobností regionu Vysočiny.
Již delší čas se rozvíjí projekt mapování uměleckých aktivit ve venkovském prostředí
a mapování a prezentace zvukového umění (Daniel Novák).
V roce 2020 pokračovala spolupráce na projektu Muzejních autorit.
Celoročně byla realizována technická (telefonická a e-mailová) podpora ostatním galeriím a muzeím k aplikaci Demus a CES online (Alena Uxová).
Galerie vydala dva katalogy k pořádaným výstavám. Prvním je katalog k výstavě ze sochařské sbírky OGV s názvem Sochy mluví a druhým je katalog k výstavě Dobré dílo.
Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli.
Dalším edičním počinem galerie je tiskovina typu komunitních novin o kulturním dění na
Vysočině s názvem O-kraj, která v roce 2020 vyšla dvakrát.
Galerie byla také koordinátorem realizace a vydání třetího ročníku sborníku reflektujícího umělecké dění na Vysočině. Periodikum s názvem (z) Vysočiny umění vychází jednou
ročně.
Galerie vydala též drobné doprovodné tiskoviny k výstavám Jiřího Načeradského, Adrieny
Šimotové a Jiřího Johna.
Galerie též vydala katalog mapující výstavy v prostoru galerie Alternativa v roce 2020.
Tato publikace je vydávána zatím jen v digitální podobě.

Sbírkotvorná činnost a péče o sbírky
K 31. 12. 2020 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 550 sbírkových předmětů.
Z toho:
malba 1 269
kresby a příbuzná papírová díla 1 711
grafiky 2 308
plastiky 366
výstavní kolekce kreseb a grafik 881
fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 15
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Akviziční činnost
V roce 2020 bylo získáno celkem 59 předmětů do sbírky OGV v Jihlavě
z toho podle podsbírek
kresby a příbuzná papírová díla 55
grafiky 4
podle způsobu získání:
dar 15
koupě 44
zaevidováno v chronologické evidenci 59
zaevidováno v systematické evidenci 59
zaevidováno v počítačové databázi Demus Evidence 59
zaevidováno v počítačové databázi Demus Výtvarné umění 59
Přírůstky 2020 darem
1. K 1695, Šplíchal ZdeněK „Z cyklu ‘Jarní etudy‘“, 2018
2. K 1696, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Levá a pravá‘“, 2010
3. K 1697, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Ukrytý příběh‘“, 2010
4. K 1698, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, Dialog imaginace, 2011
5. K 1699, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Ukrytý příběh‘“, 2010
6. K 1700, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Ukrytý příběh‘“, 2010
7. K 1701, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Ukrytý příběh‘“, 2010
8. K 1702, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Příběh kruhů‘“, 2012
9. K 1703, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, Dialog imaginace, 2011
10. K 1704, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, Dialog imaginace, 2011
11. K 1705, Šplíchal Zdeněk a Kanta Antonín, „Z cyklu ‘Barevný sen‘“, 2012
12. K 1707, Schmidtová – Čermáková Milada, (bez názvu),
13. K 1708, Činčerová Eva, Sedící ženský akt, (1962 – 1963)
14. K 1709, Činčerová Eva, Stojící ženský akt (záda), (1962 – 1963)
15. G 2280, Činčerová Eva, „Z cyklu ‘Pády‘ – ‘Kompozice č. 1‘“, 1988
Přírůstky 2020 koupí
1. K 1655, John Jiří, bez názvu, (50. léta 20. stol.)
2. K 1656, John Jiří, bez názvu, (50. léta 20. stol.)
3. K 1657, John Jiří, bez názvu, (50. léta 20. stol.)
4. K 1658, John Jiří, Studie stromu,
5. K 1659, John Jiří, bez názvu
6. K 1660, John Jiří, bez názvu
7. K 1661, John Jiří, bez názvu
8. K 1662, John Jiří, bez názvu
9. K 1663, John Jiří, bez názvu
10. K 1664, John Jiří, bez názvu
11. K 1665, John Jiří, bez názvu
12. K 1666, John Jiří, bez názvu
13. K 1667, John Jiří, bez názvu
14. K 1668, John Jiří, bez názvu
15. K 1669, John Jiří, bez názvu

19

16. K 1670, John Jiří, bez názvu
17. K 1671, John Jiří, bez názvu
18. K 1672, John Jiří, bez názvu
19. K 1673, John Jiří, bez názvu
20. K 1674, John Jiří, bez názvu
21. K 1675, John Jiří, bez názvu
22. K 1676, John Jiří, bez názvu
23. K 1677, John Jiří, bez názvu
24. K 1678, John Jiří, bez názvu
25. K 1679, John Jiří, bez názvu
26. K 1680, John Jiří, bez názvu
27. K 1681, John Jiří, bez názvu
28. K 1682, John Jiří, bez názvu
29. K 1683, John Jiří, bez názvu
30. K 1684, Krum Gustav, (bez názvu)
31. K 1685, Krum Gustav, Vranov nad Dyjí vstup do zámku
32. K 1686, Krum Gustav, Vranov zámek
33. K 1687, Krum Gustav, (bez názvu)
34. K 1688, Krum Gustav, (bez názvu)
35. K 1689, Krum Gustav, (bez názvu)
36. K 1690, Krum Gustav, (bez názvu)
37. K 1691, Krum Gustav, (bez názvu)
38. K 1692, Krum Gustav, (bez názvu)
39. K 1693, Šplíchal Zdeněk „Z cyklu ‘Civilizace‘“, 2018
40. K 1694, Šplíchal Zdeněk Civilizace III, 2017
41. K 1706, Schmidtová – Čermáková Milada, (bez názvu)
42. G 2277, Vičar Jan, Hold báseň Sally Ball – bibliofilie, 2017
43. G 2278, Hísek Jan, Slunečnice, 2002
44. G 2279, Hísek Jan, Chlapec s hranostajem, 2008
Centrální evidence sbírek MK ČR
zapsáno v CES z akvizic roku 2019 celkem 8 předmětů
zapsáno v CES z akvizic roku 2020 celkem 56 předmětů
připravena aktualizace pro systém CES MK ČR z akvizic roku 2020 celkem 3 předměty.
Předměty byly získány na konci roku 2020 a budou zapsány do CES v dalším řádném
termínu v r. 2021.
Inventarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2020 v rámci plánovaných inventarizací v termínu 6. 2. – 20. 11. 2020 777 předmětů z celkového počtu 2 307 předmětů
podsbírky grafiky zapsaných ve sbírkové evidenci k 20. 11. 2020.
Na 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. Zároveň byl vyhledán předmět v inventární knize G, zkontrolována shoda
evidenčního záznamu s inventarizovaným předmětem a záznam byl označen razítkem
s datem inventarizace. Předměty, které nebyly zfotografovány, byly zfotografovány
a náhledy připojeny k záznamům v databázi.
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V r. 2020 byla dokončena inventarizace celé podsbírky grafiky s tímto výsledkem:
V r. 2018 bylo zinventarizováno 765 předmětů z podsbírky grafiky.
V r. 2019 bylo zinventarizováno 765 předmětů z podsbírky grafiky.
V r. 2020 bylo zinventarizováno 777 předmětů z podsbírky grafiky.
Dohromady bylo zkontrolováno 2 307 předmětů, což je počet předmětů, který podsbírka obsahovala k datu ukončení inventarizace 20. 11. 2020.
Inventarizační komise tedy konstatovala, že podsbírka 24 – další – grafiky je úplná
a žádný z předmětů nechybí.

Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu, a tudíž restaurování
a konzervování předmětů řeší dodavatelsky. V r. 2020 bylo restaurováno, konzervováno
nebo opraveno celkem 16 předmětů
z toho:
zrestaurovány 4 předměty externí restaurátorkou:
1. PL 43, Bílek František, Hlava otce
2. PL 86, Kmentová Eva, Portrét profesora J. K.
3. PL 202, Večeřa Vlastimil, Hlava ze skupiny Únor
4. PL 224, Pokorný Karel, TGM
pracovníky galerie opravena adjustace 12 předmětů:
1. 200, Navrátil Josef Matěj, Krajina se zříceninou
2. 358, Kotas Jaroslav, Ulice
3. 393, Panuška Jaroslav st., A mrtvý jde si pro lebku
4. 462, Doležal František, Pampelišky
5. 480, Podloucký Alois, Za humny
6. 531, Mužik Vilém, V zahradě
7. 589, Jambor Josef, Předjaří u Čtyřpaličatých skal
8. 696, Ježek Stanislav, Nábřeží v Holešovicích
9. 710, Fortin Vladimír, Uhlí pro 3. pětiletku
10. 753, Podloucký Alois, Horácká zima
11. 928, Jambor Josef, Vřes na Buchtově kopci
12. 1103, Paderlík Arnošt, Úterý 24. 2.1948

Badatelské návštěvy
V roce 2020 bylo realizováno celkem 10 badatelských návštěv, z toho jedna (201 sbírkových předmětů) návštěva byla realizována fyzicky a v devíti případech (86 sbírkových
předmětů) 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
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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 2020 byly doplněny nové akvizice, 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 získané při odborné práci. Demus
10 též eviduje veškeré pohyby sbírkových předmětů od nabytí přes zápůjčky, vystavení
v expozicích, ošetření, vydání ke zpracování v rámci instituce a další až po případné
vyřazení ze sbírky. Do databáze v r. 2020 přibylo 906 digitálních náhledů sbírkových
předmětů.

Realizované výpůjčky ze sbírky OGV
V roce 2020 bylo realizováno celkem 18 výpůjček ze sbírky OGV. Vypůjčeno bylo celkem
108 předmětů.
Z toho:
krátkodobých výpůjček ze sbírky OGV –12 – počet předmětů – 54
Všechny výpůjčky byly uskutečněny pro prezentační účely v tuzemsku.
dlouhodobých výpůjček ze sbírky OGV – 6, počet předmětů – 54
Výpůjčky byly pokračováním dlouhodobých zápůjček z předchozích let. Z nich jedna
dlouhodobá výpůjčka byla v r. 2020 ukončena
krátkodobé
5JG2019/08
Národní galerie Praha
výstava, Mikuláš Medek (1926–1974), Anežský klášter
1. O 867 Medek Mikuláš, Svět cibule olej, karton
5JG2019/11
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
výstava, Hedvika Zaorálková
1. PL 87 Schwarzerová – Kriseová Zdeňka, Matka plastika polychromování, hlína pálená
2. PL 130 Vobišová – Žáková Karla, Portrét Filschové plastika, bronz
3. PL 237 Jirásková Marta, Dívka plastika, hlína pálená
4. PL 265 Wichterlová – Stefanová Hana, Údiv skulptura, mramor
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5JG2020/01
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
výstava, Máchovskou krajinou
1. G 2056 Hendrych Jan, Hrob litografie kolorovaná, papír
2. O 393 Panuška Jaroslav st., Mrtvý jde si pro lebku II. olej, plátno
3. O 415 Procházka Antonín, Jaro olej, plátno
4. PL 316 Kmentová Eva, Hlava na líbání plastika, beton cement
5. PL 317 Kmentová Eva, Stéla s ústy plastika, cín
5JG2020/02
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
výstava, výstava rukopisů Otokara Březiny a Jakuba Demla – Stará Říše, budova č. 14,
Baťův institut
1. K 1556 Stritzko Otto, Madona kvaš, karton
2. K 1557 Stritzko Otto, Polski šlachtici táhnou do města na pitku! kvaš, lepenka
3. O 220 Stritzko Otto, Smrtka olej, lepenka
4. O 307 Stritzko Otto, Žlutý kůň olej, plátno
5. O 791 Stritzko Otto, Kerates a svítící pařez olej, karton
6. O 861 Stritzko Otto, Odpověď na dopis olej, lepenka
7. O 906 Stritzko Otto, Barvy odtržené od věcí olej, plátno
8. O 1169 Stritzko Otto, Výkřik noci olej, plátno
9. O 1244 Stritzko Otto, Ta noc na Borneu olej, sololit
10. O 1246 Stritzko Otto, Zátiší se židlí olej, plátno
5JG2020/03
Galerie výtvarného umění v Ostravě
výstava, Dělník je smrtelný, práce je živá
1. K 1231 Kotík Pravoslav, Na pastvě kvaš, papír
2. K 1484 Zrzavý Jan, Haldy tužka, papír
3. O 235 Pelc Antonín, Pradlena olej, plátno
4. O 463 Sedláček Vojtěch, První oranice tempera, papír
5. O 657 Bechník Theodor, U konvertorů olej, lepenka
6. O 658 Bechník Theodor, Běžnice v hutích olej, lepenka
7. O 1134 Smetana Jan, Dejvice olej, sololit
8. O 1321 Válová Jitka, Hutnice olej, papír
5JG2020/04
Nadační fond 8smička
výstava, Jedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
1. G 2251 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
2. G 2252 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
3. G 2253 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
4. G 2257 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
5. G 2259 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
6. G 2262 Ságl Jan, Pocta Gustavu Obermanovi tisk digitální, papír fotografický
7. K 1555 Stritzko Otto, Juliana jde ze schodů u babičky kvaš, polokarton
8. O 808 Stritzková Juliana, Krajina slepých dětí olej, lepenka
9. O 884 Stritzková Juliana, V balíčku je anděl olej, plátno
10. O 936 Stritzková Juliana, Obraz A olej, plátno
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11. O 949 Stritzková Juliana, O způsobu nošení břemene olej, plátno
12. O 995 Stritzková Juliana, Pohled do atelieru olej, plátno podlepené
5JG2020/05
Alšova jihočeská galerie
výstava, Tomáš Císařovský – Každý den odvahu
1. O 1441 Císařovský Tomáš, Zastávka olej, plátno
2. O 1445 Císařovský Tomáš, U kraje olej, plátno
5JG2020/07
Alšova jihočeská galerie
výstava, Formosa Deformitas: Barokní charakter českého kubismu, Wortnerův dům
v Českých Budějovicích
1. O 268 Kubišta Bohumil, Zátiší skleněné olej, plátno
5JG2020/08
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
výstava, Vladimír Janoušek, Museum Kampa
1. K 1487 Janoušek Vladimír, Postava tuš lavírování, papír
2. K 1488 Janoušek Vladimír, Slepci tuš lavírování, papír
3. K 1489 Janoušek Vladimír, Postavy pod stromem tuš kolorování, polokarton
4. K 1490 Janoušek Vladimír, Postava v konstrukci tuš kolorování, polokarton
5JG2020/10
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
výstava, Josef Jambor – Souznění s krajinou, 16. 09. 2020 – 22.11. 2020
1. O 31 Jambor Josef, Poslední sníh u Křižánek olej, plátno
2. O 32 Jambor Josef, Podzim na milovských loukách olej, plátno
3. O 58 Jambor Josef, Předjaří u Křižánek olej, plátno
4. O 589 Jambor Josef, Předjaří u Čtyřpaličatých skal olej, plátno
5. O 674 Jambor Josef, Polní cesta olej, lepenka
6. O 928 Jambor Josef, Vřes na Buchtově kopci olej, plátno
5JG2020/13
Východočeská galerie v Pardubicích
výstava, Atlas nových souhvězdí, 02.12. 2020 – 07. 03. 2021
1. G 2277 Vičar Jan, Hold báseň Sally Ball - bibliofilie linoryt, papír ruční Japan
5JG2020/14
Galerie výtvarného umění v Chebu
výstava, Jaroslava Pešicová, Kočky, psi a Robert Rauschenberg, 20. 01. 2021 – 11. 04. 2021
1. O 832 Pešicová Jaroslava, Stromy u moře olej, plátno
dlouhodobé
5JG2015/10
Statutární město Jihlava
stálá expozice Domu Gustava Mahlera
1. O 77, Podloucký Alois, Jihlava večer v zimě, olej, plátno
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2. O 244, Boettinger Hugo, Děvče, olej, plátno
3. O 943, Havelka Roman, Jihlava, olej, sololit
5JG2015/18
Statutární město Jihlava
výzdoba Magistrátu města Jihlavy
1. O 1260, Baisch Hermann, Na břehu holandském, olej, plátno
5JG2016/06
HGVU v Novém Městě na Moravě
stálá expozice
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
5JG2016/16
Kraj Vysočina
výzdoba sídla Kraje
1. G 2045, Hrdlička Josef, bez názvu, fotografie barevná, papír
2. K 1530, Hrdlička Josef, Tebou – Klenbou – Tep, tuš, papír
3. O 6, Jambor Josef, Kvetoucí máky u Krátké, olej, plátno
4. O 22, Bubeníček Ota, Letní krajina, olej, lepenka
5. O 27, Přikryl Richard, Březnový den, olej, plátno
6. O 108, Bláha Zdeněk, Kvetoucí strom, olej, plátno
7. O 119, Dvořák Bohuslav, Jeřáby u Staré Paky, olej, plátno
8. O 154, Honsa Jan, Žně, olej, lepenka
9. O 749, Krátký Bohumil, Žluté sólo, olej, plátno
10. O 948, Zezulová Helena, Loď života, olej, karton
11. O 956, Truhlářová-Hrušková Věnceslava, Letní Vysočina, olej, plátno
12. O 962, Boška Jindřich, Kompozice, olej, plátno
13. O 1139, Pojer Stanislav, Vesnice, olej, sololit
14. O 1155, Toufar Alois, U měšťanky, olej, plátno podlepené
15. O 1212, Kopáček Pavel, Na řece Svratce, tempera olejová, plátno
16. O 1247, Kos Josef, Zatopený lom, olej, plátno
17. O 1402, Drapell Josef, Mistr Třeboňský, akryl, plátno
18. O 1418, Pavelcová Alice, Vesmír, olej, plátno
19. O 1419, Pavelcová Alice, Prozařování, olej, plátno
20. O 1420, Pavelcová Alice, Tak trochu – modrá, olej, plátno
21. O 1421, Dörfl František, Z cyklu Útočiště III, kombinovaná technika, sololit
22. O 1422, Dörfl František, Z cyklu Podivné záření III, kombinovaná technika, sololit
23. O 1423, Milichovská Eva, Bludný balvan, pastel voskový, plátno
24. O 1424, Milichovská Eva, Žlutá kniha, pastel voskový, plátno
25. O 1426, Brunová Svatava, Stupně štěstí, olej, plátno
26. PL 342, Hyliš Karel, Jaro Vysočiny, plastika, bronz
27. PL 359, Habermann Leopold, Myslitel, kutí zlacení, kov
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5JG2018/15
Malý zámeček, s. r. o., Herálec
prezentace na dlouhodobé výstavě
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 1058, Honsa Jan, Podzim v parku, olej, plátno
5JG2019/03
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
dlouhodobá expozice Josefa Klimeše, zámecký sklípek Horácké galerie
1. PL 295, Klimeš Josef, Na pobřeží, plastika, bronz

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.
Kamerový systém
V r. 2020 proběhla rekonstrukce poruchového kamerového systému na Masarykově náměstí 24 včetně výměny kamer.
Úložiště dat
Vzhledem k již nedostačující kapacitě, byla v r. 2020 navýšena velikost úložiště dat.
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Knihovna
V roce 2020 byla činnost knihovny výrazně omezená nařízením vlády. To se projevilo nižší návštěvností a nižším počtem zapůjčených publikací. K 1. září 2020 nastoupila nová
knihovnice.
K 31. prosinci 2020 bylo v evidenci knihovny 8087 knihovních jednotek, z toho 3923
monografií, 3757 katalogů výstav a 407 kompletů periodik.
Přírůstek za rok 2020 byl 46 dokumentů, monografií a katalogů výstav, získaných nákupem, výměnou nebo darem od jiných galerií.
Na knižní fond bylo v roce 2020 vynaloženo Kč 17.685,–, z toho Kč 11.235,– na knihy
a 6.450 na pokračující předplatné periodik.
Galerijní knihovnu za rok 2020 fyzicky navštívilo 26 osob, které si vypůjčily 71 knihovních
dokumentů.
Celková roční tržba za prodej publikací na internetovém e-shopu a na vrátnicích ve dvou
galerijních budovách je Kč 79.623,– .

Internet
Webové stránky
Na adrese www.ogv.cz je provozován web Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v českém
a anglickém jazyce. 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.

Propagace na sociálních sítích
Sociální sítě využívá galerie k propagaci velice intenzivně již několik let. Profil galerie je
možné nalézt na několika platformách: Facebook (1 528 sledujících), Twitter (102 sledujících), Instagram (1 256 sledujících) a Youtube (21 odběratelů; 121 videí).
Působení galerie na Youtube se právě v roce 2020 rozšířilo v reakci na aktuální pandemickou situaci. Kromě již dříve zveřejňovaných krátkých videí z vernisáží a výstav, je zde
nově možné nalézt také komentované prohlídky, tvoření pro děti nebo záznam přednášky.

Vzdělávání pracovníků
Zaměstnanci organizace se pravidelně účastnili organizačních školení pořádaných v rámci krajského úřadu Kraje Vysočina.
Během roku 2020 byli pracovníci odborného oddělení účastni on-line vzdělávacích kurzů
pořádaných Komorou odborných pracovníků a Komorou 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 on-line školení v návaznosti na

27

změny a novely příslušných zákonů v oblasti účetnictví, daní, sociálního a zdravotního
pojištění.

Spolupráce s ostatními organizacemi
Kromě výše zmiňované spolupráci na výstavách, ediční a kulturně výchovné činnosti,
OGV v Jihlavě úzce spolupracovala také s kulturními a dalšími organizacemi v Kraji Vysočina, dále s galeriemi celé ČR v rámci činnosti jednotlivých komor Rady galerií ČR
(komora ředitelů, komora odborných pracovníků, komora edukativních pracovníků)
a spolupráce s ostatními profesními sdruženími v rámci ČR (Asociace muzeí a galerií ČR,
ICOM, Mezinárodním komitétem Modrého štítu).
Galerie v rámci regionu též spolupracovala na projektů Společné vstupenky muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, Senior pasů, Rodinných pasů a Vysočina fandí kultuře.
Dle možností spolupracovala též s ostatními organizacemi, spolky, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi (např. Spolek amatérských filmařů, Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě, F-point Jihlava).
Galerie se též účastnila příprav a realizace Dnů evropského dědictví (EHD), Dnů otevřených ateliérů (DOA) a spolupracovala na dalších dílčích projektech pořádaných v Jihlavě
a Kraji Vysočina (např. Nultá generace, MFDF) Spolupracovat na vybraných projektech
určených k prezentaci Kraje Vysočina (Region Tour apod.), v roce 2020 pokračovala spolupráce s jihlavským Family a Senior Pointem.
Na přípravě některých výstav se galerie podílela ve spolupráci s dalšími galeriemi a muzei
v ČR i v zahraničí (např. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně).

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.
Příspěvek na provoz
Usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 byl pro OGV v Jihlavě schválen
příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši Kč 9.930.000,– a odvod z fondu investic organizace ve výši Kč 145.000,–.
Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 byl pro OGV v Jihlavě schválen finanční plán na rok 2020. Příspěvek na provoz celkem Kč 10.690.000,– tj. původní příspěvek na provoz zvýšený o mimořádné příspěvky Kč 910.000,– a snížený o vlastní akvizice
Kč 150.000,–. Dále byl schválen odvod z fondu investic Kč 145.000,–, investiční příspěvky na mimořádné akvizice Kč 199.000,–, na pořízení nového vozidla Kč 630.000,– a na
1. etapu renovace osvětlení expozic v budově Komenského 10 Kč 170.000,–.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 0272/04/2020/ZK ze dne 16. 6. 2020 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz o Kč 830 000,– na krytí nákladů spojených s 1. etapou renovace osvětlení expozic v budově Komenského. Dále bylo schváleno snížení
investičních příspěvků o Kč 630 000,– na krytí nákladů spojených s pořízením vozidla
a Kč 170 000,– na krytí nákladů spojených s 1. etapou renovace osvětlení expozic v budově Komenského.
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Mimořádné příspěvky na provoz a investiční příspěvky
Usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 a na základě žádosti ze dne
12. 11. 2020 byl pro OGV v Jihlavě schválen mimořádný příspěvek na provoz Kč 80.000,–
určený na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku „(z) Vysočiny umění“. Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 byl pro OGV schválen investiční
příspěvek Kč 150.000,– určený na nákup sbírkotvorných předmětů do sbírek muzejní
povahy a dále usnesením č. 0335/06/2020/RK ze dne 25. 2. 2020 byl schválen investiční příspěvek Kč 199.000,– učený na mimořádnou akviziční činnost sbírkotvorných organizací – soubor 29 kreseb Jiřího Johna.
Odvod z fondu investic na základě usnesení č. 0519/19/2020/RK byl organizaci uložen
ve výši Kč 145.000,–. Odvod se uskutečnil v průběhu roku 2020 ve dvou splátkách –
za 1. a 2. čtvrtletí v červnu, za 3. a 4. čtvrtletí v říjnu.
Odvod z provozu do rozpočtu zřizovatele nebyl uložen.
Ostatní dotace
V červnu 2020 získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR v rámci podpory subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu na celoroční výstavní činnost ve
výši Kč 830.000,–. Poukázané prostředky jsou v účetnictví vykázané jako dotace ze státního rozpočtu. K finančnímu vypořádání dotace a zúčtování zálohy došlo na konci roku
2020.
Dále v únoru 2020 získala organizace dotaci od Města Třešť ve výši Kč 25 000,– na zajištění výstavy Dvojí obrazotvornost – A. Š. Johnová a J. John. Dotace byla poskytnuta na
BÚ a zúčtována jako krátkodobá přijatá záloha na transfery – ostatní ÚSC. K vyúčtování
dotace došlo v měsíci srpnu 2020.
V červenci získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR na realizaci projektu „JAK, aneb dvě výročí Jana Amose Komenského“ ve výši Kč 17 000,– a dále dotaci
na realizaci projektu „Krok za krokem jihlavskou galerií“ ve výši Kč 40 000,–. Poukázané
prostředky jsou v účetnictví vykázané jako dotace ze státního rozpočtu. K vyúčtování
dotací došlo na konci roku 2020.
Ve stejném měsíci získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR na realizaci projektu „Klanění se věčným Tajemstvím – bibliofilové z Vysočiny (sborník k výstavě)“
ve výši Kč 75 000,–. Poukázané prostředky jsou v účetnictví vykázané jako dotace ze
státního rozpočtu. K vyúčtování došlo na konci roku 2020.
V srpnu získala organizace 1. splátku dotace od Statutárního města Jihlavy ve výši Kč 10
000,– z celkové výše Kč 40 000,– v rámci programu „Projekty v oblasti výuky a vzdělávání“ na realizaci projektu „Náš street art“ pro období září 2020 – srpen 2021. Splátka
byla zúčtována jako krátkodobá přijatá záloha na transfery – ostatní ÚSC. Ke konečnému
zúčtování dotace dojde v roce 2021.
Dalšími příjmy OGV v Jihlavě byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze služeb, což je vstupné a tržby z členských příspěvků Spolku přátel galerie. Velký podíl příjmů představují
příjmy za pořádání semináře „Dějiny umění“ a dalších kulturních seminářů, příměstského
tábora pro děti a z kulturně výchovné činnosti, zejména výtvarné kurzy pro školy a veřejnost, tvůrčí dílny a edukační programy. 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 spojených s výpůjčkou (restaurování), odborné vedení výuky
a edukační program v rámci projektů kulturně výchovné činnosti a služby spojené s pořádáním MFDF 2020.

29

Výsledek hospodaření
V roce 2020 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové
činnosti ve výši Kč 392.882,63.
Výsledek hospodaření ovlivnily mimořádné příspěvky ve výši Kč 92.940,– dotace ze SR
ve výši Kč 962.000,– a dotace územních rozpočtů – Statutární město Jihlava ve výši
Kč 47.387,–. Tyto dotace byly zúčtovány ve výnosech na účtu 672. Další výnosy, které
ovlivnily kladný výsledek hospodaření, jsou výnosy z prodeje služeb na účtu 602, výnosy
z pronájmu na účtu 603 a výnosy z prodeje zboží v hlavní činnosti na účtu 604. Největší
položky výnosů jsou tvořeny ze vstupného na výstavy, z výtvarných kurzů a kulturně výchovné činnosti, z prodeje katalogů a publikací k výstavám a z ostatních služeb. (celkové
procento plnění 6. účtové třídy 95,02 %)
Vyšší náklady organizace zaznamenala ve spotřebě materiálu na účtu 501, v nákladech
na prodej zboží na účtu 504, v nákladech na opravy na účtu 511, ve službách na účtu
518 a v nákladech z drobného dlouhodobého majetku na účtu 558. V ostatních nákladových položkách došlo k úspoře, zejména ve spotřebě energií, v nákladech na cestovné,
na reprezentaci, v ostatních službách, v mzdových nákladech zaměstnanců a v ostatních
nákladech z činnosti. Celkové náklady dle schváleného finančního plánu překročeny nebyly. (celkové procento plnění 5. účtové třídy 91,72 %)
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 odměňováni
základním tarifem dle přílohy č. 1 NV č. 300/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020, kterým
se mění NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Organizace je povinna dodržovat NV
č. 567/2006 Sb. Během roku 2020 došlo k zákonné změně na základě NV č. 487/2020
Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, s účinností od 1. 1. 2021. 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
4.989.000,–, konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši Kč 4.495.088,–, což
představuje úsporu Kč 493.912,–.
Doplňková činnost
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. Od roku 2020 se jedná o prodej drobného zboží. Doplňkovou činnost provozuje organizace od 1. 1. 2006, v průběhu roku
2017 došlo k ukončení komisního prodeje v rámci doplňkové činnosti a ke konečnému
vyúčtování smluvních vztahů.
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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.
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 2020.
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 č. 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 2020 byly dle příkazů 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 kresby a plastiky: MgA. Ilona Staňková
kurátorka sbírky malby: Mgr. Jana Bojanovská
kurátorka doprovodných programů: MgA. Lucie Nováčková
dokumentátor, asistent kurátora: Bc. Tomáš Dolanský
správkyně sbírek a IT: Bc. Alena Uxová
grafik: Pavel Petrov
knihovnice, edukátorka: Bc. Veronika Dolanská
edukátorka: Mgr. Pavlína Pitrová
provozně – ekonomické oddělení
ekonomka, účetní: Ing. Jolana Voláková
referentka majetkové správy: Jitka Vostálová
řidič, údržbář: Evžen Nepraš
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Poděkování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě děkuje všem organizacím, firmám i jednotlivcům,
s nimiž v roce 2020 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
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, Artikl, Český
rozhlas Vysočina, Česká televize
Za vstřícnost a ochotnou spolupráci: Grafies Hlinsko, Skori Jihlava, Tiskárny Havlíčkův
Brod a mnoha dalším partnerům…

V Jihlavě 22. 2. 2021

Mgr. Daniel Novák

ředitel OGV v Jihlavě

Přílohy: Rozvaha | Výkaz zisku a ztrát
Přílohy: Rozvaha | Výkaz zisku a ztrát
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▶
▶
Vernisáž výstavy Ateliér Duchů
/ 30. 1. – 16. 2. 2020 /
Galerie Alternativa

◀

Vernisáž výstavy Sochy mluví
(ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
/ 6. 2. – 16. 8. 2020

▶
▶
Výstava Sochy mluví (ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě) / 6. 2. – 16. 8. 2020

◀
Vernisáž výstavy Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / 27. 2. – 2. 8. 2020

▶
▶
Výstava Adriena Šimotová, Jiří John – Dvojí obrazotvornost / 27. 2. – 2. 8. 2020

◀
Vernisáž výstavy 7,5 hodiny ticha – Marie Štefáčková / 5. 3. – 2. 8. 2020 / Galerie Alternativa

▶
▶
Výstava Patrik Hábl / Tělo obrazu / 13. 8. – 11. 10. 2020

◀
Výstava Šárka Pelikánová, Jan Poupě, Jakub Sýkora – TECHNO-COLOR / 13. 8. – 11. 10. 2020 / Galerie Alternativa

▶
▶
Výstava Dobré dílo / 10. 9. – 11. 10. 2020

◀
Vernisáž výstavy Be Medial! / 16. 9. – 27. 9. 2020 / mázhaus

▶
▶
Výstava Černá zvířata / Tereza Říčanová / 12. 11. 2020 – 31. 1. 2021

◀
Výstava Artur Magrot / Canis Lupus / 19. 11. 2020 – 24. 1. 2021 / Galerie Alternativa

◀

DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský
(1939–2014) / 3. 12. 2020 – 14. 2. 2021

▶
▶
Edukační dílna pro školy
/ program Poprvé v galerii

▶
▶
Edukační dílna pro školy / program JAK? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského

◀
Víkendová dílna pro rodiny s dětmi

▶
▶
Dílna pro seniory

◀
Příměstský tábor

▶
▶
Rodinná dílna k Mezinárodnímu dni rybářství

◀
Rodinná dílna k Mezinárodnímu dni čokolády

◀
Setkání Komory edukačních pracovníků v OGV v Jihlavě

