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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační čin-
ností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých 
sbírkách spravuje více jak 6 500 uměleckých děl.

V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách před-
stavuje 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 regionál-
ní 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 zá-
žitkové 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, umě-
lecký prožitek, odpočinek i zábavu. Oporou pro uchovávání regionální identity v globálním kon-
textu.

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 su-
terénu pak zvuková galerie IGLOO. V druhé budově, která se nachází na Masarykovo 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 vý-
stavním prostoru se pak věnujeme staršímu a regionálnímu umění.

Stejně jako v předchozím roce i rok 2021 dlouhé měsíce pokračoval v režimu uzavření galerie 
pro veřejnost. I když jsme na tuto variantu již byli připraveni a snažili jsme se uzavřenost kom-
penzovat co největší virtuální komunikací, na fyzické zpřístupnění instituce jsme se velmi těšili. 
Tato velká radost nastala v dubnu a následné týdny a měsíce jsme se snažili veškerý program 
upravit tak, aby byl naplněn v plánovaném rozsahu. To se, myslím, dařilo, a tak jsme v letní se-
zóně mohli kromě plánovaných aktivit začít zkoušet i nové programy. Výrazně byly posilněny 
příměstské tábory, na plno se po delším čase také rozvinuly aktivity ve zvukové galerii IGLOO. Na 
podzimní sezónu jsme nově zahájili výtvarné kurzy pro dospělé, o které je velký zájem. Na dru-
hou stranu jsme v loňském roce upustili od pořádání přednášek na témata z dějin umění, neboť 
epidemiologická situace nebyla stále utěšená. Dlouhé uzavření i strach se podepsali na celkové 
návštěvnosti, která byla nižší než v letech před epidemií. Naopak zájem o doprovodné programy 
se neumenšil a i díky tomu, že máme nyní dvě edukátorky, jsme mohli návštěvníkům v tomto 
směru vyjít vstříc bohatším programem. 

Největšímu návštěvnickému zájmu se těší dvě výstavy, které máme nainstalovány od listopadu. 
Na dolní budově je výstava impresionistických obrazů z počátku dvacátého století, která je tra-
dičně velmi populární. Tentokrát jsme z celé republiky svozili obrazy Jana Honsy. Podobnému 
zájmu se těší výstava na budově horní, která představuje průřez celoživotní tvorbou dvou vý-
razných českých umělkyň druhé poloviny dvacátého století, sester Válových. Příčinou výrazně 
vyšší návštěvnosti je jistě kromě atraktivních témat, také skutečnost, že byl tradičními návštěv-
níky přece jen trochu překonán ostych z epidemiologických opatření. Rád bych zde ještě zmínil 
úspěšnou výstavu známé regionální ilustrátorky Terezy Říčanové a také výstavu, která sice za 
ztížených podmínek doby covidové, ale přece jen skvělou formou prezentovala fenomén sklář-
ství (nejen) na Vysočině.
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ZÁKLADNÍ VÝSTAVY

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 2021: 1 809 osob

Ze zadu... Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek… 
12. 11. 2021 – 6. 2. 2022 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. 
Kurátorka: Ilona Staňková 
Návštěvnost v roce 2021: 268 osob

Krátkodobé výstavy – 1. patro budovy |

Tereza Říčanová – Černá zvířata 
12. 11. 2020 – 31. 1. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. 
Kurátorka: Hana Zrno Vondrů 
Návštěvnost v roce 2021: 0 osob

Element sklo – Matérie fantazie 
18. 2. – 15. 8. 2021 
Výstava uspořádaná Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Kurátorky: Zuzana Svobodová, Hana Zrno Vondrů 
Návštěvnost: 708 osob

Tereza Říčanová – Černá zvířata 
26. 8. – 17. 10. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. 
Kurátorka: Hana Zrno Vondrů 
Návštěvnost: 922 osob

Jan Honsa (1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana 
12. 11. 2021 – 6. 2. 2022 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. 
Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2021: 317 osob

Krátkodobé výstavy – přízemí („mázhaus“) |

Letní výtvarný plenér Přibyslav 2021 – výstava prací 
16. 9. – 13. 10. 2021
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost: 376 osob
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DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939–2014) 
26. 11. 2020 – 21. 3. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Petr Vaňous
Návštěvnost v roce 2021: 0 osob

Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo 
29. 4. – 1. 8. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Radek Wohlmuth
Návštěvnost: 936 osob

Temná noc duše 
12. 8. – 17. 10. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Nina Moravcová
Návštěvnost: 881 osob

Sestry Válovy – Pod jedním nebem 
19. 11. 2021 – 27. 2. 2022 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Dagmar Šubrtová
Návštěvnost v roce 2021: 278 osob

Galerie Alternativa |

Artur Magrot – Canis Lupus 
19. 11. 2020 – 24. 1. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Nina Moravcová 
Návštěvnost v roce 2021: 0 osob

Jan Rousek – Nájemníci času 
14. 1. – 14. 3. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Lea Petříková 
Návštěvnost: 0 osob

Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš! 
15. 4. – 11. 7. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátoři: Jitka Králová, Robert Buček
Návštěvnost: 636 osob

Ester Knapová – Malí Indiáni 
22. 7. – 29. 8. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Petr Vaňous
Návštěvnost: 238 osob

KOMENSKÉHO 10 |

Krátkodobé výstavy – 1. a 2. patro budovy |
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Petra Švecová – Atlasy a ostrovy 
19. 11. 2021 – 6. 1. 2022 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Jiří Kovanda 
Návštěvnost v roce 2021: 252 osob

Zvuková galerie IGLOO |

Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa 
13. 5. – 11. 7. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Miloš Vojtěchovský 
Návštěvnost: 641 osob

Petra Kapš – B PETRIFIED, tidal love 
22. 7. – 19. 9. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Miloš Vojtěchovský 
Návštěvnost: 507 osob

Félix Blume – Cvrčci ze sna 
30. 9. – 31. 10. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Miloš Vojtěchovský 
Návštěvnost: 314 osob

Maria Komarova – Odradky 
19. 11. 2021 – 12. 1. 2022 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátor: Miloš Vojtěchovský 
Návštěvnost v roce: 254 osob

Experimentální dramaturgie Za bukem |

ka3ka3 – Na dotek modrého světla 
30. 9. – 31. 10. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Lucie Nováčková
Návštěvnost: 241 osob 

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová – Nevidené 
9. 9. – 10. 10. 2021 
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Kurátorka: Dominika Chrzanová 
Návštěvnost: 313 osob
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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 již dlouhodobě daří spolupracovat i se školami mimo jihlavskými, jako 
například z Cejle, Řečice či Polné. Pravidelně nás kontaktují pedagogové ze ZUŠ v Polné, Tel-
če, Pelhřimova a Dačic. V roce 2021 byla návštěvnost na všech našich edukačních programech 
ovlivněna situací spojenou s koronavirovou pandemií. Přesto jsme stejně jako v předchozích le-
tech připravili pravidelné programy vztahující se ke krátkodobým výstavám v  budově galerie 
na Masarykově náměstí i v Komenského ulici. Konaly se však až od května, jelikož od ledna do  
11. 5. 2021 byla galerie veřejnosti uzavřena. V galerijní budově v ulici Komenského se uskutečni-
lo několik dílen k výstavám Daniela Balabána s názvem Na počátku bylo slovo. V měsíci červnu je 
navštívilo několik tříd jihlavského gymnázia, žáci mateřské a základní školy. Na podzim proběhlo 
několik dílen k výstavě Temná noc duše, také na Komenského 10, a k výstavě Element sklo a výsta-
vě Terezy Říčanové Černá zvířata na Masarykově náměstí 24. Tam se uskutečnilo také několik dí-
len k výstavě Jana Honsy Samotář se srdcem venkovana. Pedagogy ZŠ a MŠ i letos zaujal program 
s názvem Postavy adventu, který jsme nabízeli od konce listopadu. Z dlouhodobých edukačních 
programů byl zájem o programy Poprvé v galerii a Když byli dětmi, který jsme ve školním roce 
2021/2022 nově zařadili do naší nabídky.
Cyklus programů pro druhý stupeň ZŠ s názvem vvv.galerie (Výtvarná výchova v galerii) jsme 
školám nabídli až ve školním roce 2021/2022 (od ledna 2021 do dubna byly školy zavřené).  
Zapojila se do něj ZŠ Seifertova s třemi třídami žáků 6. ročníků. Celý cyklus probíhá v období od 
listopadu 2021 do března 2022. Žáci se v něm seznámí se základními informacemi a stěžejními 
díly umělců, kteří se věnovali výtvarným stylům 19. a 20. století (romantismu, realismu, kubismu, 
impresionismus a abstraktnímu umění). Součástí setkání jsou tvořivé aktivity jak ve skupinách 
tak samostatná práce žáků.
V roce 2021 jsme v rámci podpory edukačních aktivit získali grant z Ministerstva kultury ČR na 
program s názvem Přemyslovci v galerii aneb 1 100 let výročí úmrtí svaté Ludmily. Tímto progra-
mem navazujeme na edukační cyklus pod pracovním názvem Historie v galerii. Po programech 
1918 – Masaryk, Čapek, Gutfreund a kubismus a J. A. K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského 
jsme připravili další z  řady historických témat a to o prvních Přemyslovcích. V roce 2021 jsme 
si připomněli 1 100 let od úmrtí svaté Ludmily a na toto výročí jsme navázali i v rámci našeho 
programu. Ten nabízíme žákům I. stupně ZŠ, kteří se ve výuce vlastivědy seznamují s ranými dě-
jinami naší země. Pro děti jsme připravili krátké video o svaté Ludmile a její rodině. Text k němu 
nám namluvila členka Horáckého divadla Šárka Čermáková, ilustrace připravila současná ilustrá-
torka Tereza Bartůňková. Ilustrace jsme dále využili pro pracovní karty k jednotlivým postavám. 
Díky grafičce Jaroslavě Strakové jsme připravili i jednoduchý rodokmen prvních Přemyslovců. 
Ten jsme nechali vytisknout spolu s mapou, ve které dětem představujeme Ludmilská místa na 
Vysočině. V závěru programu si žáci rodokmen odnášejí spolu se šálem, který si ve výtvarné dílně 
vyzdobí potisky jednoduchých vzorů, které se dochovaly v přemyslovských hrobech.
I v roce 2021 jsme pokračovali s programem Náš street art, který vznikl v roce 2018 za podpory 
magistrátu města Jihlavy v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou. Ve třetím ročníku projektu 
jsme navázali spolupráci se ZŠ Křesťanská s žáky dnes již 9. třídy. Hned v úvodu na podzim 2020 
jsme opět museli naše společné setkávání ukončit. Na jaře roku 2021 se nám podařilo navázat 
na započatou práci.
V roce 2020 se galerie zapojila do vzdělávací kampaně Jihlava mi není Fuck s edukačním progra-
mem Spolu u stolu. Město jako prostor pro kreativní učení je nejen oficiálním názvem, ale také vý-
zvou a tématem pro zapojené kulturní organizace. Z důvodu jarní nepříznivé pandemické situa-
ce odstartoval až od září 2021. Spolu u stolu se koná pravidelně každé úterý v prostorách galerie. 
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Do programu jsme pozvali děti, které naši galerii pravidelně navštěvují a děti, které byly nebo 
jsou klienty jihlavského F POINTU. Všem jej v rámci projektu nabízíme zdarma. Předpokládané 
ukončení je na jaře 2022.
Dobu, kdy nebylo možné pořádat edukační programy pro školy a veřejnost, jsme využili kromě 
jiného pro přípravu nového edukačního programu s názvem Když byli dětmi. Nápad vytvořit ten-
to program vznikl v lednu 2021, kdy jsme připravovali tvořivá videa pro děti. Právě do nich jsme 
zakomponovali vyprávění ze života (především dětství) prezentovaných umělců. Textů jsme na-
shromáždili poměrně velké množství a to nás inspirovalo pro další využití. Od září nabízí galerie 
program Když byli dětmi pro MŠ a první stupeň ZŠ. Finančně byl podpořen magistrátem města 
Jihlavy, a proto jsme ho ve školním roce 2021/2022 mohli třídním skupinám nabízet zdarma. Na 
jeho přípravě se podílelo několik současných ilustrátorek (Nikola Logosová, Eva Volfová, Veroni-
ka Vlková a Tereza Říčanová), které vytvořily ilustrace k jednotlivým postavám umělců z doby, 
kdy byli dětmi. Potenciál tématu je široký, a tak věříme, že na něj v budoucnu navážeme.
Dalším edukačním zájmem galerie jsou rodiny s dětmi. Pravidelné sobotní dílny se však od ledna 
do května roku 2021 nemohly konat. Proto jsme pro připravili tištěnou mapu zajímavých míst 
v Jihlavě a jejím okolí. Rodiče s dětmi jsme vyzvali, aby místa  navštívili, a do mapy doplnili od-
povědi na otázky, které byly součástí jednotlivých zastávek.  Mapa byla k vyzvednutí nejen na 
pokladnách obou galerií, v informačním centru magistrátu města Jihlavy, ale také bylo možné 
si ji stáhnout z našich webových stránek. Sobotní výtvarné dílny pro rodiny s dětmi bylo možné 
pořádat až od června 2021. První proběhla k výstavě Jitky Králové a Roberta Bučka Nesebereš. 
V červenci k výstavě Daniela Balabána Na počátku bylo slovo a další, již pravidelná sobotní setká-
ní probíhala od září do konce roku včetně pravidelné adventní (k výstavě sester Válových Pod 
jedním nebem) a letos i silvestrovské (ke stálé expozici). Nově jsme letos zařadili rodinnou dílnu 
k výročí 17. listopadu. Tématem byli umělci ze stálé expozice galerie.
V roce 2021 se nám podařily uspořádat dvě tvořivé dílny pro děti přímo s umělci ve zvukové ga-
lerii IGLOO – k výstavě Cvrčci ze sna s Félixem Blumem a Odradky Marie Komarové. Dále proběhla 
zvuková procházka pro děti k výstavě Petry Kapš s názvem B PETRIFIED, tidal love.
O prázdninách 2021 jsme uspořádali tři turnusy tradičního příměstského tábora, o které je z řad 
rodičů každý rok enormní zájem. Podařilo se nám zaplnit všechny tři termíny zájemci z řad dětí, 
které pravidelně navštěvují naše dílny nebo těmi, na které se nedostalo v předchozím roce. První 
tábor proběhnul pod lektorským vedením Veroniky Dolanské v termínu od 19. do 23. července. 
Název měl Krajinou v obraze. Další turnus s názvem Letní detektivka se konal od 26. do 30. čer-
vence pod vedením Pavlíny Pitrové. Ta měla na starost i poslední turnus s názvem Ahoj sochy! 
V termínu od 9. do 13. srpna. S dětmi jsme měly základnu v galerii na Masarykově náměstí 24, 
ale navštívily jsme i galerii v Komenského 10. Součástí každého turnusu byl i jednodenní výlet 
na Rokštejn (první turnus) a do nedalekých Bransouz. Závěrečná vernisáž výtvorů dětí uzavřela 
všechny tři turnusy příměstských táborů. 
Noc s Andersenem jsme v roce 2021 pořádali hned dvakrát. Pravidelně se tato akce koná vždy na 
konci března, uskutečnit ji ale v tomto období nebylo možné díky koronavirové pandemii. Při-
pravili jsme proto on-line variantu. V den, kdy se mělo naše Andersenovské setkání uskutečnit, 
jsme zveřejnili video a audio nahrávku s textem dětské knížky Den, kdy pastelky řekly dost! od 
autora Drewa Daywalda.  Do přípravy nahrávky se zapojili i někteří zaměstnanci galerie tím, že 
namluvili postavy pastelek, tedy jednu z kapitol knihy. Děti měly možnost tvořit na základě po-
slechu přímo ze svých domovů. Své výtvory nám mohly zaslat elektronicky. Nakladatelství Piko-
la, které knihu vydalo, nám poskytlo nejen souhlas se zveřejněním nahrávky, ale nabídlo 2 knihy 
jako odměnu. Na konci srpna (27. – 28. 8.) jsme uspořádali druhou Noc s Andersenem, tentokrát 
již s přespáním, tvořením a prohlídkou výstav Terezy Říčanové Černá zvířata a Ester Knapové Malí 
Indiáni. 
V roce 2021 se podařilo uspořádat jednu narozeninovou oslavu. Situace vzniklá ohledně vlád-
ních nařízení i samotné pandemie neumožňovala pořádat tuto speciální akci ve větším rozsahu. 
Věříme, že v následujícím roce se k narozeninovým oslavám pro děti opět vrátíme.



10

Edukačními aktivitami jsme se stejně jako každý rok zapojili do Muzejní a galerijní noci. Ta pro-
běhla v pátek 10. 9. na obou galerijních budovách. V galerii na Masarykově náměstí se konal 
workshop s výtvarnicí Terezou Říčanovou k její výstavě s názvem Černá zvířata. V galerii na Ko-
menského 10 byla otevřená dílna pro rodiny s dětmi k architektuře budovy a k výstavě Temná 
noc duše.

Od září do prosince roku 2021 probíhal výtvarný kurz pro dospělé, který byl rozdělen do šesti 
samostatných lekcí. Účastníci si vyzkoušeli techniku malby a kresby, z námětů potom zátiší, por-
trét podle busty, zpestřením byla krajinomalba a kresba architektury přímo v plenéru. Poslední 
prosincové setkání bylo věnované abstraktní malbě. 
Výtvarné dílny pro seniory, které pořádá OGV ve spolupráci se Senior Point Jihlava, probíhaly 
v  roce 2021 od září do prosince, vždy poslední čtvrtek v měsíci. V září se účastníci inspirovali 
výstavou Terezy Říčanové Černá zvířata, v říjnu vyrobili podzimní dekoraci, v listopadu v tvorbě 
vycházeli z výstavy Jana Honsy Samotář se srdcem venkovana a v prosinci vytvářeli opět vánoční 
dekoraci.
V  rámci prezentace edukačních aktivit jsme se účastnili konference, kterou pořádala Komora 
edukačních pracovníků při Radě galerií ČR s názvem Bilance 17 let činnosti KEP. Edukátorka OGV 
vystoupila s  příspěvkem dobré praxe s  názvem Náš street art. Konference se uskutečnila 3. 9. 
v Domě U kamenného zvonu. Další prezentace galerijních aktivit proběhla v Národním muzeu 
ve dnech 15. a 16. 9. v rámci konference Muzeum pro návštěvníky IV: Virtuální komunikace (nejen) 
v době koronavirové. 

Prostor poskytla OGV týmu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava (26.–31. 10.) 
Festivalem byly využity obě galerijní budovy. V galerii na Masarykově náměstí se konaly pořady 
a tvořivé dílny pro děti. Dvě z nich pod názvem Obrazy a příběhy proběhly pod vedením galerijní 
edukátorky P. Pitrové ve středu 28. 10. 2021.
Galerie se již tradičně zapojila do Dne otevřených dveří památek, který se konal 4. září. Pro ná-
vštěvníky byly přichystané komentované prohlídky obou historických budov galerie. Vstup zdar-
ma potom návštěvníkům galerie nabídla o víkendu 2.–3. října v rámci Dnů otevřených ateliérů na 
Vysočině.
Na podzim 2021 do galerie v rámci pravidelné spolupráce zavítala skupina studentů z Vysoké 
školy polytechnické Jihlava v rámci předmětu Marketing Communication.

I přes nepříznivou situaci se v roce 2021 uskutečnila řada doprovodných programů k probíhají-
cím výstavám.
Podařilo se uskutečnit řadu komentovaných prohlídek: k výstavě Nesebereš! Jitky Králové a Ro-
berta Bučka (11. 7. 2021), k výstavě Daniela Balabána Na počátku bylo slovo (23. 7. 2021), k výstavě 
Element SKLO (10. 8. 2021). V rámci Muzejní a galerijní noci (10. 9. 2021) proběhly komentované 
prohlídky výstav Temná noc duše a Černá zvířata Terezy Říčanové. K oběma výstavám proběhly 
ještě další komentované prohlídky – 7. 10. 2021 k výstavě Temná noc duše a 12. 10. 2021 k vý-
stavě Černá zvířata. 30. 11. 2021 se ještě uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Jan Honsa 
(1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana.

Projekty ve zvukové galerii IGLOO měly v roce 2021 bohatou doprovodnou dramaturgii.
K výstavě Tomáše Šenkyříka proběhla tematická beseda s vystavujícím umělcem, na kterou navá-
zala zvuková procházka po Jihlavě. Petra Kapš vedla zvukovou procházku po Jihlavě. Félix Blume 
připravil tematický workshop pro děti a také promítání svého nového filmu Desert Lights. Dětská 
dílna proběhla také pod vedením Marie Komarové v rámci její instalace Odradky. K výstavě také 
proběhla tematická performance s názvem Příběhy ze sklepa.
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Činnost galerie v době uzavření kvůli pandemii koronaviru
V souvislosti s koronavirovou pandemií byla galerie uzavřena od začátku roku až do 11. května 
2021. Kromě webových stránek www.ogv.cz ke komunikaci s publikem již dlouhodobě galerie 
využívá sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a Youtube. 
V roce 2021 se v době uzavření kulturních institucí galerie zaměřila především na video prezen-
taci aktuálních výstav. Vzniklo několik video cyklů představujících výstavy formou krátkých me-
dailonů, komentovaných prohlídek a edukačních videí pro děti. Všechna videa jsou ke zhlédnutí 
na YouTube kanále galerie.
V úvodu roku galerie pokračovala s prezentací výstavy Černá zvířata krátkými informačně-zábav-
nými videi, ve kterých účinkovala sama vystavující umělkyně Tereza Říčanová. Galerijní eduká-
torka k výstavě také připravila několik videí s tvořením na doma.
Dále byly video formou prezentovány výstavy DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939–2014),  
Artur Magrot – Canis Lupus, Jan Rousek – Nájemníci času a Element SKLO.
Během ledna a února galerie připravila edukační videa pro děti s názvem Ze sbírek… Vybralo se 
celkem šest autorů a tedy i šest výtvarných děl, která jsme dětem představili. Komentář k nim 
měly i samotné děti, které byly přizvány ke spolupráci. Každé video bylo zakončeno tvořivou 
aktivitou, kterou si děti mohly vyzkoušet přímo doma. Další on-line výtvarné dílny pro děti jsme 
připravili k výstavám Element SKLO, k výstavě Jiřího Načeradského a Jitky Králové a Roberta Buč-
ka.
Speciálním projektem, který se přesunul z původního výstavního do on-line prostoru, bylo au-
diovizuální dílo AKÍMÁ autorů Františka Filipi, Davida Baránka a Tomáše Chalupského. Premiéra 
videa proběhla 25. března na YouTube kanále galerie.

Přehled edukačních dílen pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ:
1. 6. – 30. 6. 2021 – Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo / Komenského 10
Návštěvnost: 216 osob
1. 9. – 15. 10. 2021 – Temná noc duše / Komenského 10
Návštěvnost: 67 osob
1. 9. – 15. 10. 2021 – Tereza Říčanová – Černá zvířata / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 175 osob
23. 11. – 23. 12. 2021 – Postavy adventu / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 380 osob
15. 11.2021 – 4. 2. 2022 – Jan Honsa – Samotář se srdcem venkovana / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 22 osob
Časově neomezené – Když byli dětmi / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 103 osob
Časově neomezené – Přemyslovci v galerii aneb 1 100. výročí úmrtí sv. Ludmily / 
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 20 osob
Časově neomezené – Knihovnou k umění, uměním ke knize / Komenského 10
Návštěvnost: 23 osob
Časově neomezené – JAK? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského – projektový den / 
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 20 osob
Časově neomezené – Jak se dělá výstava? / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 13 osob
Časově neomezené – Poprvé v galerii / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 136 osob
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Časově neomezené – vvv.galerie (výtvarná výchova v galerii) / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 126 osob
Časově neomezené – Náš street art (celoroční projekt) / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 31 osob

Přehled víkendových dílen pro rodiny s dětmi:
26. 6. 2021 – k výstavě Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš! / Komenského 10
Návštěvnost: 7 osob
17. 7. 2021 – k výstavě Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo / Komenského 10
Návštěvnost: 3 osoby
25. 9. 2021 – k výstavě Tereza Říčanová – Černá zvířata / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 5 osob
16. 10. 2021 – k výstavě Temná noc duše / Komenského 10
Návštěvnost: 12 osob
27. 11. 2021 – k výstavě Jan Honsa (1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana / 
Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 5 osob
18. 12. 2021 – k výstavě Sestry Válovy – Pod jedním nebem / Vánoční dílna / Komenského 10
Návštěvnost: 15 osob
31. 12. 2021 – ke stálé expozici / Silvestrovská dílna / Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 15 osob

Přehled dílen pro seniory:
30. 9. 2021
14. 10. 2021
25. 11. 2021
16. 12. 2021
Celkem návštěvnost: 16 osob

Přehled výtvarného kurzu:
7. 9. 2021
23. 9. 2021  
5. 10. 2021
23. 11. 2021
7. 12. 2021
Celkem návštěvnost: 43 osob

Přehled kulturních a doprovodných akcí:
leden – květen 2021 – on-line prezentace (video prezentace výstav; kreativní videa pro děti)
25. 3. 2021 – Akímá – video projekt / on-line premiéra
10. 7. 2021 – beseda s Tomášem Šenkyříkem k jeho výstavě Povídky z Plačkova lesa
Návštěvnost: 26 osob
10. 7. 2021 – zvuková procházka k výstavě Tomáš Šenkyřík – Povídky z Plačkova lesa
Návštěvnost: 26 osob
11. 7. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš!
Návštěvnost: 17 osob
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23. 7. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo
Návštěvnost: 7 osob
19. – 23. 7. 2021 – příměstský tábor Krajinou nejen v obraze
Návštěvnost: 70 osob
22. 7. 2021 – zvuková procházka s Petrou Kapš
Návštěvnost: 12 osob
26. – 30. 7. 2021 – příměstský tábor Letní detektivka
Návštěvnost: 102 osob
3. 8. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Element SKLO
Návštěvnost: 8 osob
9. – 13. 8. 2021 – příměstský tábor Ahoj sochy! + vernisáž
Návštěvnost: 119 osob
10. 8. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Element sklo – Matérie fantazie
Návštěvnost: 8 osob
27. – 28. 8. 2021 – Noc s Andersenem
Návštěvnost: 4 osoby
září 2021 – červen 2022 – Spolu u stolu – pravidelný edukační, kreativní program pro děti
Návštěvnost v roce 2021: 76 osob
4. 9. Den otevřených dveří památek
Návštěvnost: 68 osob
4. 9. 2021 – komentované prohlídky historických budov galerie 
(v rámci Dne otevřených dveří památek)
Návštěvnost: 7 osob
10. 9. 2021 – Muzejní a galerijní noc v Jihlavě (komentované prohlídky výstav 
Temná noc duše a Tereza 
Říčanová – Černá zvířata; portrétování návštěvníků; workshop s Terezou Říčanovou; 
dílny pro děti s galerijními edukátory)
Návštěvnost: 203 osob
30. 9. 2021 – performance ka3ka3
Návštěvnost: 6 osob
2. – 3. 10. 2021 – Dny otevřených ateliérů
Návštěvnost: 52 osob
7. 10. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Temná noc duše
Návštěvnost: 7 osob
12. 10. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Tereza Říčanová – Černá zvířata
Návštěvnost: 1 osoba
28. 10. 2021 – workshop pro děti s Félixem Blume k výstavě Cvrčci ze sna
Návštěvnost: 12 osob
28. 10. 2021 –  projekce filmu Desert Lights (Félix Blume, 2021) 
s autorským úvodem a diskuzí
Návštěvnost: 19 osob
17. 11. 2021 –  dílna pro děti ke stálé expozici Ze sbírek…
Návštěvnost: 6 osob
30. 11. 2021 – komentovaná prohlídka výstavy Jan Honsa (1876–1937) – 
Samotář se srdcem venkovana
Návštěvnost: 4 osoby
10. 12. 2021 – workshop pro děti s Marií Komarovou
Návštěvnost: 7 osob
10. 12. 2021 – performance: Maria Komarova – Příběhy ze sklepa
Návštěvnost: 17 osob
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PODROBNĚJŠÍ POPIS USKUTEČNĚNÝCH VÝSTAV

Artur Magrot – Canis Lupus / 19. 11. 2020 – 24. 1. 2021 / galerie Alternativa / 
kurátorka Nina Moravcová
Prezentace dvojice prací absolventa pražské akademie Artura Magrota (1985) – videoinstalace 
Canis Lupus (2019) a Global Illumination (2020). Magrot v nich, prostřednictvím práce s nejmo-
dernějšími softwary, ale i nečekaně oproštěným jazykem, podává výpověď o současné situaci, 
společenských hodnotách, touze po štěstí, bezpečném útočišti, ale i potřebě vymezování vlast-
ního teritoria a obavě z jeho narušení.

Barbora Šimková, Andreas Gajdošík: Nejlepší z možných výzkumů / 
3. 12. 2020 – 31. 1. 2021 / on-line / kurátorka Monika Szűcsová
Aktivisticky laděný projekt uchopuje dosud nezpracovaný výzkum skupiny nejbohatších Če-
chů metodou nevědeckého/uměleckého výzkumu prostřednictvím platformy  Nejvýzkum.cz.    
Pro účely výstavy je projekt doplněn hrou Korona Speciál. 

Tereza Říčanová – Černá zvířata / 12. 11. 2020 – 31. 1. 2021 / Masarykovo nám. 24 / 
kurátorka Hana Zrno Vondrů
Tereza Říčanová je ilustrátorka, grafička a kreslířka, autorka především dětských knih, dlouho-
době spolupracuje s nakladatelstvím Baobab. S rodinou žije v Mezné u Pelhřimova, přičemž se 
její každodenní život – péče o statek a zvířata - stává hlavním tématem tvorby. Výstava kurátorky 
Hany Zrno Vondrů nabídne průřez jejím dílem, s důrazem na nejnovější tvorbu. 

Jan Rousek – Nájemníci času / 14. 1. – 14. 3. 2021 / galerie Alternativa / 
kurátorka Lea Petříková
Práce filmaře Jana Rouska, týkající se možností interpretace novodobých dějin, poprvé předsta-
vené v galerijním kontextu. 

DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939–2014) / 26. 11. 2020 – 21. 3. 2021 / 
Komenského 10 / kurátor Petr Vaňous
Výstava připomene dílo předního českého figurálního malíře v chronologickém průřezu jednot-
livými fázemi tvorby. Všechny vystavené obrazy jsou zapůjčeny výhradně ze soukromých sbírek.

Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš! / 15. 4. – 11. 7. 2021 / galerie Alternativa / 
kurátoři Jitka Králová, Robert Buček
Autory spojuje práce s přírodními procesy i nezvyklé uvažování nad jejich prostorovým uspořá-
dáním, tříděním a klasifikací v nepřirozeném prostoru galerie. 

Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa / 13. 5. – 11. 7. 2021 / zvuková galerie IGLOO / 
kurátor Miloš Vojtěchovský
Výstava je zvukovou a obrazovou sondou do významné, i když rozměry nevelké přírodní rezerva-
ce na Jižní Moravě. Tomáš Šenkyřík (1972) je hudebník a muzikolog se zájmem o terénní nahráv-
ky, akustickou ekologii a objevování hudebních struktur zvukového prostředí.

Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo / 29. 4. – 1. 8. 2021 / Komenského 10 / 
kurátor Radek Wohlmuth
Výstava představí soubor díla Daniela Balabána, představitele malby střední generace, který od 
poloviny osmdesátých let výrazně ovlivňuje ostravskou výtvarnou scénu. Ve svém díle spojuje 
komentář k socialistickému realismu i křesťanské ikonografii, stejně jako odkazy ke klíčovým po-
stavám dějin umění a jejich dílům. 
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Element sklo – Matérie fantazie / 18. 2. – 15. 8. 2021 / Masarykovo nám. 24 / 
kurátoři Zuzana Svobodová, Hana Zrno Vondrů
Výstava připravená Muzeem Vysočiny Třebíč prezentuje autorskou tvorbu sklářských výtvarníků, 
design a výrobu, ale také práce studentů specializovaných středních škol z Vysočiny, Jižních Čech 
a Dolního Rakouska.

Ester Knapová – Malí Indiáni / 22. 7. – 29. 8. 2021 / galerie Alternativa / 
kurátor Petr Vaňous 
Malířské a kresebné dílo Ester Knapové (1993) charakterizuje křehkost a intimita výrazu stejně 
jako smysl pro snovou introspekci. Výstava je výběrem autorčiných prací tematizujících feno-
mén dětské hry. 

Petra Kapš – B PETRIFIED, tidal love / 22. 7. – 19. 9. 2021 / zvuková galerie IGLOO / 
kurátor Miloš Vojtěchovský 
Instalace je zvukovou pozvánkou do subsonického substrátu minerálů a tekutin v místech jako 
Pohorský prales, řeka Lobnica nebo vodopád Šumik.

Temná noc duše / 12. 8. – 17. 10. 2021 / Komenského 10 / 
kurátorka Nina Moravcová 
Výstava Temná noc duše představuje práce skupiny vizuálních umělců, jejichž tvorbu charakte-
rizuje zvýšená citlivost vůči aktuální společenské situaci. Snaží se zachytit všudypřítomné poci-
ty znepokojení, nejistoty a dezorientace podmíněné frustrací vyvěrající z neschopnosti ovlivnit 
realitu hroutícího se světa.

Tereza  Říčanová – Černá zvířata / 26. 8. – 17. 10. 2021 / Masarykovo nám. 24 / 
kurátorka Hana Zrno Vondrů 
Průřezová výstava tvorbou Terezy Říčanové zachycuje její pestrý tvůrčí repertoár a živelnou 
tvůrčí energii.

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová – Nevidené / 9. 9. – 10. 10. 2021 / galerie Alternativa / 
kurátorka Dominika Chrzanová 
Na výstave je prezentovaná interaktívna svetelno-zvuková inštalácia Veroniky Šmírovej, do kto-
rej je možné fyzicky vstupovať a meniť jej podobu. V druhej miestnosti diváci vstúpia, naopak, 
do temnej objektovej inštalácie Emy Lančaričovej, ktorá zas poukazuje na  dôležitosť hlavných 
zložiek fotografie - svetlo, čas a priestor.

Letní výtvarný plenér Přibyslav 2021 – výstava prací / 16. 9. – 13. 10. 2021 /  
Masarykovo nám. 24 
Výstava vybraných prací vzniklých během druhého ročníku týdenního výtvarného plenéru  
v Přibyslavi.

Félix Blume – Cvrčci ze sna / 30. 9. – 31. 10. 2021 / zvuková galerie IGLOO / 
kurátor Miloš Vojtěchovský 
Instalaci tvoří videoprojekce krátkého příběhu, který vznikl s dětmi během dílny v Chile, sku-
pina zpívajících  „repro-cvrčků“,  které Felix s dětmi postavil, dětské kresby skutečných cvrčků 
a výběr krátkých videí na téma zvuk a poslouchání, které si návštěvníci mohou na počítači se 
sluchátky přehrát.

ka3ka3 – Na dotek modrého světla / 30. 9. – 31. 10. 2021 / 
experimentální prostor Za bukem / kurátorka Lucie Nováčková 
Tématem instalace je pohrávání si s vlastní identitou, soukromím, převlekem, metaforou 
skutečné osobnosti a té, kterou dáváme najevo ve fyzickém světě i v rámci sociální sítě.
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Jan Honsa (1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana / 12. 11. 2021 – 6. 2. 2022 / 
Masarykovo nám. 24 / kurátorka Jana Bojanovská 
Výstava je průřezem tvorbou tohoto pozapomenutého českého krajináře a sleduje postupný 
vývoj jeho malířského stylu. Na vybraném souboru obrazů, kreseb a grafik z veřejných galerií 
i soukromých sbírek je prezentována Honsova tvorba založená na trvalém a hlubokém kontak-
tu s přírodou, v níž vyrostl, žil a pracoval. 

Ze zadu... Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek… / 
12. 11. 2021 – 6. 2. 2022 / Masarykovo nám. 24 / kurátorka Ilona Staňková 
Lenka Zadražilová se inspirovala právě zadními stranami obrazů ze stálé expozice galerie a své 
malby nyní vystavuje v bezprostřední blízkosti originálů.

Petra Švecová – Atlasy a ostrovy / 19. 11. 2021 – 6. 1. 2022 / galerie Alternativa / 
kurátor Jiří Kovanda 
Petra Švecová pracuje primárně se semiabstraktními obrazy, do nichž se prolínají konkrétní 
tvary předmětů či krajin. Jako by nás pak obraz vedl k tendenci hledat předměty a souvislosti, 
zarámovat je slovy a jmény.

Maria Komarova – Odradky / 19. 11. 2021 – 12. 1. 2022 / zvuková galerie IGLOO / 
kurátor Miloš Vojtěchovský 
Z nalezených předmětů a elektroakustických přístrojů autorka vytváří dočasné konstelace, ve 
kterých každodenní věci dostávají nové významy a podoby. V jejích rukou se neživé věci pro-
měňují v jakési drobné robotické bytosti, projevující pohybem a zvukem vlastní charakter 
a nálady.

Sestry Válovy – Pod jedním nebem / 19. 11. 2021 – 27. 2. 2022 / Komenského 10 / 
kurátorka Dagmar Šubrtová 
Narozeny ve stejný den stejného roku byly nerozdělitelné, a přesto ve své práci dokázaly být 
individuální. Tato výstava nám je představuje v trochu jiné podobě, než je známe. Na výstavě 
zároveň v komornější formě představí své práce čtyři autoři, pro některé bylo setkání s Jitkou 
a Květou iniciační pro jejich tvorbu, jiné spojovalo hluboké přátelství a další byl jejich souputní-
kem a celoživotním obdivovatelem.
 

VĚDECKO VÝZKUMNÁ, PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST

Vědeckovýzkumná a prezentační činnost
Kromě projektů realizovaných externími subjekty za dílčí podpory OGV se galerie zabývala roz-
vojem dlouhodobých i jednoletých projektů v rámci interní činnosti odborných pracovníků ga-
lerie.
Standardním dlouhodobým projektem kurátorů sbírek je průběžné odborné zpracovávání sbír-
kových 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 umě-
leckých osobností regionu Vysočiny. 
Již delší čas se rozvíjí projekt mapování uměleckých aktivit ve venkovském prostředí a mapování 
a prezentace zvukového umění (Daniel Novák).
Celoročně byla realizována technická (telefonická a e-mailová) podpora ostatním galeriím a mu-
zeím k aplikaci Demus a CES online (Alena Uxová).
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Publikační činnost
Pravidelným edičním počinem galerie je tiskovina typu komunitních novin o kulturním dění na 
Vysočině s názvem O-kraj, která v roce 2021 vyšla dvakrát.
Galerie byla také koordinátorem realizace a vydání čtvrtého ročníku sborníku reflektujícího umě-
lecké dění na Vysočině. Periodikum s názvem (z) Vysočiny umění vychází jednou ročně.
Galerie vydala též drobné doprovodné tiskoviny („skládačky“) k pořádaným výstavám (Daniel 
Balabán, Temná noc duše, Sestry Válovy, Jan Honsa) a „pracovní listy“ k doprovodným edukač-
ním programům.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY

K 31. 12. 2021 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 555 sbírkových předmětů.
Z toho:
malba                                                                                                                                 1 269
kresby a příbuzná papírová díla                                                                                1 712
grafiky                                                                                                                                2 312
plastiky                                                                                                                                  366
výstavní kolekce kreseb a grafik                                                                                    881
fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média                                                              15 

Akviziční činnost 
Centrální evidence sbírek MK ČR
V roce 2021 bylo získáno celkem 5 předmětů do sbírky OGV v Jihlavě
z toho podle podsbírek
kresby a příbuzná papírová díla                                                                                          1
grafiky                                                                                                                                          4

podle způsobu získání:
dar                                                                                                                                                 3
koupě                                                                                                                                           2

zaevidováno v chronologické evidenci                                                                            5
zaevidováno v systematické evidenci                                                                               5
zaevidováno v počítačové databázi Demus Evidence                                                 5
zaevidováno v počítačové databázi Demus Výtvarné umění                                    5

Přírůstky 2021 darem:
1.     K 1710, Franta Jiří, Mám problém, který nikdo nevidí 2021
2.     G 2283, Klimeš Svatopluk, (bez názvu), 2010
3.     G 2284, Dezsö Andrea , (bez názvu), 2017

Přírůstky 2021 koupí:
1.     G 2281, Vičar Jan, Houpačka,  2019
2.     G 2282, Vičar Jan,  Kostel v Marnay-sur-Seine,  2021

zapsáno v CES z akvizic roku 2020 celkem 3 předměty
zapsáno v CES z akvizic roku 2021 celkem 0 předmětů
připravena aktualizace pro systém CES MK ČR z akvizic roku 2021 celkem 5 předmětů. 
Předměty byly získány na konci roku 2021 a budou zapsány do CES v dalším řádném termínu  
v r. 2022.
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Inventarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2021 v rámci plánovaných inventarizací  
v termínu 11. 1. 2021 – 22. 9. 2021 881 předmětů z celkového počtu 881 předmětů podsbírky  
24 – další – výstavní kolekce kreseb a grafik zapsaných ve sbírkové evidenci k 22. 9. 2021.
Na každém sbírkovém předmětu bylo nejprve vyhledáno a přečteno inventární číslo, číslo zapsá-
no do formuláře InvRevize v počítačové databázi, zkontrolována shoda evidenčních záznamů 
v počítačové databázi (případně opraveny drobné chyby a překlepy v databázi) s inventarizo-
vaným 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 PV/G, zkontrolována shoda evidenčního záznamu s inventarizova-
ným předmětem a záznam byl označen razítkem s datem inventarizace. Předměty, které nebyly 
zfotografovány, byly zfotografovány a náhledy připojeny k záznamům v databázi. 

Výsledky inventarizace: 
1. Inventarizační komise zkontrolovala 881 sbírkových předmětů z celkového počtu 881 sbírko-
vých předmětů evidovaných v podsbírce k 22. 9. 2021 
2. Inventarizační komise konstatuje, že evidenční záznamy v inventární knize a počítačové data-
bázi všech inventarizovaných předmětů souhlasí se skutečným stavem.
3. Inventarizační komise konstatuje, že z kontrolovaných předmětů nebyl v době trvání inventa-
rizace žádný předmět zapůjčen.
4. Inventarizační komise tedy konstatuje, že podsbírka 24 – další – výstavní kolekce kreseb a gra-
fik je úplná a žádný z předmětů nechybí

Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu a tudíž restaurování a konzervo-
vání předmětů řeší dodavatelsky. V r. 2021 nebylo z důvodu omezeného rozpočtu žádné dílo re-
staurováno nebo ošetřeno dodavatelsky. V r. 2020 byla opravena zaměstnanci galerie adjustace 
celkem 7 předmětů

1.     O 557, Horník Jiří; Hornický učeň
2.     O 627, Hoffstädter Bedrich; Geometr
3.     K 1325, Stritzko Otto; Krajina s šípkovou růží
4.     O 574, Kuba Ludvík; Žně na Hlinecku
5.     O 771, Blažíček Oldřich; Za humny (Kraskov)
6.     O 891, Přikryl Richard; Cikánská ulice
7.     O 77, Podloucký Alois; Jihlava večer v zimě
Zároveň zaměstnanci OGV ošetřují, adjustují a chystají předměty pro zápůjčky jiným institucím.

Badatelské návštěvy 
V roce 2021 bylo realizováno celkem 13 badatelských návštěv, z toho 1 (9 sbírkových předmětů) 
návštěva byla realizována fyzicky a ve 12 případech (395 sbírkových předmětů) se jednalo o vy-
žádání elektronických informací.
Převaha vyžádání elektronických informací je nesporným kladem vzhledem k péči o tyto před-
měty. 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 zaměst-
nanců galerie, nebo si je sami vyhledávají v elektronickém katalogu sbírek Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě www.ogv.cz/promus  (do května 2021) od 15. 11. 2021 v novém katalogu sbírek 
https://sbirky.ogv.cz/  na nových webových stránkách galerie, kde jsou veřejnosti k dispozici in-
formace o všech sbírkových předmětech, případně v Registru sbírek Rady galerií ČR, kde jsou též 
k dispozici data o předmětech ze sbírky OGV v Jihlavě.
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Digitální evidence sbírek
Zápis všech sbírkových předmětů do databáze DEMUS byl dokončen již v roce 2001. V průbě-
hu roku 2021 byly doplněny nové akvizice, postupně doplňovány medailony autorů v tabulce 
Osobností o nově zjištěné informace, byla průběžně doplňována literatura vztahující se k jednot-
livým 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 da-
tabáze přibylo v r. 2021 964 digitálních náhledů sbírkových předmětů.

Realizované výpůjčky ze sbírky OGV
V roce 2021 bylo realizováno celkem 12 výpůjček ze sbírky OGV. Vypůjčeno bylo celkem  
125 předmětů

Z toho:
krátkodobých výpůjček ze sbírky OGV – 6, počet předmětů – 58
Všechny výpůjčky byly uskutečněny pro prezentační účely v tuzemsku.

dlouhodobých výpůjček ze sbírky OGV – 6, počet předmětů – 67
5 z nich pokračovalo z předchozích let, jedna dlouhodobá výpůjčka byla v r. 2021 ukončena  
a jedna nově uzavřena

Krátkodobé

5JG2020/12
Západočeská galerie v Plzni 
výstava, Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století 
1.     K 1583, Mašek Karel Vítězslav, Mladý básník, tuš, polokarton
2.     O 1438, Schwaiger Hanuš, Studie rukou, olej, papír podlepený

5JG2021/04
Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace 
výstava, Překročit práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění přelomu 19. a 20. století, 
1.     K 1235, Panuška Jaroslav st., Vrby, uhel, papír tónovaný
2.     O 39, Panuška Jaroslav st., Prtioko na vandru, olej, lepenka
3.     O 261, Panuška Jaroslav st., Vodník, tempera, papír

5JG2021/05
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 
výstava, Impresionismus. Krajina barvy a světla
1.     O 264, Havelka Roman, Krajina z Podyjí, olej, karton
2.     O 495, Havelka Roman, Lesní tůň u Bítova, olej, plátno
3.     O 574, Kuba Ludvík, Žně na Hlinecku, olej, plátno
4.     O 670, Bubeníček Ota, Kleny, olej, plátno
5.     O 771, Blažíček Oldřich, Za humny (Kraskov), olej, plátno

5JG2021/06
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
výstava, Ondřej Sekora – Ferda Mravenec a jeho přátelé
1.     K 1174, Sekora Ondřej, Ilustrace ke knize „Trampoty brouka Pytlíka“, kresba perem,  
        polokarton 
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5JG2021/07
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
výstava, Vladimír Silovský (1891–1974)
1.     G 895, Silovský Vladimír, Hráz rybníka, suchá jehla, papír ruční
2.     G 896, Silovský Vladimír, Slovanský ostrov, lept, papír
3.     G 897, Silovský Vladimír, Vláčení, lept, papír
4.     G 898, Silovský Vladimír, Prachovské skály, lept, papír ruční
5.     G 901, Silovský Vladimír, Polní květy, lept, papír ruční s vodoznakem (filigránem)
6.     G 902, Silovský Vladimír, Dub, suchá jehla, papír
7.     G 1595, Silovský Vladimír, F.X.Šalda, litografie podtisk, papír
8.     G 1669, Silovský Vladimír, Národní divadlo, lept, papír ruční s vodoznakem (filigránem)
9.     G 1673, Silovský Vladimír, Karlův most, lept, papír
10.   PV/G 65, Silovský Vladimír, Kněžiště chrámu sv. Víta, lept, papír s vodoznakem (filigránem)
11.   PV/G 66, Silovský Vladimír, Severní boční strana, lept, papír s vodoznakem (filigránem)
12.   PV/G 203, Silovský Vladimír, Morový sloup zv. „Boží muka“, lept, papír s vodoznakem  
         (filigránem) 
13.   PV/G 407, Silovský Vladimír, Na stavbě, lept, papír
14.   PV/G 624, Silovský Vladimír, Domy pod Týnem, lept, papír s vodoznakem (filigránem)
15.   PV/G 637, Silovský Vladimír, Svážení obilí, lept, papír transparentní (průsvitný)
16.   PV/G 647, Silovský Vladimír, V koncentračním táboře, lept, papír
17.   PV/G 653, Silovský Vladimír, Zástup, suchá jehla, papír transparentní (průsvitný)
18.   PV/G 705, Silovský Vladimír, Podobizna, lept, papír ruční

5JG2021/08
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
výstava, RYTÍŘ A KRÁSNÁ PANÍ výtvarná tvorba manželů Karla a Emilie Tomanových
1.     G 1133, Toman Karel, Caprichos – fantazie, dřevoryt (xylografie), papír
2.     G 1134, Toman Karel, Caprichos – fantazie, dřevoryt (xylografie), papír
3.     G 1135, Toman Karel, Caprichos, dřevoryt (xylografie), papír
4.     G 1137, Tomanová Emilie, Dětský svět, suchá jehla, papír s vodoznakem (filigránem)
5.     K 1088/A, Toman Karel, Červenec – Lev, tempera, papír
6.     K 1088/B, Toman Karel, Červenec – Lev, tempera, papír akvarelový
7.     K 1089/A, Toman Karel, Duben – Býk, tempera, papír akvarelový
8.     K 1089/B, Toman Karel, Duben – Býk, tempera, papír akvarelový
9.     K 1090/A, Toman Karel, Březen – Skopec, tempera, papír akvarelový
10.   K 1090/B, Toman Karel, Březen – Skopec, tempera, papír akvarelový
11.   K 1091/A, Toman Karel, Únor – Ryby, tempera, papír akvarelový
12.   K 1091/B, Toman Karel, Únor – Ryby, tempera, papír akvarelový
13.   K 1092/A, Toman Karel, Září – Váhy, tempera, papír akvarelový
14.   K 1092/B, Toman Karel, Září – Váhy, tempera, papír akvarelový
15.   K 1093/A, Toman Karel, Červen – Rak, tempera, papír akvarelový
16.   K 1093/B, Toman Karel, Červen – Rak, tempera, papír akvarelový
17.   K 1094/A, Toman Karel, Srpen – Panna, tempera, papír akvarelový
18.   K 1094/B, Toman Karel, Srpen – Panna, tempera, papír akvarelový
19.   K 1095/A, Toman Karel, Prosinec – Kozorožec, tempera, papír akvarelový
20.   K 1095/B, Toman Karel, Prosinec – Kozorožec, tempera, papír akvarelový
21.   K 1096/A, Toman Karel, Květen – Blíženci, tempera, papír akvarelový
22.   K 1096/B, Toman Karel, Květen – Blíženci, tempera, papír akvarelový
23.   K 1097/A, Toman Karel, Leden – Vodnář, tempera, papír akvarelový
24.   K 1097/B, Toman Karel, Leden – Vodnář, tempera, papír akvarelový
25.   K 1098/A, Toman Karel, Říjen – Štír, tempera, papír akvarelový
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26.   K 1098/B, Toman Karel, Říjen – Štír, tempera, papír akvarelový
27.   K 1099/A, Toman Karel, Listopad – Střelec, tempera, papír akvarelový
28.   K 1099/B, Toman Karel, Listopad – Střelec, tempera, papír akvarelový
29.   PV/G 818, Tomanová Emilie, Dítě mezi ptáky, suchá jehla, papír

dlouhodobé
 
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 ukončeno 31. 1. 2021
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
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27.   PL 359, Habermann Leopold, Myslitel, kutí zlacení, kov

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

5JG2021/01 
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 119, Dvořák Bohuslav, Jeřáby u Staré Paky, olej, plátno 
6.     O 948, Zezulová Helena, Loď života, olej, karton 
7.     O 1139, Pojer Stanislav, Vesnice, olej, sololit
8.     O 1292, Kos Josef, Zimní motiv, olej, plátno
9.     O 1402, Drapell Josef, Mistr Třeboňský, akryl, plátno 
10.   O 1418, Pavelcová Alice, Vesmír, olej,
11.   O 1419, Pavelcová Alice, Prozařování, olej, plátno 
12.   O 1420, Pavelcová Alice, Tak trochu – modrá, olej, plátno 
13.   O 1423, Milichovská Eva, Bludný balva,n pastel voskový, plátno 
14.   O 1426, Brunová Svatava, Stupně štěstí, olej, plátno 
15.   PL 342, Hyliš Karel, Jaro Vysočiny, plastika, bronz 
16.   PL 359, Habermann Leopold, Myslitel, kutí zlacení, kov

Jiná prezentace sbírek
Sbírky byly do května 2021 prezentovány v on-line databázi sbírek na předchozí verzi webu ga-
lerie www.ogv.cz/promus, od 15. 11. 2021 jsou prezentovány v novém katalogu sbírek na novém 
galerijním webu https://sbirky.ogv.cz/, dále 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.
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KNIHOVNA

Od ledna do května roku 2021 byla galerijní knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu opatření 
v důsledku epidemie Covid 19. 
K 31. 12. 2021 bylo v knihovním fondu 8 946 knihovních jednotek, z toho 3 822 monografií,
3 783 katalogů výstav, 369 kompletů periodik a 71 volných periodik. Mezi knihovní jednotky se 
řadí odborné články a mapy. 
Přírůstky za rok 2021 tvořily monografie, katalogy výstav a odborné časopisy získané nákupem, 
výměnou nebo darem od jiných galerií nebo umělců. 
Na knižní fond bylo v roce 2021 vynaloženo Kč 12 866,– , z toho Kč 8 413,– na knihy a Kč 4 453,– 
na pokračující předplatné periodik. 
Galerijní knihovnu za rok 2021 fyzicky navštívilo 45 osob, které si vypůjčily 158 knihovních do-
kumentů. 
Celková roční tržba za prodej publikací na internetovém e-shopu a na vrátnicích ve dvou galerij-
ních budovách je Kč 50 303,82,–.
       

INTERNET

Webové stránky
Na adrese www.ogv.cz byl do 15. 11. 2021 provozován web Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě  
v českém a anglickém jazyce. 15. 11. 2021 na stejné adrese galerie zprovoznila novou verzi webu 
navrženou grafiky Klárou Zahrádkovou a Ondřejem Trnkou a programátorem Jakubem Slád-
kem ze studia Onkubator (https://www.onkubator.com/). V novém progresivním designu zde 
návštěvník nalezne jak běžné informace o výstavách a akcích v galerii, její historii, historii sbírek, 
knihovně atd, ale je zde provozován katalog sbírek se všemi sbírkovými předměty, on line kata-
log odborné knihovny a e-shop pro prodej katalogů a publikací. Web je plně dvojjazyčný (čeština 
a angličtina) stručnější verze nabízí v jazycích německém, francouzském, maďarském a polském.

Počítačové a informační technologie
V r. 2021 byl posílen Wifi signál na obou budovách OGV instalací 8 access pointů s důrazem na 
pokrytí edukačních místností a výstavních sálů galerií ALTERNTIVA a IGLOO pro možnost prezen-
tace umění používajícího síťové technologie. Z důvodu prezentací různého mediálního, multi-
mediálního, zvukového, internetového, softwarového a dalších druhů umění bylo zakoupeno 
pro galerie ALTERNATIVA a IGLOO výkonné PC.  

Propagace na sociálních sítích
Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2021 se ukázala důležitost aktivního používání sociálních 
sítích za účelem udržení kontaktu s publikem v době uzavření kulturních institucí. Velká část ob-
sahu se vedle webových stránek přesunula právě na sociální sítě, kde galerie také zaznamenala 
zvýšenou sledovat a celkovou angažovanost ze strany širokého publika.
Profil galerie lze najít na následujících sítích: Facebook (1 640 sledujících), Twitter (141 sledují-
cích), Instagram (1 429 sledujících) a Youtube (56 sledujících; 142 videí).
Právě poslední dvě zmíněné platformy – Instagram a Youtube – zaznamenaly v roce 2021 nej-
vyšší nárůst sledovanosti a angažovanosti publika, což vypovídá nejenom o aktuálních trendech 
obecně, ale také o způsobu užívání těchto nástrojů za účelem propagace galerijní činnosti.
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VZDĚLÁVÁNÍ pracovníků
Zaměstnanci organizace se pravidelně účastnili organizačních školení pořádaných v rámci kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina.
Během roku 2021 byli pracovníci odborného oddělení účastni on-line vzdělávacích kurzů pořá-
daných Komorou odborných pracovníků a Komorou edukativních pracovníků Rady galerií a dále 
byli začleněni do vzdělávacího programu organizovaného Unií zaměstnavatelských svazů. Eko-
nomka organizace, referentka majetkové správy a asistentka ředitele se pravidelně v průběhu 
roku zúčastňovali odborných on-line školení v návaznosti na 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 Jih-
lavě úzce spolupracovala také s kulturními a dalšími organizacemi v Kraji Vysočina, dále s ga-
leriemi 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 zřizo-
vaných 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 ate-
liérů (DOA) a spolupracovala na dalších dílčích projektech pořádaných v Jihlavě a Kraji Vysočina 
(např. MFDF, festival Fun fatale). Spolupracovat na vybraných projektech určených k prezenta-
ci Kraje Vysočina (Region Tour apod.), v roce 2021 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).
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EKONOMICKÁ ČÁST

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je příspěvkovou organizací zřizovanou ÚSC – Krajem Vysoči-
na. 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, mimořádné příspěvky a investiční příspěvky

Usnesením č. 0580/08/2020/ZK ze dne 22. 12. 2020 byl pro OGV v  Jihlavě schválen příspě-
vek na provoz na rok 2021 ve výši Kč 8 977 000,– a odvod z fondu investic organizace ve výši  
Kč 145 000,–. 
Usnesením č. 0625/11/2021/RK ze dne 6. 4. 2021 byl pro OGV v  Jihlavě schválen finanční 
plán na rok 2021. Příspěvek na provoz a mimořádný příspěvek na provoz Kč 80 000,– určený 
na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku (z) Vysočiny umění činí celkem  
Kč 9 057 000,–. Dále byl schválen mimořádný příspěvek na provoz Kč 75 000,– určený na kry-
tí nákladů spojených s  rezidencí francouzských výtvarníků na Vysočině, investiční příspěvky 
na mimořádné akvizice Kč 300 000,– a na pořízení nového vozidla k zajištění transportu výstav  
Kč 550 000,–. 

Odvod z fondu investic na základě usnesení č. 0580/08/2020/ZK byl organizaci uložen ve výši 
Kč 145 000,–. Odvod se uskutečnil v průběhu roku 2021 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 2021 získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR v rámci podpory sub-
jektu poskytujícího veřejnou kulturní službu na celoroční výstavní činnost ve výši Kč 800 000,–. 
Poukázané prostředky jsou v účetnictví vykázané jako dotace ze státního rozpočtu. K finanční-
mu vypořádání dotace a zúčtování zálohy došlo na konci roku 2021.

V květnu 2021 získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR na projekt „Přemyslov-
ci v galerii aneb 1 100 výročí narození svaté Ludmily“ ve výši Kč 30 000,–. Dotace byla poskytnuta 
na BÚ a zúčtována jako krátkodobá přijatá záloha na transfery ze státního rozpočtu. K vyúčtová-
ní dotace došlo na konci roku 2021.

V srpnu získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR na projekt „Zvuková galerie 
IGLOO“ ve výši Kč 98 000,–. Dotace byla poskytnuta na BÚ a zúčtována jako krátkodobě přijatá 
záloha na transfery ze státního rozpočtu. K vyúčtování dotace došlo na konci roku 2021.

V říjnu získala organizace neinvestiční dotaci, poskytnutou MK ČR v rámci „Programu udržitel-
nosti pro muzea II.“ určenou na pokrytí provozních nákladů ke zmírnění negativních dopadů 
spojených s opatřeními proti nemoci COVID-19 ve výši Kč 74 140,–. K vyúčtování dotace došlo 
na konci roku 2021.

V červnu 2021 získala organizace dotaci od Statutárního města Jihlava na projekt „Zvuková ga-
lerie IGLOO“ ve výši Kč 30 000,–. Dotace byla poskytnuta na BÚ a zúčtována jako krátkodobá 
přijatá záloha na transfery – ostatní ÚSC. K vyúčtování dotace dojde do 15. 3. 2022.

V srpnu získala organizace 1. splátku dotace od Statutárního města Jihlavy ve výši Kč 10 000,–  
a v  prosinci 2. splátku ve výši Kč 26 126,– z  celkové výše Kč 36 126,– v  rámci programu  
„Projekty v oblasti výuky a vzdělávání“ na projekt „Nás street art“ pro období září 2021 – srpen 
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2022. Splátky byly zúčtovány jako krátkodobě přijaté zálohy na transfery – ostatní ÚSC. K vyúčto-
vání dotace dojde v roce 2022.
V listopadu získala organizace 1. splátku dotace od Statutárního města Jihlavy ve výši Kč 30 000,– 
z celkové výše Kč 50 000,– na projekt „Inkubátor/Když byli dětmi“. Dotace byla poskytnuta na 
BÚ a zúčtována jako krátkodobá přijatá záloha na transfery – ostatní ÚSC. K vyúčtování dotace 
dojde v roce 2022.
Dalšími příjmy OGV v Jihlavě byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze služeb, což je vstup-
né a tržby z členských příspěvků Spolku přátel galerie. Velký podíl příjmů představují příjmy za 
pořádání příměstských táborů 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, zejmé-
na přefakturace nákladů spojených s  přípravou výstavy Element Sklo, odborné vedení výuky  
a edukační program v rámci projektů kulturně výchovné činnosti a služby spojené s pořádáním 
MFDF 2021.

Výsledek hospodaření
V roce 2021 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní a doplňkové činnosti 
ve výši Kč 307 074,69,–. 

Výsledek hospodaření ovlivnily mimořádné příspěvky ve výši Kč 171 475,– dotace ze SR ve výši 
Kč 1 002140,– a dotace územních rozpočtů – Statutární město Jihlava ve výši Kč 65 992,–. 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 vstupné-
ho na výstavy, z výtvarných kurzů a kulturně výchovné činnosti, z prodeje katalogů a publikací 
k výstavám a z ostatních služeb. 

Vyšší náklady v průběhu roku 2021 zaznamenala organizace na účtech 511 – opravy, 512 – ces-
tovné a 521 – mzdové náklady zaměstnanců na dohodu o provedení práce a u náhrad za dočas-
nou pracovní neschopnost zaměstnanců. Úsporu organizace zaznamenala na účtech 501 – spo-
třeba materiálu, 502 – spotřeba energií, 504 – prodané zboží, 518 – ostatní služby a 558 – náklady 
z DDHM. Ostatní náklady z činnosti a odpisy jsou v souladu se schváleným finančním plánem. 
Celkové náklady překročeny nebyly. 

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 zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 304/2014 Sb. o plato-
vých poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Organizace je povinna do-
držovat NV č. 567/2006 Sb. Během roku 2021 došlo k zákonné změně na základě NV č. 405/2021 
Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, s účinností od 1. 1. 2022. 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 4 724 000,–, konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši Kč 4 826 404,– včet-
ně výše odměn Kč 180 000,– zúčtovaných do nákladů a zároveň do výnosů jako čerpání fondu 
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odměn v listopadu 2021 na účtech 411/648. Náklady bez výše odměn byly Kč 4 646 404,–, což 
představuje úsporu Kč 77 596,–.    
Doplňková činnost
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě má povolenou doplňkovou činnost na základě usnesení Za-
stupitelstva 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 s  logem OGV – placky, 
barevné plátěné tašky, barevné ponožky a dřevěné tužky. Doplňkovou činnost provozuje organi-
zace od 1. 1. 2006, v průběhu roku 2017 došlo k ukončení komisního prodeje v rámci doplňkové 
činnosti a ke konečnému vyúčtování smluvních vztahů.

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směr-
nice 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 2021.  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 pravo-
moci a povinnosti.
Od roku 2021 používá organizace ke všem schvalovacím postupům softwarový program Cro-
seus. Schvalovací postupy provádí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní v tomto 
programu. Vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola je uskutečněna elektronicky.
Všichni zaměstnanci dbají 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 násled-
né finanční kontroly. 
V roce 2021 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 ne-
srovnalosti. 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 grafiky a plastiky: MgA. Ilona Staňková
kurátorka sbírky malby a kresby: 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 2021 spolupracovala. Existence galerie a jejich aktivit by bez spolupráce s řadou mno-
hých 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, Artalk, Flash Art, Artmap, Artikl, Český rozhlas Vysočina 
Za vstřícnost a ochotnou spolupráci: Grafies Hlinsko, Skori Jihlava, Tiskárny Havlíčkův Brod 
a mnoha dalším partnerům…

V Jihlavě 22. 2. 2022

Mgr. Daniel Novák
ředitel OGV v Jihlavě

Přílohy
    
Rozvaha   |   Výkaz zisku a ztrát
Obrazová příloha



















◀▶ ▶ Tvůrčí hra v rámci akce Noc s Andersenem / 27. 8. 2021 
Performance ka3ka3: Na dotek modrého světla / 30. 9. 2021



Vernisáž výstavy Sestry Válovy – Pod jedním nebem / 18. 11. 2021 
Vernisáž výstavy Temná noc duše / 12. 8. 2021

◀▶ ▶



Sestry Válovy – Pod jedním nebem / 19. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Petra Švecová – Atlasy a ostrovy / 19. 11. 2021 – 6. 1. 2022

◀▶ ▶



Workshop pro děti k výstavě Félix Blume: Cvrčci ze sna / 28. 10. 2021
Performance ve zvukové galerii IGLOO: Maria Komarova – Příběhy ze sklepa / 10. 12. 2021

◀▶ ▶



Zvuková procházka Jihlavou pro děti s Petrou Kapš / 21. 7. 2021
Edukační program pro školy / Když byli dětmi

◀▶ ▶



Spolu u stolu – dlouhodobý projekt pro děti ve spolupráci s F POINT
Vernisáž příměstského tábora / 13. 8. 2021

◀▶ ▶



Workshop pro děti s Terezou Říčanovou / 10. 9. 2021
Galerijní noc / 10. 9. 2021

◀▶ ▶



Portrétování návštěvníků studenty SUPŠ Jihlava-Helenín v rámci Galerijní noci / 10. 9. 2021
Dílna pro seniory   

◀▶ ▶



Jan Vičar, Kostel v Marnay-sur-Seine, 2021, jeden z nových přírůstků do galerijních sbírek v roce 2021

◀



Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš! / 15. 4. – 11. 7. 2021 / galerie Alternativa
Jan Rousek – Nájemníci času / 28. 1. – 14. 3. 2021 / galerie Alternativa

◀▶ ▶



Ema Lančaričová, Veronika Šmírová – Nevidené / 9. 9. – 10. 10. 2021 / galerie Alternativa
Virtuální realita ve zvukové galerii IGLOO: Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa / 13. 5. – 11. 7. 2021

◀▶ ▶



Tereza Říčanová – Černá zvířata / 26. 8. – 17. 10. 2021
Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo / 29. 4. – 1. 8. 2021

◀▶ ▶



Jan Honsa (1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana / 12. 11. 2021 – 6. 2. 2022

Reprodukce na titulní straně | Daniel Balabán, Madona, 2021

◀

Foto | Veronika Dolanská, Tomáš Dolanský, Jana Jarošová, Pavel Petrov, Ilona Staňková, Jana Šašková




