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1 Úvod

1.1  Rekapitulace stavu 
činnosti instituce 
v roce 2019

V roce 2019 se v Galerii výtvarného umění v Ostravě 
uskutečnila generální rekonstrukce střechy Domu umění. 
Jednalo se o mimořádně náročný projekt, který se svou ná-
ročností dá srovnat pouze se sanací suterénů v roce 2013. 
I přes nesnáze v oblasti povolovacích řízení se stavbu poda-
řilo realizovat. V roce 2019 byla provedena výměna stře-
chy světlíků, to znamená nad hlavními sály v 1. NP a 2. NP. 
Jednalo se o generální výměnu, která zahrnovala obnažení 
železných konstrukčních prvků, jež byly sanovány a důklad-
ně ošetřeny. V průběhu stavby bylo rozhodnuto, že budou 
zachovány původní nosné dřevěné trámy, doplněné o nové 
bednění a titanzinkovou krytinu Rheinzink. Současně byla 
prováděna sanace prvků z umělého kamene. Všechny kroky 
byly koordinovány s územním pracovištěm Národního pa-
mátkového ústavu, jelikož Dům umění je kulturní památkou. 
Rád konstatuji, že všechny práce byly prováděny ve vysoké 
kvalitě a v rámcích rozpočtu. V roce 2020 zbývá dokončit 
méně náročné části střech s tradiční konstrukcí nad prosto-
ry administrativy. Rekonstrukce střechy byla po dlouhých 
desítkách let nezbytná a věřím, že minimálně na stejně dlou-
hou dobu bude střecha Domu umění zase plně funkční.

Stavební fáze bohužel znamenala pro chod galerie 
uzavření Domu umění na dobu šesti měsíců (duben – říjen). 
I přesto GVUO nabízela kvalitní mix výstavních projektů na 
začátku a v závěru roku 2019, ať už se jednalo o výstavy 
mezinárodní povahy, výstavy současných autorů i s vazbou 
na region, sbírkové výstavy a výstavní projekty, které byly 
realizovány mimo Dům umění.

Na začátku roku 2019 jsme zahájili výstavu DESET / sou-
časné německé umění ze sbírky Adam Gallery, která do 
galerie vnesla mezinárodní rozměr. Na výstavě v GVUO 
byly zastoupeny malby, kresby a objekty André Butzera, 
Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, 
Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, Markuse Selga, Gerolda 
Millera, Thilo Heinzmanna, Andrey Lehmann a Christiana 
Macketanze. Ve stejné době jsme také představili mimořád-
nou akvizici rozměrnou instalaci a video na výstavě ZISKY 
2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky.

Na podzim se uskutečnily výstavy KŘÍŽ, která před-
stavila různé podoby tohoto motivu i z našeho sbírkového 
fondu, a OTTO GUTFREUND / Bod zlomu, jež v drobnějším 
formátu prezentovala jednu z nejzásadnějších uměleckých 
osobností první poloviny 20. století. Také díky zápůjčkám 
z významných českých galerií se podařilo poutavým způso-
bem konfrontovat dvě radikálně odlišné tvůrčí polohy Otto 
Gutfreunda.

Stěžejní výstavou podzimní a zimní sezóny byl projekt 
Rudolfa Sikory, jedné z nejvýznamnějších osobností slo-
venského umění, nazvaný KONEC SVĚTA? Ekologický 
komiks, jenž byl koncipovaný jako naléhavá výzva všem, 
kterým záleží na budoucnosti naší civilizace a planety. Při 
příležitosti této výstavy byly uspořádány i další programy 
s ekologickou tematikou.

Pro galerii byla mimořádnou událostí spolupráce s výtvar-
nicí Kateřinou Šedou na projektu Bedřichovický poledník. 
Výstava odkazovala na jeden z autorčiných nejrozsáhlejších 
projektů Od nevidím do nevidím (2011–2015).

GVUO se i v roce 2019 dařilo nabízet nadregionální 
program, který do Ostravy a Moravskoslezského kraje lákal 
turisty. Nebyly opomenuty ani přednášky, projekce, literární 
večery, koncerty experimentální hudby a tvůrčí programy, 
o které je velký zájem. Těší nás, že i na doprovodných pro-
gramech spolupracujeme s obecně prospěšnými společ-
nostmi, vysokými školami a občany.

Naše výstavy a akce, včetně projektů mimo Dům umění, 
zhlédlo na padesát tisíc návštěvníků (otevřeno bylo pouze 
šest měsíců).

I v loňském roce jsme restaurovali umělecká díla a di-
gitalizovali sbírku GVUO. Je třeba také zmínit mimořádnou 
akvizici, která díky participaci Moravskoslezského kraje 
a Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR zajistila rozšíření 
sbírek o vynikající příklady českého umění, zejména z 90. 
let 20. století. Za více než tři miliony korun se nám poda-
řilo získat práce Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Petra Nikla, 
Vladimíra Skrepla, Igora Korpaczewského, Tomáše Vaňka, 
Sylvy Lacinové, díla s regionem spojeného Eduarda Ovčáč-
ka a Mariuse Kotrby, ze staršího umění pak významnou část 
pozůstalosti Aloise Zapletala i monumentální obraz Břetisla-
va Bartoše. Všechna zmíněná umělecká díla se v budoucnu 
stanou ozdobou stálých expozic v plánované přístavbě 
Domu umění, tzv. Bílém stínu.

Jsem velmi rád, že Bílý stín získal konkrétní obrysy a díky 
vedení Moravskoslezského kraje se připravují závěrečné 
projekční fáze.

Těší mě, že aktivity Galerie výtvarného umění v Ostravě 
sklidily úspěch i formou nejrůznějších ocenění – druhé místo 
v soutěži Czech Grand Design za nový vizuální styl GVUO, 
druhé místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku za pub-
likaci Napřed uhořet, která vyšla u příležitosti výstavy Ivana 
Pinkavy a Eliáše Dolejšího v Domě umění, nebo zvláštní 
ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za výstavu 
Černá země? Mýtus a realita.

Lze konstatovat, že po stránce ekonomické se in-
stituci dařilo dobře, včetně získávání dalších zdrojů 
na činnost GVUO.

Za podporu a spolupráci děkuji kolegům, Moravskoslez-
skému kraji i partnerům.

Jiří Jůza, ředitel GVUO
27. února 2020

Pečujeme o naše sbírky, 
pořádáme expozice, 
výstavy a doprovodné 
programy s cílem přispět 
k estetickému, etickému, 
komunikačnímu, sociálnímu, 
kulturně -historickému 
vzdělávání zejména mladé 
generace.
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1.2  Základní informace 
o galerii

Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
IČ: 00373231
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. (ředitel)

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organiza-
ce (dále jen GVUO), zřizovaná Moravskoslezským krajem, 
je sbírkovou institucí nadregionálního významu. Činnost vy-
konává v souladu se zřizovací listinou, organizačním řádem 
a zákonem č. 122/2000 Sb. včetně souvisejících předpisů 
na území celé České republiky.

GVUO je členem Rady galerií ČR a ICOM.

Vymezení hlavního účelu 
a popis příspěvkové organizace
— rozšiřovat bohatý sbírkový fond za účelem tezaurace 
uměleckých hodnot regionálního, národního i mezinárodní-
ho významu a zkvalitnění jeho vypovídací hodnoty
— pečovat o movité kulturní dědictví, využívat sbírky k po-
řádání expozic a výstav s cílem přispět k estetickému, etic-
kému, komunikačnímu, sociálnímu, kulturně -historickému 
vzdělávání občanů zejména mladé generace
— poskytovat hodnotné kulturní zážitky i příležitost k uspo-
kojování kulturních potřeb občanů, na sofistikované úrovni 
přispívat jako významná kulturní destinace kraje ke zkvalit-
ňování služeb cestovního ruchu
— poskytovat odbornou oporu badatelům a studen-
tům uměleckých a historických oborů; působit jako 
regionální metodické a poradenské centrum pro práci 
s výtvarným uměním
— přispívat k rozšíření kulturní nabídky místa periodic-
kými výstavami současného umění a mimovýstavními 
kulturními akcemi a plnit úlohu jednoho z živých krajských 
kulturních center

Budovy

Správní a dokumentační centrum
Poděbradova 1291/12, 
702 00 Ostrava
T: +420 596 112 566

Objekt byl otevřen k 1. červnu 2008 a je do něj situováno 
administrativní zázemí instituce a knihovna s badatelnou, 
jež je veřejně přístupná.

Výstavní budova 
Dům umění
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
Telefon: +420 596 115 425
Otevřeno: úterý–neděle 10–18 hodin

info@gvuo.cz
gvuo.cz
facebook.com/gvuostrava/
instagram.com/dum_umeni_gvuo
twitter.com/gvuo_dum_umeni

Dům umění, foto: Katarína Jamrišková

1 Úvod
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1.3 Organizační struktura

1 Úvod

Ředitel
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Úsek ekonomiky a provozu
Vedoucí Ing. Ivana Richtářová

Oddělení účetnictví a majetkové správy
Vedoucí Ing. Zuzana Grimmová

Oddělení údržby Sekretariát
Jarmila Štěpánková

Správce operačního systému
Ing. Ivo Kadlčík

Technik, údržbář, řidič
Tomáš Lipina

Dozor sálů DU
Vojtěch Špunda
Václav Hranický

Vrátný, telefonista SB
Dagmar Fedáková
René Tlusták

Úklid DU a SB 
Miroslava Loderová
Bohuslava Němcová

Vrátný DU
Anna Návrathová
Jiří Slípek
Miroslav Zemánek
Táňa Zemánková

Obsluha skeneru
Milan Kovalčík

Účetní
Hana Ogurková

Referent majetkové správy
Jana Štůsková

Pokladní
Jana Janovičová

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2019) je 32, z toho 1 na rodičovské dovolené:

THP — 13 osob (ředitel, 3 kurátoři, správce depozitáře, restaurátor (RD), registrátor, 2 edukátoři v kultuře, 
2 PR zaměstnanci, knihovnice, grafik)
ostatní THP — 7 osob (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, hlavní účetní, účetní, administrativní pracovník, referent 
majetkové správy, správce operačního  systému, grafik – obsluha skeneru)
dělníci — 12 osob (pokladní, 2 recepční, 2 hlídači, 4 vrátní, 2 uklízečky, techník)

Oddělení sbírek a výstav
Vedoucí Mgr. Gabriela Pelikánová

Restaurátor
MgA. Dominika Kozera Dworoková (RD)

Edukátor v kultuře
Mgr. Jana Sedláková

Edukátor v kultuře
MgA. Hedvika Dalecká

Registrar a správce depozitáře 
MgA. Václav Buchtelík

Registrátor
Mgr. Petr Gába

Kurátor
Mgr. Jaroslav Michna

Oddělení 
pedagogických činností

Oddělení public relations
Tisková mluvčí a vedoucí  
PhDr. Jana Malášek Šrubařová

Pracovník vztahů 
k veřejnosti
Mgr. Magdaléna Staňková

Knihovnice a dokumentátorka
Vladimíra Lichovníková

Grafik
MgA. Katarína Jamrišková

Úsek odborných činností
Vedoucí Mgr. Renata Skřebská
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Z výstavy ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník, foto: Roman Polášek
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2 Sbírky

2.1  Charakteristika 
a stav sbírky

Kvalita sbírek zařazuje GVUO mezi pět nejvýznamnějších 
galerií v České republice (Národní galerie v Praze, Galerie 
hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum 
umění v Olomouci). Díla z našich sbírek jsou každoročně 
zapůjčována na významné výstavy v České republice 
i v zahraničí. Skladba sbírek vytváří důležitý potenciál pro 
projektování nové expoziční politiky. Linie sbírek GVUO 
jsou založeny logicky, jejich vzájemné členění je však nutné 
přizpůsobit vývoji dějin umění a proměnám vnímání umění 
ze strany veřejnosti. Struktura sbírek je vnímána obsahově, 
nikoliv podle materiálů (malba, plastika, práce na papíře), jak 
to činí systematická evidence sbírek.

Sbírky GVUO vytvářejí 3 velké tematické celky:
1. sbírka evropského umění
2. sbírka českého umění do roku 1900
3.  sbírka českého umění od roku 1900 do současnosti

2.2  Prezentace sbírek

Současné expoziční plochy vylučují možnost představit ve-
řejnosti sbírkové kolekce v potřebném rozsahu. Tento hen-
dikep nedovoluje využít potenciál Galerie výtvarného umění 
v Ostravě pro rozvoj kulturního turismu regionu a města 
stejně jako pro rozvoj vzdělávání a kultivaci obyvatel, zejmé-
na dětí a mládeže.

Výstavy ze sbírkového materiálu jsou instalovány zpra-
vidla jednou za rok ve velmi omezených prostorách. Jako 
trvalé expoziční prostory slouží dva malé sály, v nichž jsou 
vystaveny exponáty ze sbírek GVUO. Vzhledem k plánova-
né rekonstrukci střechy byl Dům umění v době od 1. 5. do 
14. 10. 2019 pro veřejnost uzavřen. Z tohoto důvodu byla 
ukončena expozice ze sbírkového fondu s názvem František 
Jureček – Alois Sprušil / Nová galerie v nové republice, která 
představila dvě zakladatelské osobnosti ostravského Domu 
umění. V říjnu 2019 pak byla otevřena nová stálá expozice 
s názvem Dům umění v Ostravě.

2.3  Akvizice

V roce 2019 se podařilo zakoupit nová díla díky úspěšné 
žádosti o dotaci z Akvizičního fondu Ministerstva kultury 
ČR a díky zásadní participaci Moravskoslezského kraje. 
Akvizice doplnila mezery ve sbírkách GVUO po roce 2000. 
Autorsky se podařilo zastoupit další výlučné osobnosti 
české výtvarné scény, které jsou zároveň uznávané na me-
zinárodní scéně, jako Jiří David, Tomáš Vaněk, Ivan Pinkava, 
Vladimír Skrepl, Petr Nikl, Igor Korpaczewski, Marius Kotrba, 
kdy posledně jmenovaný byl zároveň jednou z klíčových so-
chařských osobností regionu. Všechny akvizice byly realizo-
vány za velmi vstřícných podmínek ze strany prodávajících. 
Nákupní komisí Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo 
v roce 2019 zakoupeno a zařazeno do sbírek 36 položek. 
Akvizice vycházejí z koncepčního materiálu Střednědobé 
koncepce sbírkotvorné činnosti GVUO se zaměřením na 
mapování uměleckých tendencí počátku milénia.

Mimo tento okruh se podařilo získat díla významných 
regionálních autorů, například soubor 10 obrazů Aloise 
Zapletala, obraz Břetislava Bartoše a Valentina Držkovice.

Dlouhodobá strategie si vytyčuje ve zkratce tyto 
akviziční okruhy:
1.  kolekce českého současného umění, v první fázi s ohle-

dem na umělce, kteří měli nebo mají vazby na region
2.  díla mimořádné hodnoty, s ohledem na nové expozice
3.  díla německo -židovské provenience
4.  region

2 Sbírky

Seznam uměleckých děl zakoupených v roce 2019:
O 2396 Břetislav Bartoš, Valašská Madona, 1921
O 2347 Alois Zapletal, Ostravská Madona, 1922
O 2348 Alois Zapletal, Jinoch obírající jablka, 1924
O 2349 Alois Zapletal, Oráč, 1941–1942 
O 2350  Alois Zapletal, Harmonikář s kamarády, 

nedatováno
O 2351 Alois Zapletal, Krajina za humny, 1938
O 2352 Alois Zapletal, Kristus, 1938
O 2353 Alois Zapletal, Ukřižování Golgoty, 1935
O 2354 Alois Zapletal, Sv. Šebestián, nedatováno
O 2355 Alois Zapletal, Autoportrét, 1938
O 2356 Alois Zapletal, Odpočinek u řeky, 1933
O 2357  Igor Korpaczewski, Horizontální (Plující obličej), 

1994
O 2358 Igor Korpaczewski, In the Dark Ice, 1991
O 2359 Valentin Držkovic, Stodoly za humny, 1923
O 2360 Jiří David, Z cyklu Kafka, 1989–1990
O 2361 Vladimír Skrepl, Father, 2008
O 2362 Vladimír Skrepl, Samota, 2009
O 2363 Vladimír Skrepl, Nic ti nepomůže, 2011
O 2364 Eduard Ovčáček, Nevyrovnaný účet, 1991
O 2365 Petr Nikl, Zima v New Yorku, 2013
O 2366 Petr Nikl, Oči indiána, 1997
Pl 463 Sylva Lacinová, Květ, 1973
Pl 464 Marius Kotrba, Kolíbka, 1994
Pl 465  Jiří David, Atlas – Gerhardt Richter, 

2011–2013 
Pl 466 Tomáš Vaněk, Particip č. 206, 2018
Pl 467 Eduard Ovčáček, Tři antropometrie, 1985
Gr 10914  Josef Baruch, Vzpomínka na Vánoce, 1914
Gr 10915 Ivan Pinkava, Bez názvu, 2013
Gr 10916 Ivan Pinkava, Bez názvu, 2005
Gr 10917 Ivan Pinkava, Šebestián, 2002
Gr 10918 Ivan Pinkava, Lůžko I., 2008
Gr 10919 Ivan Pinkava, Lůžko II., 2008
Gr 10920  Ivan Pinkava, Bez přerušení souvislostí, 2018
Gr 10921 Ivan Pinkava, Bez názvu, 2016
Gr 10922 Jiří David, George Bush, 2001/2002
Gr 10923 Jiří David, Usáma Bin Ládin, 2001/2002

2.4  Péče o sbírky – 
restaurování a uložení

Restaurátorka GVUO Dominika Kozera Dworoková zre-
staurovala 3 malby z galerijních sbírek, dalších 8 děl bylo 
zrestaurováno a ošetřeno z prostředků Ministerstva kultury 
a Moravskoslezského kraje.

Restaurátorské práce na obraze Vincence Beneše se tý-
kaly hlavně snímání nečistot z lícové strany. V první řadě byl 
obraz očištěn suchou cestou pomocí houbiček a následova-
lo čištění chemickou cestou. Snímání nečistot bylo provádě-
no emulzí lakového benzínu a destilované vody s tenzidem 
a pufry. Po sejmutí všech nečistot bylo plátno dopnuté.

Na malbě Františka Muziky se nacházel prachový deposit 
a lokálně uvolněná barevná vrstva s drobnými výpadky mal-
by. Nečistoty byly sejmuty suchou cestou pomoci houbiček. 
Uvolněná malba byla upevněná konsolidantem a lokálně 
zažehlena. Vypadaná místa byla následně vytmelena a vyre-
tušována akvarelovými barvami.

Nejdéle trvala práce na obraze Bedřicha Dlouhého. 
Obraz má reliéfní prvky a silné pastózní nánosy. Malba byla 
na několika místech uvolněná a zkrakelovaná. Dále byl 
ulomen roh, který se nachází uprostřed obrazu a vyčnívá 
do prostoru. Uvolněná malba a části reliéfu byly upevněny 
konsolidantem. Největší ulomený roh byl upevněn, byly 
vytmeleny a vyretušovány chybějící části reliéfu.

Seznam zrestaurovaných děl v GVUO:
O 636 František Muzika, krajina s lomem, 1921
O 569 Vincenc Beneš, Idyla, 1910
O 1000  Bedřich Dlouhý, Toto pěkně začíná, 

60. léta 20. století

Seznam zrestaurovaných děl z dotace 
Ministerstva kultury programu ISO:
O 40 Jan Zrzavý, Mládí, 1924
O 995 Emil Orlik, Ráj, 1908
O 777  Frans Ryckhals, Zátiší, 1640
O 1424  Adolf Winkler, Autoportrét umělce, 1851

Seznam zrestaurovaných děl z dotace Moravskoslez-
ského kraje Podpory náročného restaurování, konzer-
vování a preparování sbírkových předmětů:
O 1729 František Kaván, Rybník Kaňov, 1893
O 1645 František Kaván, Dub v krajině, 1893
O 1644 František Kaván, Kus Tisýho, 1893
O 764 Neznámý autor, Pištec, nedatováno
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O 1424
Adolf Winkler, Autoportrét umělce
1951, olejomalba na plátně, 103 x 80 cm

O 777
Frans Ryckhals: Zátiší
1640, olej na dřeve, 50 x 60 cm

Ukázky provedené práce

2 Sbírky
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Celkem vypůjčených děl (cizí instituce) 154
Moravská galerie v Brně 5 
Muzeum umění Olomouc, p. o. 4
Nadační fond současného umění 68 
Národní galerie v Praze 6 
Oblastní galerie Liberec, p. o. 1 
Památník národního písemnictví 18 
Považská galéria umenia v Žiline, Slovensko 1 
Roman Fecik Gallery, Bratislava, Slovensko 1 
Rudolf Sikora – soukromá sbírka, Slovensko 42
Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko 6 
Soukromá sbírka 1 
Zbierka Linea, Bratislava, Slovensko 1

Zápůjčky na vlastní projekty mimo Dům umění
Opavská kulturní organizace, p. o., Opava 41
Tatranská galéria v Poprade, Poprad, Slovensko 6

Zahraniční výstavní spolupráce
GVUO (půjčitel)
MAĎARSKO
Janus Pannonius Museum, Pécs 4
POLSKO 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 10
RAKOUSKO
Kunstmeile Krems Betriebs (GmbH), Krems an der Donau 2
SLOVENSKO 
Danubiana – Centrum moderného umenia, n. o., Bratislava 1
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava 4
Tatranská galéria v Poprade, Poprad 6 
Východoslovenská galéria Košice, Košice 4

GVUO (půjčitel)
SLOVENSKO
Považská galéria umenia v Žiline, Slovensko 1
Roman Fecik Gallery, Bratislava, Slovensko 1
Rudolf Sikora – soukromá sbírka, Slovensko 42
Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko 6
Zbierka Linea, Bratislava, Slovensko 1

Skener – pracoviště
počet fotografií artefaktů celkem 
(veškerých položek archivu sbírek, fotografie, skeny) 12 561
celkem digitalizováno na skeneru ze sbírek GVUO 
k 31. 12. 2019 2 482 (O: 524, Gr: 1 958)
obrazy a grafiky ze sbírek GVUO digitalizované 
za rok 2019 1 268 (O: 121, Gr: 1 147)
pro potřeby výstav a publikací, 
na kterých se GVUO podílí 1 393

Inventarizace
Grafická sbírka / 
v roce 2019 bylo kontrolováno grafik 760
Kontrolované grafiky jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.

Sbírka obrazů / 
v roce 2019 bylo kontrolováno obrazů 340
Kontrolované obrazy jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.

Sbírka plastiky / 
v roce 2019 bylo kontrolováno plastik 100
Kontrolované plastiky jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.

2 Sbírky

2.5  Evidence 
a dokumentace

Stav fondu k 31. 12. 2019 23 448
sbírka obrazů 2 183
sbírka kresby a grafiky 20 802
sbírka plastiky 463
Odpisy (vráceno v restituci) 2 obrazy (O 1025, O 1011)

Přírůstky
počet přír. č. zapsaných 36
počet inv. č. zapsaných 36
celkem ks 36

Stav digitální evidence 19 382
přidaných Demus za rok 2019 187
odepsaných 2
výrazně zpřesněno 0
obrázky celkem 11 851
obrázky přidáno 1 268
nové digitalizováno na skeneru Cruse 1 268

Zápůjčky
celkem zapůjčených děl 214
z toho dlouhodobých 27
krátkodobých 187
restaurátoři 8

Vypůjčitelé
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Fait Gallery, a. s., Brno
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Joži Uprky, Uherské Hradiště
Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy (Janovice nad Úhlavou)  
Galerie Kroupa, s.r.o. – Litomyšl
Galerie Středočeského kraje, p. o., Kutná Hora
Galerie umění Karlovy Vary, p. o.
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.
Galerie výtvarného umění v Náchodě 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Městské muzeum Lanškroun
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Muzeum Brněnska, p. o. (Pobočka Muzeum v Ivančicích)  
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Oblastní galerie Liberec, p. o.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Opavská kulturní instituce, p. o.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Ostravská univerzita, Rektorát
Sdružení pro rozvoj Soláně – IC Zvonice Soláň, Karolinka
Správa Pražského hradu, p. o. Kanceláře prezidenta republiky
Slezské zemské muzeum Opava
Statutární město Ostrava
Západočeská galerie v Plzni, p. o.

2.6  Odborné činnosti 
s vazbou na sbírky

Hlavním odborným úkolem byla příprava výstav v Domě 
umění i mimo něj. Přestože byl provoz výrazně omezen re-
konstrukcí střechy, podařilo se realizovat řadu významných 
a prestižních projektů. V období před uzavřením objektu 
např. výstavu Deset, která představila současné německé 
umění ze sbírky Adam Gallery; (KON)TEXTY Jána Mancuš-
ky – dílo jednoho z nejvýznamnějších českých současných 
autorů, které bylo zakoupeno v roce 2017 v rámci Akvizičního 
fondu na podporu umění mladšího padesáti let Minister-
stva kultury České republiky. Otevření budovy bylo spojeno 
s dalšími výlučnými výstavami. Projekt Rudolf Sikora KONEC 
SVĚTA? Ekologický komiks představil tvorbu významné-
ho slovenského autora, který se věnuje otázkám ekologie. 
Tvorba klíčového představitele české moderny sochaře Otto 
Gutfreunda s názvem Bod zlomu ukázala dvě významné 
polohy jeho tvorby, a to kubismus a civilismus. Koncepce 
komorně pojaté výstavy Kříž odkazovala k symbolice jedno-
ho ze stěžejních témat křesťanství, jak se objevovalo v růz-
ných vývojových podobách. Naproti tomu výstavní projekt 
ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ Bedřichovický pole-
dník opět souvisel s akvizičními nákupy za rok 2018 a před-
stavil dílo autorky, která je spojována s aktuální podobou 
českého výtvarného umění.

Zajímavým počinem byla výstava bibliofilií z Galerie Pod 
Bílou horou, která přestavila nakladatelskou činnost Jiřího 
Klučky, ale zároveň upozornila na bibliofilské tisky, které jsou 
součástí knihovny GVUO.

V rámci prezentace sbírek GVUO pokračovala spolu-
práce s Domem umění v Opavě, kde se uskutečnily výstavy 
DIALOGY 2019: Ubývání gravitace a DIALOGY 2019: Tušené 
světy ze sbírek GVUO.

Pro správu sbírek byla zásadní i digitalizace sbírek. Díky 
mimořádné investici byl v roce 2017 pořízen velkoplošný 
skener. Vzhledem k neobyčejné kvalitě skenování jsme se 
rozhodli, že na tomto zařízení bude digitalizována celá sbírka 
GVUO. V průběhu roku 2019 byl skenován také externí mate-
riál určený pro publikace GVUO.
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Aktivní účast na konferencích a přednášková činnost
SKŘEBSKÁ, Renata.
Pomníky padlým v 1. světové válce. Národní památkový 
ústav – územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 
Ostrava, 20. 3. 2019 v 16.30 hodin

JŮZA, Jiří.
Kulatý stůl k odměňování pracovníků v kultuře, financování 
kultury z regionálního pohledu, k aktuální situaci kultury v Olo-
mouckém kraji, 3. 4. 2019, Krajský úřad Olomouckého kraje.
Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady 
galerií ČR, odborný seminář Elektronizace sbírkových 
fondů paměťových institucí, 10. 9. 2019, 14|15 BAŤŮV 
INSTITUT, Zlín.
Kulatý stůl na téma Národní galerie v Praze, 18. 9. 2019, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Členství v odborných komisích a sdruženích
JŮZA, Jiří
člen Památkové rady Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ostravě;
člen Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity;
člen Nákupní komise, poradního sboru pro sbírkotvornou 
činnost Galerie hlavního města Prahy; Galerie
moderního umění v Roudnici nad Labem; Východočeské 
galerie v Pardubicích; Galerie výtvarného umění ve Zlíně;
Muzea umění v Olomouci;
člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací 
na výkupy kulturních památek při Ministerstvu kultury ČR;
člen Rady pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy 
Ministerstva kultury ČR;
člen Pracovního týmu Rady hospodářské soudržnosti při 
Ministerstvu kultury ČR;
člen Akvizičního fondu při Ministerstvu kultury ČR;
člen Garanční rady Národní galerie v Praze;
člen pracovní skupiny pro muzejní legislativu při 
Ministerstvu kultury ČR;
certifikátor – expertní hodnocení uměleckých výstupů 
v registru uměleckých výstupů při Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy
předseda Rady galerií České republiky, z. s.

MICHNA, Jaroslav:
člen Komise pro regeneraci městské památkové zóny Hlučín

SKŘEBSKÁ, Renata:
členka Územní komise Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ostravě pro posuzování 
návrhů na prohlášení;
členka nákupní komise Ostravského muzea;
oponentka Programu na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 
(NAKI II) Ministerstva kultury ČR

2.7  Publikační a jiná činnost 
odborných pracovníků 2019

FERENCOVÁ Yvona
Povolání ŠEDÁ. Editoři: Kateřina Šedá a Yvona Ferencová. 
Texty: Fanni Fetzer, Hana Jirmusová Lazarowitz, Milena 
Kalinovská, Vladimír Kokolia, Adam Szymczyk, Kateřina 
Šedá, Paula Toppila, Hamza Walker. Galerie výtvarného 
umění v Ostravě a Kateřina Šedá, 2019, 736 s.

JŮZA Jiří
Projekt Akreditace muzeí umění a benchmarking standardů 
(Rada galerií ČR, výstup pro Ministerstvo kultury ČR).

MICHNA Jaroslav
MICHNA, Jaroslav. Dočasné poststruktury. Galerie Plato 
aneb jak se utopit v moři improvizace. Praha: A2. Kulturní 
čtrnáctideník, 3, 2019, s. 14.
MICHNA, Jaroslav. Příroda bez apokalypsy. Mezi 
nadřazeností a sebereflexí člověka. Praha: A2. Kulturní 
čtrnáctideník, 12, 2019, s. 15.
MICHNA, Jaroslav. Szaweł Płociennik. Praha: Flash Art 
Czech & Slovak Edition, 51, 2019, s. 59.
MICHNA, Jaroslav. Landscape jako topografie ostravských 
urbánních jizev. Brno: ERA 21, 4, 2019, s. 13.
Recenze výstav (19 příspěvků) pro Ostravan.cz: Internetový 
deník pro kulturu a umění.

SKŘEBSKÁ Renata
SKŘEBSKÁ, Renata. Černá země? Mýtus a realita 
1918–1938. In: Krásná Ostrava, bulletin Okrašlovacího 
spolku za krásnou Ostravu, Ostrava: 01/2019, roč. VII., 
s. 10–14.
SKŘEBSKÁ, Renata. Doprovodné texty v rámci nové 
spolupráce s operou Národního divadla moravskoslezského 
(Rusalka a Maškarní ples).
SKŘEBSKÁ, Renata. Sepulkrální památky okresu Přerov. 
Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Ostravě, 2019, 255 s.
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960. 
Editoři: Marcela Rusinko, Vít Vlnas. Autoři: Marcela 
Rusinko, Vít Vlnas, Roman Musil, Eva Bendová, Marcel 
Fišer, Jiří Fronek, Vilma Hubáčková, Veronika Hulíková, 
Zdeněk Kazlepka, Olga Kotková, Michaela Ottová, Alena 
Pomajzlová, Anna Pravdová, Petr Přikryl, Marie Rakušanová, 
Jan Schöttner, Renata Skřebská, Andrea Steckerová, Libor 
Šturc, Petr Tomášek, Tomáš Valeš, Tomáš Winter. Plzeň: 
Books and Pipes Publishing, Západočeská galerie v Plzni, 
2019, 376 s. Autorský podíl: s. 236–239; s. 278–279.

Z výstavy ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník, foto: Roman Polášek
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3 Výstavy

3 Výstavy

3.1  Strategie

Plán výstav je budován vždy se značným předstihem, 
většinou na dva až tři roky dopředu. Při tvorbě dramaturgie 
zohledňujeme mnoho aspektů. Výstavní plán je zpravidla 
mixem výstav různých velikostí, odlišných stylů či časových 
etap, výtvarných názorů a oblastí umění tak, aby nabídka 
Domu umění, GVUO oslovila co nejširší publikum.

Dle strategie byly představeny projekty, které se věnovaly 
umělcům regionu, historii, i mezinárodní projekty, jako napří-
klad výstava Eduard Ovčáček / Expozícia univerza, kterou 
jsme připravili v Tatranské galérii v Popradě společně s auto-
rem a soukromými sběrateli. Prezentace nejvýznamnějšího 
ostravského umělce zde vzbudila zasloužený zájem a obdiv.

Nejnavštěvovanějšími výstavami v GVUO za rok 2019 byly 
projekty DESET / současné německé umění ze sbírky Adam 
Gallery, ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky 
a Rudolf Sikora KONEC SVĚTA? Ekologický komiks.

V září 2019 GVUO připravila výtvarný projekt s názvem 
SITUACE. Jednalo se o týdenní intervenci, jejíž cílem bylo 
umělecky zpracovat výklenky zdi na zadním traktu Domu 
umění. Na intervenci se podíleli současní i bývalí studenti 
Fakulty umění Ostravské univerzity. Společné téma malířům 
zadáno nebylo. V sedmi výklencích tak vzniklo sedm do-
časných velkoformátových uměleckých děl. Umělecká díla 
zůstala jako externí výstava zachována a jsou stále k vidění.

Celková návštěvnost výstavních a doprovodných pro-
jektů GVUO v roce 2019 byla 49 763 osob.*

3.2  Mezinárodní výstavy

Výstavy internacionální povahy se staly v posledních letech 
významnou součástí programu GVUO. I přes výrazně ome-
zený výstavní provoz způsobený rekonstrukcí objektu se 
v roce 2019 podařilo realizovat mezinárodní výstavu Rudolf 
Sikora Konec světa? Ekologický komiks. Mezinárodní přesah, 
měla také výstava DESET / současné německé umění ze 
sbírky Adam Gallery.

3.3  Výstavy z vlastních sbírek

Vzhledem k prostorovým omezením Domu umění, GVUO 
připravuje galerie již od roku 2011 rozsahem menší výstavy 
prezentující sbírkový fond. Jednak jsou to jednoleté stálé 
expozice (v roce 2019 to byla František Jureček – Alois 
Sprušil / Nová galerie v nové republice a Dům umění v Ostra-
vě), dále krátkodobé výstavy (Kříž), výstavy spojené s novými 
akvizicemi (Ján Mančuška, Kateřina Šedá) a Výstavy jedno-
ho díla ze sbírek GVUO. Není bez zajímavosti, že tyto rozsa-
hem komorní a tématy rozmanité výstavy přitahují stabilní 
zájem veřejnosti.

3.4  Statistické údaje

Dům umění, GVUO

Název výstavy Návštěvnost Nezapočítáno

01 Černá země? Mýtus a realita
01. 01. – 06. 01. 2019 (26. 09. 2018 – 06. 01. 2019)

1 568 0

02 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Břetislav Bartoš / Černá země
01. 01. – 06. 01. 2018 (26. 09. 2018 – 06. 01. 2019)

0 1 662

03 František Jureček – Alois Sprušil / 
Nová galerie v nové republice
(stálá expozice)
02. 01. – 30. 04. 2019

7 208 0

04 DESET / současné německé umění ze sbírek 
Adam Gallery
23. 01. – 24. 03. 2019

7 270 0

05 ZISKY 2018 GVUO: 
(KON)TEXTY Jána Mančušky
23. 01. – 24. 03. 2019

6 032 0

06 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Josef Bolf / V noci
23. 01. – 24. 03. 2019

0 5 702

07 Galerie pod Bílou horou / Bibliofilie
01. 10. – 28. 11. 2019

298 0

08 OTTO GUTREUND / Bod zlomu
16. 10. 2019 – 12. 01. 2020

4 445 0

09 Rudolf Sikora / KONEC SVĚTA? Ekologický 
komiks
16. 10. 2019 – 12. 01. 2020

4 554 0

10 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
F. A. Maljavin / Ohrožení Európy
16. 10. 2019 – 12. 01. 2020

0 3 553

11 Kříž
16. 10. 2019 – 12. 01. 2020

0 3 553

12 Dům umění v Ostravě (stálá expozice)
16. 10. – 12. 01. 2019

3 553 0

13 ZISKY 2018 GVUO: 
KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník
15. 11. 2019 – 22. 03. 2020

2 620 0

Počet Počet návštěvníků

Výstavy v Domě umění 13 37 548

Výstavy mimo Dům umění 4 9 755

Doprovodné programy 
nezapočítané ve výstavách

55 2 460

Celkem 49 763

Z toho za vstupné Návštěvníků

Plné 4 693

Zlevněné 4 132

Rodinné 270

Volné 30 913

*  Celkovou návštěvnost tvoří součet návštěvníků všech výstav a doprovodných 
programů, které se nekonaly ve výstavách.
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Z výstavy DESET / současné německé umění ze sbírek Adam Gallery, foto: Roman Polášek
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Dům umění, Opava

Tatranská galéria Poprad

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Tato výstava není započítána v celkové návštěvnosti GVUO, jelikož nebyl evidován počet návštěvníků.

Název výstavy Návštěvnost

01 Ubývání gravitace
28. 06. – 25. 08. 2019

4 980

02 Tušené světy
21. 11. 2019 – 01. 03. 2020

2 655

Název výstavy

01 SPEKTRUM / vznik nového vizuálního jazyka galerie
31. 05. – 25. 06. 2019 

Název výstavy Návštěvnost

01 Eduard Ovčáček / expozícia univerza
30. 08. – 10. 11. 2019

2 120

3 Výstavy

Děkuji Vám za krásnou a výjimečnou 
výstavu, která mi udělala velkou 
radost, stejně jako mimořádně 
poutavý, poučený a entuziastický 
výklad paní kurátorky.

Jsem vděčným návštěvníkem 
Vaší galerie, která se vyznačuje 
vysokou uměleckou úrovní, ale 
i velice přívětivým prostředím 
a atmosférou, kterou vytvářejí všichni 
Vaši přátelští a ochotní pracovníci 
a pracovnice – paní v pokladně, 
kustodi a všichni další. Kdyby se 
všude jinde chovali lidé tak hezky 
jako ve Vaší galerii, to by bylo krásně 
na světě.

Díky E. K.

Komentář z návštěvní knihy GVUO k výstavě DESET / současné německé umění ze sbírek Adam Gallery
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3.5  Přehled výstav 
v Domě umění, GVUO

01  Černá země? Mýtus a realita 
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Renata Skřebská
Výstava představila umění našeho regionu z let 
1918–1938. K vidění byla tvorba známých i zapomenutých 
umělců spojovaných s ostravským regionem. Vystaveny 
byly malby, kresby, plastiky, keramika, ale také publikace, 
design a dokonce i malý aerodynamický vůz Tatra V 570 
z roku 1933.
Návštěvnost v roce 2019 — 1 568 osob

02  Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Břetislav Bartoš 
Černá země  
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Renata Skřebská
Jedenáctá z cyklu výstav, které prezentují umělecké sbírky 
GVUO. Vybraná umělecká díla vybírají osobnosti nejrůzněj-
ších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale 
jejich citlivost a invence je předurčují k tomu, aby se staly 
kurátorem výstavy.
Návštěvnost v roce 2019 — 1 662 osob

03  František Jureček – Alois Sprušil 
Nová galerie v nové republice (stálá expozice) 
2. 1. – 30. 4. 2019 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jiří Jůza
Expozice představila nejen umělecké poklady z období zrodu 
Domu umění, ale i architekturu budovy, zmíněné osobnosti 
a celou řadu archivních dokumentů.
Návštěvnost v roce 2019 — 7 208 osob

04  DESET / současné německé umění 
ze sbírek Adam Gallery 
23. 1. – 24. 3. 2019 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Yvona Ferencová
Výstava představila malby, kresby a objekty André Butze-
ra, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, 
Thomase Helbiga, Andrew Gilberta a tisky Markuse Selga. 
Nechyběla ani racionálně-geometrická a postkonceptuální 
díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě 
Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.
Návštěvnost — 7 270 osob

05  ZISKY 2018 GVUO: 
(KON)TEXTY Jána Mančušky 
23. 1. – 24. 3. 2019 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jaroslav Michna
Výstava prezentovala dvě práce Jána Mančušky s názvy 
Veden zdmi otočil jsem se do rohu (2007) a Žena středního 
věku (2009), které GVUO zakoupila v roce 2018 do svých 
sbírek.
Návštěvnost — 6 032 osob

06  Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Josef Bolf 
V noci 
26. 1. – 25. 3. 2018 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Bára Alex Kašparová
Dvanáctá z cyklu výstav, které prezentují umělecké sbírky 
GVUO. Vybraná umělecká díla vybírají osobnosti nejrůzněj-
ších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale 
jejich citlivost a invence je předurčují k tomu, aby se staly 
kurátorem výstavy. 
Návštěvnost — 5 702 osob

07  Galerie pod Bílou horou 
Bibliofilie 
1. 1. – 28. 11. 2019 
Knihovna, GVUO

Kurátor — Renata Skřebská 
Výstava bibliofilií se konala ve spolupráci se Spolkem čes-
kých bibliofilů. Prezentováno bylo 18 bibliofilií, které GVUO 
zakoupila do knihovny.
Návštěvnost — 298 osob

08  OTTO GUTREUND 
Bod zlomu 
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jaroslav Michna
Výstava prezentovala Gutfreundovu tvorbu před a po první 
světové válce. Vystaveny byly plastiky a kresby z období 
kubismu i civilismu.
Návštěvnost — 4 554 osob

3 Výstavy

09  Rudolf Sikora 
KONEC SVĚTA? Ekologický komiks 
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Katarína Bajcurová
Výstava Rudolfa Sikory se věnovala ekologické problema-
tice. Sikora ji koncipoval jako naléhavou výzvu všem, komu 
záleží na budoucnosti naší civilizace a planety. Prezentová-
ny byly fotografie, tisky, komiksy a kresby.
Návštěvnost — 4 554 osob

10  Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Filip Andrejevič Maljavin 
Ohrožení Európy 
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jana Kubková-Maříková
Třináctá z cyklu výstav, které prezentují umělecké sbírky 
GVUO. Vybraná umělecká díla vybírají osobnosti nejrůzněj-
ších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale 
jejich citlivost a invence je předurčují k tomu, aby se staly 
kurátorem výstavy.
Návštěvnost — 3 553 osob

11  Kříž 
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jiří Jůza
Výstava prezentuje symboliku kříže v galerijních fondech. 
Vystaveni byli například raně novověcí a barokní autoři (Urs 
Graf, Albrecht Dürer, David Teniers), František Bílek, ale také 
mladší autoři (Michal Ranný, Aleš Veselý, Miloslav Moucha).
Návštěvnost — 3 553 osob

12  Dům umění v Ostravě 
(stálá expozice) 
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Jiří Jůza
Expozice představuje nejen umělecké poklady z období 
zrodu Domu umění, ale i architekturu budovy a celou řadu 
archivních dokumentů.
Návštěvnost — 3 553 osob

13  ZISKY 2018 GVUO: 
KATEŘINA ŠEDÁ 
Bedřichovický poledník 
15. 11. 2019 – 22. 3. 2020 
Dům umění, GVUO

Kurátor — Yvona Ferencová
Výstavní projekt Kateřiny Šedé úzce souvisí s nákupy 
do sbírek GVUO v roce 2018. Po výstavě Jána Mančušky 
je druhou z řady připravované série výstav ZISKY 2018, 
kterými chce GVUO obsáhleji představit tvorbu umělců, 
jež významně ovlivnili či aktuálně ovlivňují podobu českého 
výtvarného umění. Základem zvukové instalace, jejímž pro-
střednictvím se návštěvníci výstavy detailně seznámili s au-
torčiným projektem Od nevidím do nevidím, jsou komentáře 
lidí z Bedřichovic. Vystavený materiál (kresby, malby, tištěné 
dokumenty, publikace, videozáznamy a fotografie) spolu 
s výpověďmi účastníků akce tvořily kompaktní celek.
Návštěvnost — 2 620 osob

3.6  Přehled výstav mimo GVUO

01  Ubývání gravitace 
28. 6. – 25. 8. 2019 
Dům umění, Opava

Kurátor — Jaroslav Michna
Návštěvnost — 4 980 osob

02  Tušené světy  
21. 11. 2019 – 1. 3. 2020 
Dům umění, Opava

Kurátor — Jaroslav Michna
Návštěvnost — 2 655 osob

03  Eduard Ovčáček 
expozícia univerza 
30. 8. – 10. 11. 2019 
Tatranská galéria Poprad

Kurátor — Jiří Jůza
Návštěvnost — 2 120 osob

04  SPEKTRUM 
vznik nového vizuálního jazyka galerie 
31. 5. – 25. 6. 2019 
Moravskoslezský kraj

Kurátor — Robert V. Novák
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Z výstavy OTTO GUTFREUND / Bod zlomu, foto: Roman Polášek



30 31

4 Vzdělávání

4.1 Edukační programy

Galerie výtvarného umění v Ostravě ve své činnosti zahrnuje 
vzdělávací aktivity již mnoho let. Cílem edukačních programů 
je nejen prezentace a zprostředkování výtvarného umění 
návštěvníkům s důrazem na novou generaci – děti, žáky 
a studenty – ale také zvyšování kulturního povědomí, péče 
o vizuální gramotnost, rozvoj vnímání, tvořivého myšlení 
a jiných oblastí. Během programů vzniká mezi návštěvníky 
a galerií pozitivní emoční vazba, která může být v budoucnu 
výraznou motivací pro opětovnou návštěvu.

V roce 2019 se uskutečnily edukační programy připrave-
né ke krátkodobým výstavám určené především pro školní 
a organizované skupiny návštěvníků. Tyto programy oživují 
a ozvláštňují svět umění aktivním zapojením do činností spja-
tých s aktuálními výstavami.

Náplní programů jsou interaktivní prohlídky a různé tvo-
řivé i vzdělávací aktivity. Děti i dospělí získávají jedinečnou 
zkušenost práce před originály uměleckých děl a ve výjimeč-
ném prostředí. Poznávají umění skrze vlastní slovní komen-
táře, výtvarné analýzy a interpretace, pracovní listy, speciální 
didaktické a výtvarné pomůcky, prostřednictvím zážitku, hry 
a vlastní tvůrčí činnosti. Probouzí se tak jejich zájem o umění. 
Přemýšlení o záměrech, technikách a významech v umění 
umožňuje jeho hlubší vnímání a pochopení.

Název výstavy Počet programů Počet 
účastníků

Černá země? Mýtus a realita 4 77

DESET / současné německé umění 
ze sbírky Adam Gallery

55 914

ZISKY 2018 GVUO:
(KON)TEXTY Jána Mančušky

3 37

Rudolf Sikora 
KONEC SVĚTA? Ekologický komiks

18 299

OTTO GUTFREUND / Bod zlomu 15 204

ZISKY 2018 GVUO:
KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník

6 63

Celkem
 

101 1 594

4 Vzdělávání

Galerijní pedagogové vedou děti k týmové spolupráci 
a zároveň je přibližují k jejich individualitě. Podporují jejich 
svobodný projev a vedou k uvědomění si vlastní jedinečnosti, 
vnímání světa, společnosti, kultury a doby. Programy rozvíjejí 
tvořivost a tvořivé myšlení, které děti mohou uplatnit kromě 
výtvarné výchovy i v mnoha dalších školních předmětech, ale 
i během celého života v různých činnostech, dovednostech 
a rovinách. Rozvíjení tvořivosti může mít pozitivní dopady 
na zdraví a psychiku dětí. Edukační programy pro školy jsou 
potřebným doplňkem ke klasické školní výuce. Prostřednic-
tvím neformálního vzdělávání a alternativních pedagogic-
kých přístupů pomáhají rozvíjet cílové kompetence Rámcově 
vzdělávacích programů.

V roce 2019 byly realizovány edukační programy 
k 6 výstavám. Uskutečnilo se 101 edukačních 
programů, kterých se zúčastnilo 1 594 návštěvníků.

Edukační programy pro děti, foto: Katarína Jamrišková
Edukační programy nemusí být vždy zahájeny společně s výstavou.
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4.2 Tvůrčí dílny

Tvůrčí dílny pro děti byly pravidelně realizovány ve výstav-
ních prostorách Domu umění. Konaly se ve čtvrtek a byly 
určeny pro děti od 7 do 12 let bez dospělého doprovodu. 
Celkem se uskutečnilo 17 dílen, které navštívilo 171 dětí.

Tvůrčí dílny pro seniory se konaly jedenkrát až dvakrát 
měsíčně, celkem se jich realizovalo 10, navštívilo je 69 osob.

Galerijní dílny pro dospělé se konaly dvakrát až čtyři-
krát měsíčně, vždy v pondělí pod vedením lektorek GVUO 
a studentek PdF OU. Celkem se uskutečnilo 20 dílen, které 
navštívilo 179 osob.

Sobotní dílny GVUO pro rodiny s dětmi se konaly 
dvakrát měsíčně pod vedením studentek z Katedry výtvarné 
výchovy PdF OU s nimiž spolupracujeme v rámci reciproč-
ních aktivit. Celkem se uskutečnilo 10 dílen a zúčastnilo se 
jich 620 osob.

Ve spolupráci s externím lektorem Oldřichem Pelikánem 
probíhaly od ledna do poloviny března pravidelné Tvůrčí díl-
ny pro výtvarná nemehla a večerní Kresby aktu. Celkem 
proběhlo 24 dílen, které navštívilo 123 osob. Účast na těchto 
dílnách nebyla věkově omezena.

V roce 2019 se z důvodu uzavření Domu umění kvůli 
rekonstrukci střechy nekonala oslava Mezinárodního dne 
dětí a v letních měsících týdenní zážitkové dílny pro děti.

Dne 6. 4. se konalo představení Spoutaný trávou v podání 
Divadla Líšeň z Brna, na které navázal workshop výroby 
loutky z přírodních a odpadových materiálů pro děti i do-
spělé. Divadla se zúčastnilo 28 osob a workshopu 24 osob.

V termínu 29. – 30. října se uskutečnila dvoudenní Pod-
zimní tvůrčí dílna pro děti od 6 do 12 let, které se zúčastni-
lo 10 dětí.

Ve čtvrtek 28. listopadu se edukační oddělení GVUO 
připojilo s výtvarnou dílnou Linie a prostor k projektu Advent 
plný křídlení v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítko-
vic. Dílnu celkem navštívilo 97 osob.

Ve čtvrtek 5. prosince se uskutečnila Mikulášská dílna 
pro děti od 6 do 10 let bez dospělého doprovodu, které se 
zúčastnilo 13 dětí. Děti si vyráběly netradiční baňky, metodou 
perforace vytvářely světelné zimní krajiny a užily si i akční 
„sněhovou“ zónu.

V roce 2019 se konaly také pravidelné Muzikotera-
pie / Zvuk a ticho vždy jedenkrát měsíčně. Celkem se jich 
uskutečnilo 6 a zúčastnilo se 139 osob. 

Dílny a workshopy Počet dílen Počet účastníků Místo konání

Dílna pro děti 17 171 Dům umění

Dílna pro dospělé 13 114 Dům umění

Dílna pro seniory 10 69 Dům umění

Dílna / Advent plný křídlení 1 97 DOV, 
Ostrava-Vítkovice

Muzikoterapie / Zvuk a ticho 6 139 Dům umění

Workshop / výroba loutky 1 24 Dům umění

Podzimní dílna 1 10 Dům umění

Mikulášská dílna 1 13 Dům umění

Tvůrčí dílna pro SPG 1 8 Dům umění

Muzikoterapie 3 29 Vítkovická 
nemocnice AGEL

Celkem
 

54 674

Dílny a workshopy Počet dílen Počet účastníků

Dílny pro výtvarná nemehla 17 93

Kresba aktu 7 30

Dílny pro dospělé 7 65

Sobotní dílny GVUO pro rodiny s dětmi 10 620

Celkem
 

41 808

Počet realizovaných dílen v GVUO 
a počet jejich účastníků

Tvůrčí dílny a workshopy ve spolupráci s externími 
lektory a studenty v GVUO

4 Vzdělávání
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Podzimní tvůrčí dílna, foto: Katarína Jamrišková
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4.3 Dílny pro hendikepované

Významnou oblastí aktivit jsou pravidelné výtvarné dílny 
pro lidi s hendikepem, které využívají pozitivních účinků 
umění na zdraví. Účastníci těchto dílen jsou dospělí s různým 
typem hendikepu, lidé s mentálním a kombinovaným posti-
žením, zrakově, nebo sluchově postižení. Každá ze skupin 
vyžaduje speciální přístup. Někdy je potřeba hledat neobvyk-
lé cesty, jak těmto lidem výtvarné umění zprostředkovat.

V průběhu roku měly skupiny osob s různým typem zne-
výhodnění příležitost setkávat se s různými formami umění. 
Lidé s postižením zraku, nedoslýchaví, neslyšící a dospělí 
s mentálním i kombinovaným postižením se stali běžnou 
součástí programu galerie. Dílny jsou dokladem toho, že není 
důvod, aby byl kdokoliv vynechán z možnosti účastnit se 
veřejného uměleckého dění.

GVUO pracuje v rámci projektu s těmito 
znevýhodněnými skupinami 
se smyslovým postižením – zrakovým, sluchovým
s mentálním postižením (lehkým, středním, těžkým)
s kombinovaným postižením
s duševním nemocněním

Lektoři a muzikoterapeuti projektu
Velké díky patří především za muzikoterapii a bubnování 
Michaele Plecháčkové (Muzikohraní, z. s.), která mimo 
jiné vede skupinu neslyšících a nedoslýchavých bubeníků 
Tiché rytmy. Dále pak Janě Sedláčkové za terapii 
zpěvem, pod jejímž vedením vzniklo pěvecké seskupení 
duševně nemocných a zrakově postižených Optimistet. 
Komentované prohlídky výstav a výtvarné dílny pro lidi 
s různým typem hendikepu vedla Hedvika Dalecká.

Projekt bychom nemohli realizovat bez řady lektorů, 
terapeutů, sociálních a odborných pracovníků neziskových 
organizací. Poděkování patří všem, kdo měli odvahu přijít 
a zkoušet stále něco nového.

Od roku 2006 se v galerii uskutečňuje projekt Svět podle 
nás / Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s hendike-
pem. Pravidelné speciální programy se uskutečňovaly celo-
ročně v prostorách Domu umění nebo ve spolupracujících 
organizacích. Programy vycházely vstříc potřebám členů 
skupin, využívaly různých speciálních pedagogických po-
stupů, muzikoterapie, terapie bubnováním i terapie zpěvem. 
Účastníci výtvarných dílen si vyzkoušeli různé tvořivé činnos-
ti z oblasti kresby, malby, grafiky i prostorové tvorby a měli 
možnost tvořit přímo mezi vystavenými exponáty. Součástí 
dílen byly také komentované prohlídky výstav.

V roce 2019 bylo v rámci tohoto projektu realizováno 
v prostorách Domu umění 48 výtvarných dílen pro skupiny 
osob s různým typem znevýhodnění, které navštívilo 400 
osob. Ostatní dílny byly realizovány mimo prostory Domu 
umění pod vedením externích lektorů. Muzikoterapeutických 
dílen se uskutečnilo 25 a navštívilo je 175 osob. Terapií zpě-
vem se uskutečnilo 10 a navštívilo je 85 osob. Všech dílen se 
zúčastnilo celkem 660 osob. Projekt realizujeme za laskavé 
podpory Moravskoslezského kraje.

Četnost uskutečněných programů se znevýhodněnými 
skupinami za rok 2019

Lidé se zrakovým postižením
Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé se zra-
kovým postižením:

skupina TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
49 účastníků / 8 dílen realizovaných v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Lidé se sluchovým postižením
Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé se slu-
chovým postižením:

skupina Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
21 účastníků / 4 dílny realizované v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením
Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé s men-
tálním a kombinovaným postižením:

skupina PRAPOS, z. s.
55 účastníků / 9 dílen realizovaných v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé s men-
tálním a kombinovaným postižením:

skupina Žebřík, o. p. s.
173 účastníků / 13 dílen realizovaných v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé s men-
tálním, tělesným a kombinovaným postižením:

skupina Duhový dům Ostrava, denní stacionář
64 účastníků / 8 dílen realizovaných v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro dospělé s men-
tálním postižením:

skupina EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny
28 účastníků / 5 dílen realizovaných v Domě umění 

pod vedením Hedviky Dalecké

Muzikoterapie pro dospělé s mentálním a kombinovaným 
postižením:

skupina Žebřík, o. p. s.
 42 účastníků / 6 dílen realizovaných v prostorách 
Muzikohraní, z. s.

pod vedením Michaely Plecháčkové

Muzikoterapie pro dospělé s mentálním a kombinovaným 
postižením:

skupina Žebřík, o. p. s.
 42 účastníků / 6 dílen realizovaných v prostorách 
Muzikohraní, z. s.

pod vedením Michaely Plecháčkové

Program Počet programů Počet účastníků Vedoucí

Výtvarná dílna pro 
hendikepované

48 400 Hedvika Dalecká

Muzikoterapie 25 175 Michaela Plecháčková

Terapie zpěvem 10 85 Jana Sedláčková

4 Vzdělávání

Projekt Svět podle nás již tradičně vyvrcholil 
v listopadu předáním Ceny hejtmana 
Moravskoslezského kraje a vernisáží vytvořených 
uměleckých děl.

Svět podle nás / Neobyčejná setkání s uměním pro lidi 
s hendikepem 2019 a Předání Ceny hejtmana Moravsko-
slezského kraje 2019 umělcům s hendikepem
úterý 19. listopadu 2019 v 10 hodin
Cenu předal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 
V rámci doprovodného programu vystoupili studenti z Lido-
vé konzervatoře a Múzické školy a Jana Sedláčková s pěvec-
kým uskupením Optimistet. Doprovázeli je Michaela a Daniel 
Plecháčkovi hrou na bubny.

V rámci prezentace projektu Svět podle nás se uskuteč-
nila vernisáž výstavy s názvem Ostrovy, která představila 
díla 36 autorů, kteří se pravidelně účastnili výtvarných dílen 
v GVUO. Dominantou výstavního prostoru byly objekty při-
pomínající ostrovy ležící v neprobádaných vodách lidského 
vědomí. Na tyto ostrovy dohlížely domorodé masky se sty-
lizovanými tvářemi zvířat a bytostí. Inspiračním zdrojem pro 
jejich vznik se stala výstava s názvem DESET / současné 
německé umění ze sbírky Adam Gallery.

Celé akce se zúčastnilo 67 návštěvníků z řad klientů, pra-
covníků zapojených partnerských organizací a hostů z úřadu 
Moravskoslezského kraje.

Muzikoterapie pro dospělé s mentálním, tělesným a kombi-
novaným postižením:

skupina Denní stacionář Santé – Havířov
 30 účastníků / 5 dílen realizovaných v prostorách Muzi-
kohraní, z. s.

pod vedením Michaely Plecháčkové

Muzikoterapie pro dospělé s mentálním, tělesným a kombi-
novaným postižením:

skupina Čtyřlístek, p. o. – Domov Barevný svět
 75 účastníků / 10 dílen realizovaných v prostorách 
Muzikohraní, z. s.

pod vedením Michaely Plecháčkové

Muzikoterapie pro dospělé s mentálním, tělesným a kombi-
novaným postižením:

skupina Čtyřlístek, p. o. – Domov na Liščině
 28 účastníků / 4 dílny realizované v prostorách 
Muzikohraní, z. s.

pod vedením Michaely Plecháčkové

Děti se zdravotním postižením
Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné dílny pro děti se 
zdravotním postižením:

skupina Dětský rehabilitační stacionář při MNO Poruba, p. o.
10 účastníků / 1 dílna realizovaná v Domě umění

pod vedením Hedviky Dalecké

Lidé s duševním onemocněním
Terapie zpěvem pro dospělé s duševním onemocněním:

skupina Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.
 85 účastníků / 10 dílen realizovaných v prostorách Své-
pomocné společnosti Mlýnek, z. s.

pod vedením Jany Sedláčkové
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Dílny pro hendikepované, foto: Katarína Jamrišková
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4.4 Statistiky

Počet programů a jejich účastníků podle typu cílových 
skupin
Započítány jsou programy realizované v Domě umění 
i mimo něj, vedené edukátory GVUO i externími lektory. Dále 
jednodenní akce a dílny pro danou cílovou skupinu. Nejsou 
započítány koncerty, přednášky, literární večery, komento-
vané prohlídky, vernisáže, prezentace, festivaly a další.

Typ cílové skupiny Počet programů Počet účastníků

MŠ 27 429

ZŠ 48 808

SŠ 15 241

VŠ a VOŠ 2 27

ZUŠ, SVČ apod. 9 116

Hendikepovaní 83 660

Senioři 13 98

Dospělí 44 302

Děti 19 194

Veřejnost (všechny věkové skupiny) 20 1 145

Celkem
 

280 4 020

4 Vzdělávání

Cílové skupiny:
Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Střední školy
Odborná učiliště
Vysoké školy
Školní družiny
Zájmové kroužky
Domy dětí a mládeže, střediska volného času
Děti
Rodiče s dětmi
Dospělí v produktivním věku
Skupiny dospělých se zrakovým postižením 
Skupiny dospělých se sluchovým postižením
 Skupiny dospělých s mentálním postižením (lehkým, 
středním, těžkým)
Skupiny dětí a dospělých s kombinovaným postižením
Skupiny dětí s poruchou autistického spektra
Skupiny dospělých s duševním onemocněním
Sociálně vyloučené skupiny dětí a dospělých
Skupiny dětí z nepodnětného prostředí
Menšiny
Senioři

Periodicita programů
Většina programů se uskutečnila nepravidelně v návaznosti 
na období trvání výstav. Edukační oddělení ale připravovalo 
i pravidelné programy. V roce 2019 to byly Tvůrčí dílny pro 
děti, Galerijní dílny pro dospělé, Tvůrčí dílny pro seniory, 
Sobotní dílny GVUO pro rodiny s dětmi, Tvůrčí dílny pro vý-
tvarná nemehla a Kresby aktu. V rámci projektu Svět podle 
nás / Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s hendikepem 
probíhaly pravidelné výtvarné a terapeutické dílny. 

Spolupráce v rámci vzdělávací činnosti
Od roku 2006 galerie spolupracuje v rámci vzdělávání 
s neziskovými organizacemi, které věnují svou pozornost 
lidem se znevýhodněním. V roce 2019 jsme systematicky 
spolupracovali s těmito organizacemi: PRAPOS, z. s.; Denní 
stacionář Žebřík, o. p. s.; EFFATHA, sociálně terapeutické 
dílny; Duhový dům Ostrava – denní stacionář; TyfloCentrum 
Ostrava, o. p. s.; Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o. p. s.; Denní stacionář Santé – Havířov, p. o.; Čtyřlístek, p. o.; 
Svépomocná společnost Mlýnek, z. s., Dětský rehabilitační 
stacionář při MNO, p. o.

V roce 2019 GVUO spolupracovala s Pedagogickou fakul-
tou Ostravské univerzity v rámci recipročních aktivit.
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Edukační programy pro děti, foto: Katarína Jamrišková
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Doprovodné programy Galerie výtvarného umění v Ostravě 
jsou cíleny na různé skupiny, snahou je oslovovat co nejširší 
publikum bez ohledu na věk, vzdělání či sociální postavení.

Pro galerie je nesmírně důležitá participace na občan-
ském a komunitním životě místa, kde sídlí. Snaha o integraci 
do místního společenství se projevuje v oblastech typicky 
komunitních projektů, ale také účastí a hlavně iniciováním 
projektů, které jdou napříč městem, jeho institucemi, a které 
vytvářejí základnu pro uplatnění občanských sdružení 
a jednotlivců.

GVUO také pokračovala v pronájmech výstavních prostor 
spojených s komentovanými prohlídkami pro soukromé úče-
ly. Tuto službu využila například UniCredit Bank.

Z důvodu půlroční rekonstrukce střechy Domu umění se 
doprovodné programy v období od 1. května do 14. října ko-
naly v Knihovně, GVUO.

ŠEST / prezentace studentů FU a PdF OU
Cyklus prezentací studentů a pedagogů Fakulty umění a Pe-
dagogické fakulty Ostravské univerzity se konal pravidelně 
každou první středu v měsíci. Prezentována vždy byla tvorba 
6 umělců a každý výstup byl zakončen krátkou debatou. Po-
řad moderovali Daniel Balabán nebo Václav Rodek. Cyklus 
prezentací bude pokračovat i v roce 2020.

Ostravská muzejní noc 2019
GVUO je spolu s Ostravským muzeem hlavním organizáto-
rem významné kulturní akce Ostravská muzejní noc, která 
se v roce 2019 uskutečnila již pojedenácté. Cílem Ostrav-
ské muzejní noci je rozvíjet kulturní život města a obohatit 
společensko-kulturní dění ve městě. Festival sdružuje kul-
turní instituce se sídlem v Ostravě, které veřejnosti během 
jednoho večera, respektive noci, nabízejí pestrý kulturní pro-
gram a zpřístupňují své prostory v netradiční dobu. Projektu 
se zúčastnilo celkem 31 organizací, akci dohromady navštívi-
lo přes 20 tisíc osob. Vzhledem k rekonstrukci střechy Domu 
umění se program realizoval v Knihovně GVUO. Připraveny 
byly workshop knižní vazby, tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi 
a komentovaná prohlídka plastikami v centru Ostravy. Akce 
se zúčastnilo 257 návštěvníků. Festival se uskuteční také 
v roce 2020.

Další akce a festivaly
Galerie výtvarného umění v Ostravě se v roce 2019 účast-
nila i dalších kulturních aktivit, například festivalu Colours of 
Ostrava (v rámci stanu zřizovatele), Festivalu ostravských 
knihoven, MEAT DESIGN Ostrava.

5  Doprovodné 
programy

5 Doprovodné programy

Periodické akce GVUO:

Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středově-
ku / přednášky Marka Zágory
Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku je 
cyklus přednášek historika Marka Zágory, který přibližuje 
veřejnosti zajímavá témata z oboru medievistiky. Již dvanác-
tým rokem oslovuje stabilní základnu pravidelných poslucha-
čů. Přednášky se uskutečňovaly každé druhé úterý v měsíci 
v Domě umění, GVUO a budou pokračovat i v roce 2020.

Ostravsko očima umělců / přednášky Gabriely Pelikánové
Ostravsko očima umělců je cyklus přednášek Gabriely Pe-
likánové, v rámci něhož se návštěvníci dozvídají zajímavé 
informace z oblasti výtvarného umění, designu a architektury 
na Ostravsku. Přednášky se uskutečňovaly každou poslední 
středu v měsíci v Domě umění, GVUO a budou pokračovat 
i v roce 2020.

Literární čtvrtky
V rámci literárních večerů GVUO spolupracuje s Revue pro 
kulturu – Protimluv. Do Domu umění, GVUO se podařilo po-
zvat již mnoho významných současných literátů, básníků, 
spisovatelů i překladatelů. Cyklus literárních večerů bude 
pokračovat i v roce 2020.

Koncerty alternativní hudby a hudební projekty
V rámci hudebních projektů a koncertů GVUO spolupracuje 
s občanským sdružením Bludný kámen. Do Domu umění, 
GVUO se podařilo pozvat mnoho významných umělců na 
poli současné hudby. Minimaraton elektronické hudby se 
z důvodu rekonstrukce střechy Domu umění konal na Dole 
Michal. Celkem se ho zúčastnilo 150 lidí. Koncertní cyklus 
Bludného kamene bude pokračovat i v roce 2020.
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5.1  Přehled doprovodných programů

3. 1.  komentovaná prohlídka / Černá země? Mýtus a realita
5. 1.  komentovaná prohlídka / Černá země? Mýtus a realita
8. 1.  přednáška Marka Zágory / Méně a více známá 

vyobrazení Václava IV.
9. 1.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
22. 1.  vernisáže / DESET a ZISKY 2018 GVUO: 

(KON)TEXTY Jána Mančušky
24. 1.  literární čtvrtky / Petr Pazdera Payne
26. 1.  bazar / Rostlinný bazar
30. 1.  přednáška Gabriely Pelikánové / Augustin Handzel
31. 1.  koncert / Martin Janíček a Petr Ferenc
6. 2.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
7. 2.  komentovaná prohlídka / ZISKY 2018 GVUO: 

(KON)TEXTY Jána Mančušky
12. 2.  přednáška Marka Zágory / Václav IV. jako 

milovník umění
14. 2.  koncert / Ilia Belorukov (RUS) a Lauri Hyvarinen 

(FIN) & IQ+1 (CZ)
19. 2.  prezentace Báry Alex Kašparové / Umění ve vědě
22. 2.  literární čtvrtky / Protimluvná sedmnáctka – večer 

ostravských a valašských básníků
26. 2.  komentovaná prohlídka / DESET
27. 2.  přednáška Gabriely Pelikánové / Felix Neumann
6. 3.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
7. 3.  komentovaná prohlídka / ZISKY 2018 GVUO: 

(KON)TEXTY Jána Mančušky
12. 3.  přednáška Marka Zágory / Mnichovský 

astronomický sborník
19. 3.  literární čtvrtky / Básnířka Julia Fiedorczuk
20. 3.  koncert / Miman (N), Klamm & Pelikán (CZ)
21. 3.  literární čtvrtky / Milena Fucimanová a Divadlo 

Agadir – scénické čtení
27. 3.  přednáška Gabriely Pelikánové / Ferdiš 

Duša – grafik smutných duší
2. 4.  přednáška Marka Zágory / Ženy českých králů 

ve středověku
3. 4.  koncert / Michel Doneda, Petr Vrba & Naše ano
9. 4.  přednáška Marka Zágory / Sourozenci a příbuzní 

Václava IV.
10. 4.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
13. 4.  bazar / Rostlinný bazar & Velikonoční 

workshop GVUO
16. 4.  komentovaná prohlídka / DESET
18. 4.  literární čtvrtky / Severočech na severu Moravy: 

Patrik Linhart
24. 4.  přednáška Gabriely Pelikánové / Karel Kotas – 

architekt, pro kterého se stala Ostrava životní šancí
14. 5.  přednáška Marka Zágory / Orel a orlice 

ve středověku
15. 5.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
29. 5.  přednáška Gabriely Pelikánové / Vilém Wünsche - 

umělec s okem malíře a srdcem horníka
5. 6.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
8. 6.  festival / Ostravská muzejní noc
11. 6.  přednáška Marka Zágory / Historia Plantarum
26. 6.  přednáška Gabriely Pelikánové / Vojta Sapík – 

sochař s uhrančivýma očima

24. 8.  festival / Minimaraton elektronické hudby
10. 9.  přednáška Marka Zágory / Lazebnice v umění doby 

Václava IV.
23. – 27. 9.  
   malířská intervence / SITUACE
25. 9.  přednáška Gabriely Pelikánové / Helena 

Salichová – žena Slezskem posedlá
1. 10.  festival / Festival ostravských knihoven
1. 10.  vernisáž / Bibliofilie / Galerie Pod Bílou horou
2. 10.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
8. 10.  přednáška Marka Zágory / Renesanční člověk 

Leonardo da Vinci
15. 10.  vernisáže / OTTO GUTFREUND Bod zlomu, Rudolf 

Sikora KONEC SVĚTA? Ekologický komiks, Dům 
umění v Ostravě – stálá expozice

17. 10.  literární čtvrtky / ProtimluvFest
18. 10.  koncert / Mockūnas & Mikalkėnas & Berre
29. 10.  koncert / Joke Lanz & Christian Weber
30. 10.  přednáška Gabriely Pelikánové / Helena 

Železná-Scholzová a Antonín Polášek
31. 10.  komentovaná prohlídka / OTTO GUTFREUND 

Bod zlomu
6. 11.  prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
7. 11.  literární čtvrtky / Polský večer – Weronika Gogola
11. 11.  koncert / Ido Bukelman (Israel) & “A” Trio
12. 11.  přednáška Marka Zágory / Jana z Arku
13. – 16. 11. 
   různé / projekce filmu Sametová Ostrava
14. 11.  vernisáž / ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ 

Bedřichovický poledník
15. 11.  přednáška Hany Bartošové / Kniha jako 

umělecké dílo
17. 11.  beseda + koncert / Jaká byla sametová revoluce 

v Ostravě?
19. 11.  různé / Předání Ceny hejtmana MSK
19. 11.  prezentace Jany Maříkové Kubkové / Prezentace 

knihy Katedrála viditelná i neviditelná
21. 11.  komentovaná prohlídka / ZISKY 2018 GVUO: 

KATEŘINA ŠEDÁ Bedřichovický poledník
22. – 24. 11.  
   festival / MEAT DESIGN Ostrava
26. 11.  beseda / Ekologická beseda s Rudolfem Sikorou 

a jeho hosty
27. 11.  přednáška Gabriely Pelikánové / Stavební firma 

Kolář & Rubý versus Ernst Korner
28. 11.  komentovaná prohlídka / Rudolf Sikora KONEC 

SVĚTA? Ekologický komiks
29. 11.   bazar / Rostlinný bazar a adventní workshop
3. 12.   křest / Prezentace práce Kateřiny Šedé / povolání: 

ŠEDÁ
4. 12.   prezentace studentů FU a PdF OU / ŠEST
10. 12.   přednáška Marka Zágory / Richard Lví srdce
11. 12.   setkání / Společnost přátel GVUO
12. 12.   literární čtvrtky / Nové knihy autorů Protimluvu
13. 12.   koncert / Bilwa Costa & Nicolas Wiese, Rrill Bell

5 Doprovodné programy

Celkový přehled dle druhů programů

Počet programů Počet návštěvníků

V rámci výstav 23 1 191

Mimo výstavy  55  2 460

Z toho

Přednášky  21  917

Koncerty  8  198

Komentované prohlídky  9  270

Literární večery  8  210

Festivaly  4  6471

Prezentace 11 2742

Různé  17  1 1353

Celkem 78 3 651

1  Návštěvnost festivalu MEAT DESIGN Ostrava, který se uskutečnil 22. – 24. 11. 2019 
v Multifunkční hale GONG, nelze spočítat, tudíž není započítána do celkové 
návštěvnosti FESTIVALY. Minimaraton elektronické hudby se uskutečnil na Dole Michal.

2 Rovněž.
3  Návštěvnost umělecké intervence SITUACE, která se uskutečnila 23. – 27. 9. 2019 

ve venkovních prostorách za Domem umění, GVUO, nelze spočítat, tudíž není 
započítána do celkové návštěvnosti RŮZNÉ. Komentované prohlídky a doprovodné 
programy, které se konaly ve výstavních prostorách, jsou započítány ve výstavách.
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Koncert, Michel Doneda, Petr Vrba & Naše ano, foto: Lukáš Ston
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6 Knihovna, archiv

Knihovna GVUO je jedinou veřejnou galerijní knihovnou 
v Moravskoslezském kraji se specializovaným fondem. Je 
prioritně zaměřená na výtvarné umění a příbuzné obory, 
v knihovním fondu jsou shromažďovány publikace, katalogy 
výstav a časopisy s tímto zaměřením.

Od roku 2004 je knihovna evidovaná v databázi Minister-
stva kultury ČR pod číslem 6018. Díky tomu může využívat 
grantové a dotační zdroje MK ČR a výjimky dané prováděcí 
vyhláškou č. 88/2002 Sb.

Poskytuje knihovnické a informační služby pro odbornou 
a vědeckou činnost odborným pracovníkům i veřejnosti. 
Zaměřuje se na studenty vysokých i středních škol, kterým 
poskytuje materiály a dokumenty k jejich odborným pracím, 
projektům i referátům. Pedagogům různých typů škol nabízí 
materiály pro výuku, individuálně pracuje s odbornými pra-
covníky galerie, soukromými badateli, výtvarníky i s dalšími 
skupinami uživatelů.

Knihovní fond
Zahrnuje k 31. 12. 2019 celkem 29 094 knihovních jedno-
tek, je tvořen monografiemi (11 684 k. j.) a katalogy výstav 
(17 410 k. j.), časopisy a aukčními katalogy. V roce 2019 
se knihovní fond rozrostl o 2 007 svazků monografií a kata-
logů výstav. Výdaje na nákup činily 130 041 Kč. Přírůstky 
knihovních jednotek jsou získávány nákupem, výměnou 
mezi galeriemi a muzei ČR i ze zahraničí.

Zpracování knihovního fondu
Knihovna GVUO používá automatizovaný knihovní systém 
Clavius, který získala pomocí grantového programu MK ČR 
VISK 3 v roce 2005. V roce 2005 knihovna také zahájila 
rekatalogizaci knihovního fondu do elektronické databáze 
s knihou v ruce a od roku 2006 je do elektronické databáze 
katalogizován i přírůstek fondu. V roce 2019 bylo zkatalo-
gizováno 2 169 svazků monografií, katalogů výstav a časo-
pisů. Knihovní fond je zpracován ve formátu MARC21 dle 
požadovaných standardů ke zpracování fondu.

Webová prezentace knihovny
Na webové stránce GVUO jsou na adrese 
http://www.gvuo.cz/knihovna zveřejněny aktuální infor-
mace o knihovně a je zde rovněž vystaven on-line katalog 
knihovny (http://katalog.gvuo.cz/katalog/). Díky tomu je 
knihovna přístupná v režimu 7/24 (tj. sedm dní v týdnu 24 
hodin denně).

Projekty
Knihovna GVUO v roce 2019 pokračovala ve spoluúčasti 
v projektu databáze Oborové brány ART – umění a archi-
tektura. Řízením tohoto projektu za všechny zúčastněné 
knihovny byla pověřena Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni (http://artlib.eu/).

6.1  Návštěvníci

Badatelé mají přístup do knihovny ve středu od 8 do 16 ho-
din a ve čtvrtek od 10 do 17.45 hodin (tj. 15.45 hodin týd-
ně). Mimo tento čas jsou služby pro uživatele dostupné na 
základě předchozí domluvy. V knihovně je k dispozici jeden 
počítač pro uživatele s připojením na internet.

V roce 2019 využívalo služeb knihovny 62 registrova-
ných uživatelů, knihovnu navštívilo celkem 262 návštěvníků. 
Webový online katalog knihovny zaznamenal za rok 2019 
celkem 23 231 badatelských dotazů.

Složení návštěv badatelů za rok 2019

6 Knihovna

Výpůjčky
Celkem bylo realizováno 1 843 výpůjček knihovních 
dokumentů (evidováno AKS Clavius). Byly poskytovány 
referenční i vyhledávací služby, také rešerše a informace 
byly zpřístupňovány i prostřednictvím elektronických 
informačních zdrojů. Byly zprostředkovány meziknihovní 
výpůjční služby.

Typ výpůjčky Počet výpůjček Z celkového počtu

Monografie 1 652 89,64 %

Periodika 191 10,36 %

zaměstnanec GVUO 58,95 %

student 20,86 %

senior 11,58 %

ostatní 6,95 %

kulturní pracovník 4,11 %

výtvarník 1,79 %
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6.2 Dokumentace

Dokumentace výstav GVUO
Knihovna systematicky uchovává dokumentaci výstav 
a doprovodných činností GVUO i dokumenty mapující vý-
tvarnou kulturu regionu. Dokumentace k výstavám v Domě 
umění, GVUO obsahuje plakáty, pozvánky, tiskové zprávy, 
fotografie, články z periodik a informace z médií i webové-
ho prostředí. Knihovna průběžně dokumentační materiály 
zpracovává a doplňuje.

Mezioborová spolupráce
Knihovna GVUO je ze zákona povinna přispívat do Soubor-
ného katalogu České republiky, v roce 2019 bylo do soubor-
né databáze zasláno 1 343 nových záznamů.

Spolupráce s dalšími institucemi
Spolupráce s vysokými školami – knihovna je zázemím pro 
studenty vysokých škol uměleckého i knihovnického oboru, 
kterým nabízí i poskytuje možnost vykonávání odborné 
praxe. V knihovně v roce 2019 vykonali odbornou praxi 
celkem 2 studenti (Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská 
univerzita v Opavě).

Spolupráce s ostatními institucemi obdobného zamě-
ření – kooperace v projektu Oborová brána ART – umění 
a architektura, do kterého je zapojeno jedenáct významných 
knihoven z oboru umění (http://artlib.eu/). Oborová brána 
umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím 
rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční 
zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové 
databáze atd.) z oblasti umění, architektury a řady příbuz-
ných oborů.

Spolupráce s Národní knihovnou ČR při vytváře-
ní Souborného katalogu ČR sdílením elektronicky 
zpracovaných záznamů.

Spolupráce s galerijními a muzejními knihovnami pro-
střednictvím meziknihovní výpůjční služby a prostřednictvím 
výměny publikací.

Spolupráce s odbornými pracovníky galerie. Spolupráce 
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.

Akce ve studovně knihovny
V roce 2019 se knihovna zapojila do třetího ročníku spo-
lečné akce osmi významných ostravských knihoven (MSVK, 
Univerzitní knihovna OU, VŠB-TU knihovna EF, Knihovna 
Ostravského muzea, Knihovna města ostravy, Knihovna 
Národního památkového ústavu, Knihovna Archivu města 
Ostravy, Knihovna GVUO) s názvem Festival ostravských 
knihoven, který se uskutečnil 1. října 2019 v rámci Týdne 
knihoven. Knihovnu GVUO během této akce navštívilo 90 
čtenářů, většina z nich navštívila knihovnu poprvé.

V knihovně 1. 10. 2019 byla zahájena výstava pod 
názvem Bibliofilie / Galerie Pod Bílou horou kopřivnické-
ho vydavatele a muzejníka Jiřího Klučky, která trvala do 
28. 11. 2019.

V knihovně se uskutečnil 15. 11. 2019 seminář pro 
knihovníky MSK pod názvem Kniha jako umělecké dílo, který 
pořádala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
a přednášela Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění Olomouc.

Z důvodu rekonstrukce střechy Domu umění, GVUO 
byla studovna od května do října využívána k přednáškové 
činnosti GVUO. Uskutečnilo se zde 9 odborných přednášek 
a prezentací pro širokou veřejnost a studenty.

Účast v odborných sekcích
Knihovnice absolvovala seminář Kniha jako umělecké dílo 
pořádaný Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, 
školení katalogizace periodik, který pořádal Souborný kata-
log v Praze, celostátní seminář knihovníků Asociace muzeí 
a galerií ČR muzeí a galerií v Opavě, pravidelné schůzky 
knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR za MSK společně se 
zástupci olomouckého kraje i pravidelné schůzky zástupců 
projektu Oborové brány ART.

7 Publikace

V roce 2019 GVUO vydala monografii Kateřiny Šedé v rámci 
výstavy ZISKY 2018 GVUO: KATEŘINA ŠEDÁ Bedřichovický 
poledník.

4.1  Přehled

01 povolání: ŠEDÁ

Publikace představuje práci Kateřiny Šedé. Po čtrnácti hlav-
ních projektech následuje set informací o dalších čtrnácti 
projektech. Formou rozhovoru se v publikaci objevují autorči-
ny aktuální komentáře k akcím i obecným otázkám umění. 
Závěr knihy je věnován reflexím teoretiků umění.

Editoři — Kateřina Šedá a Yvona Ferencová
Koncepce publikace — Kateřina Šedá, Yvona Ferencová, 
Kristína Drinková
Texty — Fanni Fetzer, hana Jirmusová Lazarowitz, Milena 
Kalinovská, Vladimír Kokolia, Adam Szymczyk, Kateřina 
Šedá, Paula Toppila, Hamza Walker
Autoři rozhovorů — Yvona Ferencová, Jana Klusáková, 
Miroslav Maixner, Aleš Palán
Fotografie — Martin Hlavica, Michal Hladík, Roman Franc 
a další
Překlad z angličtiny do češtiny — Kateřina Danielová, 
Martina Dvořáková
Překlad úvodních textů do angličtiny — Ivan Gutierrez
Grafická úprava a sazba — Kristína Drinková
Jazyková spolupráce — Eva Hrubá
Redakční spolupráce — Lucie Faulerová
Tisk — Tiskárna Quatro Print, Brno
Náklad — 1 000 výtisků (vydání první)
Vydaly — Galerie výtvarného umění v Ostravě a Kateřina 
Šedá v roce 2019
Počet stran — 736 s.
Formát — 185×255 mm
Vazba — pevná vazba s barevnou ořízkou
ISBN 978-80-87405-50-5

Název publikace Náklad (ks)

01 povolání: ŠEDÁ 1 000

6 Publikace
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8   Marketing, PR 
a webové stránky

GVUO trvale pracuje na vytváření dobré pověsti u veřejnosti. 
Cílem GVUO je být transparentní institucí, která je otevřená 
veřejnosti, studentům, seniorům i hendikepovaným obča-
nům v oblasti pořádání výstav, doprovodných, vzdělávacích 
i kulturních programů a komunitních akcí.

Marketing GVUO byl v loňském roce vystavěn na prezen-
taci pořádaných výstav. Prezentace a návštěvnost GVUO 
však byla výrazně poznamenána půlroční rekonstrukcí 
střechy. V období, kdy byl Dům umění zavřený, GVUO 
pořádala část programů v Knihovně GVUO na Poděbradově 
ulici a veřejnosti se připomínala především prostřednictvím 
sociálních sítí – Facebooku, Instagramu a Twitteru, v rámci 
kterých byla představována vybraná umělecká díla v návaz-
nosti na nejrůznější výročí. Zároveň GVUO uspořádala Letní 
soutěž GVUO na Facebooku a Instagramu o publikace, které 
galerie vydává. Cílem bylo získat nové sledující na sociálních 
sítích a zároveň zůstat v kontaktu s veřejností.

 V roce 2019 GVUO obdržela několik cen za svou 
činnost v roce 2018: 
1  Robert V. Novák a Zuzana Burgrová získali druhé mís-

to v soutěži Czech Grand Design v kategorii grafický 
designér roku za nový vizuální styl GVUO. Galerie tak 
porazila další nominované instituce, jako byly Národní 
galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy.

2  druhé místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 
v kategorii výtvarné umění za publikaci Napřed uhořet, 
která vyšla u příležitosti výstavy Ivana Pinkavy a Eliáše 
Dolejšího v Domě umění, GVUO (11. 4. – 10. 6. 2018)

3  zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis v kategorii Muzejní výstava roku za výstavu 
Černá země? Mýtus a realita (26. 9. 2018 – 6. 1. 2019)

8 Marketing, PR a webové stránky

8.1 Propagace GVUO

GVUO pro svou propagaci využívá pestrou škálu marketin-
gových kanálů a marketingového mixu:

1  Komunikace s veřejností a médii
—  interpersonální kontakt s veřejností a médii (tiskové 

konference, osobní setkávání na vernisážích, výstavách, 
doprovodných a edukačních programech GVUO a při 
dalších příležitostech)

—  spolupráce s audiovizuálními, tištěnými i internetovými 
médii (tisk, televize, rozhlas, internet)

—  sociální sítě a web GVUO (zejména Facebook, 
k 31. 12. 2019 měla stránka 4 553 fanoušků, Insta-
gram, k 31. 12. 2019 měl účet 1 330 fanoušků, Youtu-
be, Twitter)

—  rozesílání pozvánek a informací o akcích GVUO pro-
střednictvím pošty, elektronicky prostřednictvím 
newsletteru v aplikaci Mailchimp

2  Indoorová a outdoorová propagace
—  outdoorové a indoorové kampaně s jednotným vizuálním 

stylem (towery, CLV, lavičky, bannery, plakáty, tiskoviny, 
LED obrazovky, měsíční programy, čtvrtletníky, pozván-
ky, spoty)

—  prezentace v obchodních centrech, výstavy v GVUO 
byly propagovány na CLV vitrínách a obrazovkách ve 
Fóru Nová Karolina, Obchodním centru FUTURUM

3  Eventy
—  spolupráce s nejrůznějšími komunitami, institucemi 

a společnostmi
—  prezentace GVUO v rámci festivalů, seminářů i školení
—  účast GVUO na kulturních akcích, které pořádá jiný 

organizátor (například město nebo kraj)
—  prezentace GVUO na mezinárodním veletrhu ces-

tovního ruchu v Polsku – GLOBalnie KATOWICE 
29. 3. – 31. 3. 2019; Kariérním dnu Ostravské univerzity, 
který se uskutečnil 14. 5. 2019 na Pedagogické fakultě 
OU a festivalu MEAT DESIGN Ostrava, který se uskuteč-
nil 22. – 24. 11. 2019 v Dolních Vítkovicích

4  Mimořádné akce + projekty
—  pořádání soutěží
—  přihlášení do soutěží Nejkrásnější česká kniha roku 

2019 s publikací povolání: ŠEDÁ a Magnesia litera 
v sekci Nakladatelský čin s publikací povolání: ŠEDÁ

—  pořádání mimořádných projektů, například projekt SI-
TUACE, v rámci něhož byl pomalován zadní trakt Domu 
umění, GVUO studenty a absolventy Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Akce trvala týden, zúčastnilo se jí 
7 vybraných studentů.

—  volné vstupy v rámci svátků i výročí, pro seniory nad 
65 let a v neděli (volné vstupy se proto zásadním způso-
bem podílejí na celkové návštěvnosti GVUO a tvoří její 
větší část)

Semináře a vzdělávání:
Tisková mluvčí se zúčastnila 8 seminářů a oborových 
setkání:

Snídaně pro kulturu – Vizuální branding, 23. 1. 2019
Marketing mix – konference Úspěšný web, 
19. 2. 2019
Snídaně pro kulturu – Crowdfunding, 20. 2. 2019
PR camp – Aspekty komunikace firem a institucí, 
21. – 23. 3. 2019
Snídaně pro kulturu – Dobrovolnictví v kultuře, 
27. 3. 2019
Mediální propagace kultury a umění, 20. 6. 2019
Jak na PR ve výtvarném umění, 6. 11. 2019
Setkání s novináři a PR zástupci, 10. 12. 2019
+ 10 seminářů v rámci cyklu Jak pracovat se 
sociálními sítěmi

Marketingová manažerka se zúčastnila 8 seminářů a oboro-
vých setkání:

Snídaně pro kulturu – Vizuální branding, 23. 1. 2019
Marketing mix – konference Digistrategie, 
19. 2. 2019
Snídaně pro kulturu – Crowdfunding, 20. 2. 2019
PR camp – Aspekty komunikace firem a institucí, 
21. – 23. 3. 2019
Snídaně pro kulturu – Dobrovolnictví v kultuře, 
27. 3. 2019
Moravskoslezský kraj – Školení řidičů referentů, 
8. 4. 2019
Mediální propagace kultury a umění, 20. 6. 2019
Jak na PR ve výtvarném umění, 6. 11. 2019
+ 10 seminářů v rámci cyklu Jak pracovat se 
sociálními sítěmi

Grafička se zúčastnila 6 seminářů a oborových setkání:

Snídaně pro kulturu – Vizuální branding, 23. 1. 2019
Marketing mix – přednášky Grafický design, 
19. 2. 2019
Snídaně pro kulturu – Crowdfunding, 20. 2. 2019
Snídaně pro kulturu – Dobrovolnictví v kultuře, 
27. 3. 2019
Školení Adobe Photoshop, 15. – 17. 5. 2019
Marketing mix – Řeči o grafickém designu, 
19. 9. 2019
+ 10 seminářů v rámci cyklu Jak pracovat se 
sociálními sítěmi

Na PR oddělení studentky Dita Stuchlíková a Eliška Šruba-
řová absolvovaly stáž v měsících červenec – srpen 2019.
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8.2 Média

GVUO měla v roce 2019 uzavřenou celoroční mediální 
spolupráci s Moravskoslezským deníkem, Literárními novi-
nami, časopisem Art Antiques, Artikl, FlashArt, A2, A2larm, 
měsíčníkem Program a uměleckou platformou artalk.cz.

GVUO udržovala zájem redaktorů a médií důsledným 
informováním o všech programech a událostech. Pravi-
delné tiskové zprávy a pozvánky byly rozesílány aplikací 
Mailchimp do všech relevantních redakcí a zveřejňovány 
na webových serverech.

V druhé polovině roku 2019 GVUO zavedla nový 
způsob setkávání s médii. Na přání novinářů bylo místo 
klasických tiskových konferencí v den vernisáže zavedeno 
setkání s médii o den dříve v časovém rozpětí dvou ho-
din, v rámci kterých si mohou zástupci médií prohlédnout 
instalaci výstavy za doprovodu kurátora nebo autora. 
Tento způsob setkávání se osvědčil a ze strany médií je 
hodnocen kladně.

GVUO po celý rok pravidelně aktualizovala a udržovala 
mailing list s kontakty na redaktory a redakce.

V roce 2019 GVUO vydala 14 tiskových zpráv, které 
byly předávány zástupcům médií e-mailem (prostřednic-
tvím aplikace Mailchimp) a tištěně i elektronicky na společ-
ných setkáních. Mediální ohlasy GVUO čítají za rok 2019 
přes 930 výstupů – článků, reportáží, pozvánek, zpráv, 
recenzí v médiích s regionální i celostátní působností, a to 
i přes to, že výstavní budova Dům umění, GVUO byla půl 
roku uzavřena veřejnosti.

GVUO připravila 1 tiskovou konferenci, které se zúčast-
nilo 11 novinářů, a 2 setkání se zástupci médií, kterých se 
zúčastnilo 16 novinářů.

8.3 Sociální sítě

V roce 2019 GVUO pokračovala v propagaci činnosti pro-
střednictvím sociálních sítí. Marketingová manažerka po-
kračovala v péči o účty GVUO na Facebooku a Instagramu. 
Tisková mluvčí o účty na Twitteru a Youtube. Sociální sítě 
jsou i nadále zásadní součástí marketingového mixu GVUO 
a i do budoucna budou využívány při cílení marketingu na 
specifické skupiny návštěvníků.

Facebook
@gvuostrava

Datum založení — 8. 11. 2010 
Počet sledujících k 31. 12. 2019 — 4 553

V roce 2019 vzrostl počet sledujících o 10 %. Celkem 
přibylo 472 nových sledujících. Až 70 % z celkového počtu 
sledujících tvoří ženy. Nejpočetnější skupinou, stejně jako v 
loňském roce, jsou sledující ve věku 25–34 let (40 %). 
Převážná většina sledujících je z České republiky, následuje 
Polsko a Slovensko. Vezmeme-li v úvahu města, pak první tři 
zůstávají stejná jako v roce 2018 – Ostrava, Praha, Brno.

Průměrný dosah příspěvků v roce 2019 byl 1 700 
osob. Největší dosah, až 4 487 osob, měl příspěvek týkající 
se slavnostního otevření Domu umění, GVUO po půlroční 
pauze, kdy se uskutečnila rekonstrukce střechy. Stejně jako 
v předchozím roce se jednalo pouze o organický dosah. 
GVUO zatím nevyužila možnosti placené formy dosahu. 
Tuto možnost i nadále zvažuje. Hodnocení Facebookové 
stránky GVUO zůstává v roce 2019 beze změn 4,5 * z 5.

8 Marketing, PR a webové stránky

Pohlaví %

Muži 30

Ženy 70

Věk muži %

65+ 2

55–64 1

45–54 4

35–44 8

25–34 12

18–24 3

13–17 0,1

Facebook sledující

Věk ženy %

65+ 3

55–64 3

45–54 6

35–44 15

25–34 28

18–24 13

13–17 0,4

Lokality %

Brno 6

Praha 16

Ostrava 44
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Instagram
@dum_umeni_gvuo

Datum založení — 15. 2. 2016 
Počet sledujících k 31. 12. 2019 — 1 330

V roce 2019 počet sledujících stoupl o 23 %. Celkem 
přibylo 308 nových sledujících. Stejně jako v roce 2018 
je více než 60 % žen. I v roce 2019 zůstávají nejpočetnější 
skupinou ženy ve věku 25–34 let (49 %). Převážná většina 
sledujících jsou Češi (91 %). Instagramový účet GVUO 
sledují lidé, kteří mají rádi umění, umělci i galerie. Nové 
followery se snažíme získávat pravidelnými Instastories, 
které jsou populární. Důležité je používání správných 
hashtagů a lokality. V roce 2019 jsme se zaměřili na feed, 
tedy na to, jak k sobě jednotlivé fotky ladí, aby profil byl na 
první pohled harmonický. Feed IG @dum_umeni_gvuo je 
postavený na nové vizuální identitě GVUO.

Instagram sledující

Pohlaví %

Muži 34

Ženy 66

Věk muži %

65+ 4

55–64 5

45–54 8

35–44 23

25–34 37

18–24 23

13–17 �1
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Věk muži %

65+ 3

55–64 �1

45–54 6

35–44 13

25–34 49

18–24 26

13–17 3

Lokality %

Brno 5

Praha 18

Ostrava 43

Twitter
@gvuo_dum_umeni

Datum založení — 19. 10. 2017
Počet sledujících k 31. 12. 2019 — 46
Počet Tweetů k 31. 12. 2019 — 131

Twitterový účet je využíván ke sdílení informací 
o připravovaných výstavách a kulturních projektech GVUO 
a zároveň k informování a sdílení příspěvků s vážnými tématy.

YouTube
GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě

Datum založení — 30. 06. 2016
Počet odběratelů k 31. 12. 2019 — 51
Celkem k 31. 12. 2019 nahráno videí — 94
Celkem k 31. 12. 2019 zhlédnutí — 14 323

Účet Youtube je využíván ke zveřejňování videí a spotů 
zaměřených na výstavní projekty. Tato videa slouží zároveň 
jako dokumentace výstav, jejich součástí jsou projevy kurátorů 
či umělců. Cílem GVUO je pro veřejnost zpřístupňovat 
informace o výstavách, uměleckých dílech a umělcích 
prezentovaných v galerii.
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8.4 Veřejnost

GVUO je pozitivně vnímaná laickou i odbornou veřejností 
a na upevňování svého dobrého renomé stále pracuje. Cílem 
GVUO je nabízet kvalitní výstavní a doprovodný program 
pro různé cílové skupiny, o němž jsou všichni potenciální 
zájemci informování včas a efektivně. Stabilně se rozrůstá 
jak databáze zájemců o zasílání newsletterů galerie, tak 
i komunita fanoušků facebookového a instagramového účtu 
GVUO. S místní komunitou se GVUO snaží navazovat vztahy 
především organizováním a zapojováním se do komunitních 
projektů typu Rostlinný bazar nebo Sobotní dílny GVUO 
pro rodiny s dětmi.

GVUO se intenzivně zabývá dotazy, návrhy, přáními 
i stížnostmi návštěvníků prostřednictvím návštěvní knihy 
i emailové komunikace.

8.5 Společnost přátel GVUO

Se Společností přátel GVUO galerie komunikuje zasíláním 
elektronických newsletterů, pozvánek i čtvrtletníků poštou, 
dále také osobně v rámci kulturních událostí v GVUO a na 
každoročním setkání Společnosti přátel GVUO, které se 
v roce 2019 uskutečnilo popáté. Komentované prohlídky 
výstav Otto Gutfreunda, Rudolfa Sikory a Kateřiny Šedé 
včetně doprovodného programu se zúčastnilo 27 osob. 
Lektorské oddělení připravilo tvůrčí dílnu, kde si návštěvníci 
mohli vyrobit vánoční ozdoby a PF přání.

Společnost přátel GVUO měla v roce 2019 celkem 
58 členů, z toho 6 nových členů.

8.6 Webové stránky

V roce 2019 se podařilo dokončit webové stránky v naplá-
novaném rozsahu, tj. zprovoznit platební bránu, rezervační 
systém na doprovodné i edukační programy a zajistit jazyko-
vé mutace.

Webové stránky si od 1. 1. do 31. 12. 2019 prohlédlo 
28 826 návštěvníků, kteří uskutečnili 43 467 návštěv 
a zobrazili 136 005 stránek. Z toho 17,5% návštěvníků 
se pravidelně vrací. Téměř 82% návštěvníků přistupuje 
na web z České republiky, 6% z USA, 3% z Polska a 2% 
ze Slovenska.

Z Google Analytics dále vyplývá, že návštěvníci webo-
vých stránek se zdrží necelé 3 minuty a při jedné návštěvě 
prohlížejí zhruba 3 stránky. Míra opuštění stránek je zhruba 
48%, což znamená, že lidé vesměs rychle nacházejí, co 
hledají, dobře se na stránkách orientují a neopouštějí je hned 
po prvním načtení.

Z koncertu Swing Pigs, foto: Martin Straka
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9   Hospodaření 
příspěvkové 
organizace

Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulko-
vé části závěrečné zprávy. Jedná se o následující tabulky:

Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření 
z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Přípustný objem prostředků na platy
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
Tvorba a použití peněžních fondů
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

9.1  Rozbor hospodaření 
příspěvkové organizace

9. 1. 1  Náklady, výnosy a výsledek 
hospodaření, návrh na rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019
Částky jsou v tisících Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření v Kč

V roce 2019 bylo dosaženo výsledku hospodaření 
ve výši 0 Kč. Na další rozvoj příspěvkové organizace, 
konkrétně na restaurování, byl použit rezervní fond 
ve výši 29 349,67 Kč.

náklady výnosy
výsledek

hospodaření

Hlavní činnost 25 089,27 24 987,30 – 101,97

Doplňková činnost 34,38 136,35 101,97

Celkem 25 123,65 25 123,65 0,00

Výsledek hospodaření za rok 2018 0,00

z toho

převod do rezervního fondu 0,00

převod do fondu odměn 0,00

9. 1. 2  Čerpání účelových dotací 
(dle jednotlivých poskytovatelů)

Příspěvkové organizaci byly zřizovatelem 
pro rok 2019 stanoveny tyto závazné ukazatele

Moravskoslezský kraj

Odbor kultury a památkové péče celkem v Kč čerpání v %

Příspěvek na provoz celkem 26 055 000 90,79

Příspěvek na provoz 
neúčelový (ÚZ 0) 20 699 692 100

Účelově vázaný
příspěvek na provoz 5 355 308 55,18

z toho

Svět podle nás (ÚZ 203) 150 000 100

Restaurování vybraných děl GVUO  
(ÚZ 110) 178 000 100

Opravy v Domě umění (ÚZ 206) 1 400 000 0

Výstava Kateřiny Šedé (ÚZ 203) 700 000 100

Projekt „TOP 100“ (ÚZ 203) 1 500 000 33,33

Náklady na marketingové  
a reklamní služby (ÚZ 203) 50 000 100

Odpisy (ÚZ 205) 1 377 308 100

Výsledek hospodaření 0 –––

Investiční příspěvky do fondu 
investic celkem

19 500 000 64,34

Rekonstrukce střechy Domu umění  
(ÚZ 0) 19 500 000 100

9 Hospodaření příspěvkové organizace
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účel celkem

Neinvestiční účelová dotace na projekt 
„Deset / současné německé umění ze sbírky 
Adam Gallery“ (ÚZ 2)

20 000

GVUO dodržela zřizovatelem stanovené závazné ukazatele, 
příspěvek na provoz, včetně účelově vázaných příspěvků 
na provoz a investičního příspěvku do fondu investic.
Příspěvek zřizovatele na provoz neúčelový ve výši 
20 699 692,00 Kč byl vyčerpán na 100 %.

Účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 
150 000,00 Kč, určený na projekt „Svět podle nás“, byl 
vyčerpán v plné výši a použit především na nákupy výtvar-
ného materiálu a pomůcek, které během dílen účastníci 
využívali, dále byl použit na zajištění projektu, realizaci 
pěveckých dílen a muzikoterapií pro lidi s hendikepem. 
Projekt „Svět podle nás“ GVUO realizuje již od roku 2006, 
v letošním roce se uskutečnil pod názvem „Neobyčej-
ná setkání s uměním pro lidi s hendikepem“. Jednalo se 
o celoroční systematickou spolupráci s osobami různého 
typu znevýhodnění, která již tradičně vyvrcholila předáním 
Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za nejlepší dílo 
s tematikou zdravotně postižených a prezentací celoroční-
ho projektu. Projektu se v roce 2019 zúčastnilo 660 osob. 
Bylo realizováno 48 výtvarných dílen, 10 hlasových dílen, 
25 muzikoterapií a 3 vystoupení.

Účelový příspěvek na projekt „Restaurování vybraných 
děl GVUO v roce 2019“ ve výši 178 000,00 Kč umožnil 
zrestaurovat výjimečná díla ze sbírky GVUO, a to díla J. Zr-
zavého, E. Orlíka, A. Winklera, F. Kavána a dalších. Příspě-
vek byl vyčerpán v plné výši.

Účelový příspěvek na opravy v Domě umění ve výši 
1 400 000,00 s časovou použitelností do 31. 12. 2020 
v roce 2019 čerpán nebyl. Plánované byly opravy schodů, 
parket a nadřímsových částí výstavních sálů v Domě umění, 
které se měly uskutečnit v období rekonstrukce střechy. 
Bohužel charakter prací a stavebně-bezpečnostních opat-
ření znemožnil v průběhu rekonstrukce střechy realizaci 
plánovaných oprav. Veškeré práce byly dozorovány zástup-
ci územního pracoviště NPÚ, což umožnilo velmi racionálně 
a konstruktivně věci upřesňovat. Proto došlo i ke změně 
technologie ošetření schodiště, přinášející mimo jiné i úspo-
ru finančních prostředků. Zároveň však bylo konstatováno, 
že stav parketových podlah ve výstavních sálech 2. nad-
zemního podlaží je neuspokojivý a ani jejich broušení a nové 
nalakování nepřinese zásadní zlepšení. Z tohoto důvodu 
bude v roce 2020 provedena výměna parket. Převedené 
prostředky budou použity na tuto výměnu a opravu fasády.

Účelový příspěvek na přípravu a realizaci výstavy 
Kateřiny Šedé ve výši 700 00,00 Kč byl použit na výrobu 
a realizaci telefonních budek, na tisk brožur a monografie 

k výstavě, na inzerci a reklamu, na přípravu a instalaci vý-
stavy, na transporty a ostatní materiál pro výstavy. Výstavní 
projekt představil práci umělkyně Kateřiny Šedé. Cílem 
bylo zhodnotit udržitelnost projektu Bedřichovice nad 
Temží. Návštěvníci byli seznámeni s dosud nezveřejněnými 
artefakty, například kresbami, fotografiemi, dokumenty 
i nahrávkami, které jsou umístěny v jedenácti interaktivních 
a funkčních červených telefonních budkách. Dvanáctá 
budka (bez artefaktů) je jako reklamní objekt umístěna před 
Domem umění. Výstavní projekt doprovodila monografie – 
publikace celistvě shrnující tvorbu Kateřiny Šedé – s ná-
zvem Povolání: Šedá. Publikace vyšla v nákladu 1 000 vý-
tisků (vydání první), má pevnou vazbu a 736 stran. Formát 
knihy je 185 × 255 mm.

Na projekt „TOP 100“ obdržela GVUO účelový 
příspěvek ve výši 1 500 000,00 Kč, přičemž část-
ka 1 000 000,00 Kč má časovou použitelnost do 
31. 12. 2020. Cílem tohoto projektu je vytvořit společnou 
prezentaci a propagaci institucí zřizovaných Moravskoslez-
ským krajem. Projekt byl v roce 2019 realizován v předpo-
kládaném rozsahu. V první polovině roku bylo provedeno 
rozsáhlé mapování situace v muzejních institucích Mo-
ravskoslezského kraje. Byla diskutována ikonická témata, 
která jsou v tuto chvíli dostatečně nosná pro prezentaci. 
Dále se uskutečnilo fotografování objektů i samotných 
předmětů, byly pořízeny 3D skeny. Práce na projektu bude 
pokračovat v roce 2020. V roce 2019 bylo profinancováno 
500 000,00 Kč, konkrétně na smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektu a vytvoření metodiky realizace projektu, na 
grafické práce, úpravy archivních materiálů, na zhotovení 
fotografií a skenování modelů.

Příspěvek na provoz na rok 2019 s účelovým určením na 
náklady na marketingové a reklamní služby byl poskytnut ve 
výši 50 000,00 Kč a vyčerpán v plné výši. Částka byla po-
užita na propagaci GVUO v rámci tištěných článků v deníku 
Právo a webových bannerů s prolinkem na www.seznam.cz.

Účelový příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku ve výši 1 377 308,00 Kč byl 
vyčerpán v plné výši.

Z rozpočtu zřizovatele GVUO obdržela v roce 2019 také 
investiční příspěvek do fondu investic na rekonstrukci stře-
chy Domu umění, a to v celkové výši 12 545 388,59 Kč, 
částka ve výši 6 954 611,41 Kč byla převedena do roku 
2020, kdy bude rekonstrukce střechy pokračovat. Celko-
vý závazný ukazatel ve výši 19 500 000,00 Kč byl v roce 
2019 čerpán z 64,34 %.

Cílem projektu byla malířská intervence do veřejného 
prostoru Domu umění v podobě výtvarného zpracování zdi 
zadního traktu výstavní budovy, která se stávala terčem po-
uličních sprejerů. Přínosem projektu byla prezentace umění 
vznikajícího na půdě místní univerzity, zkrášlení veřejného 
prostoru a zároveň ozvláštnění kulturního života v tomto 
městském obvodu. Dotace byla v souladu s účelem použita 
na nákup barev a materiálu na výmalbu. Vyúčtována byla 
v prosinci 2019.

účel celkem

Účelová dotace na projekt „Malířská intervence 
do veřejného prostoru – Domu umění“ (ÚZ 2) 12 000

účel celkem

Projekt „Bedřichovický poledník“ (ÚZ 34070) 500 000

Projekt „ISO/D“ (ÚZ 34013) 167 000

Z rozpočtu statutárního města Ostravy obdržela GVUO 
v roce 2019 neinvestiční dotaci na realizaci výstavy 
„Deset / současné německé umění ze sbírky Adam Galle-
ry“ ve výši 20 000,00 Kč. Cílem výstavy bylo představit 
současné německé umění v regionu, kde mělo německé 
obyvatelstvo v minulosti velké zastoupení. Ve dvou sálech 
Domu umění bylo prezentováno přes čtyřicet uměleckých 
děl ze sbírky Adam Gallery. Dotace byla použita na animaci 
TV spotu pro výstavu. Vyúčtována byla v květnu 2019.

Dotace ze státního rozpočtu v roce 2019 – Ministerstvo 
kultury ČR v Kč

9 Hospodaření příspěvkové organizace

Dotace z rozpočtu Statutárního 
města Ostravy v roce 2019 v Kč

Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy – Měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019 v Kč



66 67

účel celkem

Program „Akviziční fond“ (ÚZ 34502) 1 942 000

Program “ISO“ (ÚZ 34949) 225 000

Investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2019 – Mi-
nisterstvo kultury ČR v Kč

Díky investičním dotacím MK ČR a za použití prostředků 
z fondu investic GVUO v roce 2019 opět významně oboha-
tila sbírkový fond.

9. 1. 3  Mzdové náklady, průměrný plat 
v návaznosti na počet zaměstnanců 
a zdroje financování; 
přehled o uskutečněných 
zahraničních pracovních cestách

K 31. 12. 2019 měla organizace 31 zaměstnanců a 1 za-
městnance na rodičovské dovolené:
THP na úseku odborných činností — 12 osob a 1 osoba 
na RD (ředitel, 3 kurátoři, správce depozitáře, registrátor, 
2 edukátoři v kultuře, tisková mluvčí, PR manager, knihovník, 
grafik + restaurátor na rodičovské dovolené);
ostatní THP — 7 osob (vedoucí ekonomicko -provozního 
úseku, hlavní účetní, účetní, administrativní pracovník, 
referent majetkové správy, správce operačního systému, 
grafik – obsluha skeneru);
dělníci — 12 osob (1 pokladní, 2 recepční, 2 kustodi, 
4 vrátní, 2 uklízečky, 1 technik).

Mzdové náklady v roce 2019 byly financovány z rozpoč-
tu zřizovatele a bez náhrad platu při dočasné pracovní 
neschopnosti činily celkem 9 864 481,00 Kč, z toho bylo 
6 851,00 Kč financováno z doplňkové činnosti.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za 
předcházející rok byl 28,42 zaměstnanců.

Průměrný plat byl v roce 2019 28 920,74 Kč.
Závazný ukazatel – podíl mimotarifních složek platu 

k platovým tarifům ve výši 30 % – byl dodržen. V naší 
organizaci činil podíl nenárokových složek platu k platovým 
tarifům v roce 2019 21,86 %.

počet pracovníků

kategorie 
zaměstnanců

fyzický stav 
k 31. 12. 

průměrný 
evidenční počet 

přepočtený

procenta 
z přepočteného 

stavu

vysokoškolské 15 14,76 51,93

úplné střední 6 5,80 20,41

vyučen 8 5,86 20,62

základní 2 2,00 7,04

Celkem 31 28,42 100

THP 19 18,78 66,08

dělníci 12 9,64 33,92

Celkem 31 28,42 100
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Na výstavu Kateřiny Šedé „Bedřichovický poledník“ poskytlo 
MK ČR GVUO neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve 
výši 500 000 Kč. Částka byla použita na grafickou přípravu 
výstavu, výmalbu sálu, překlady, tisky, inzerci atp. Dotace byla 
vyčerpána v plné výši a vyúčtována v lednu 2020.

Finanční prostředky ve výši 167 000,00 Kč byly úče-
lově poskytnuty v rámci projektu ISO/D na restaurování děl 
se sbírek GVUO. Jednalo se o díla výlučných autorů a díla 
výrazné umělecké a historické hodnoty, o jejichž zápůjčku je 
značný zájem ze strany českých i zahraničních sbírkotvorných 
institucí. Stav před restaurováním neumožnil jejich prezentaci 
v takovém rozsahu, jak by si zasloužily. Dotace byla vyčerpána 
v plné výši a vyúčtování bylo odesláno v prosinci 2019.
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Přehled o uskutečněných zahraničních 
pracovních cestách v roce 2019

místo a termín účel pracovní cesty počet osob

Polsko
6. 2. 2019

Rozvoz propagačních 
materiálů

2

Slovensko – Bratislava
14. 2. 2019

Jednání, příprava 
výstavy

1

Polsko – Katowice
29. 3. 2019

Účast na veletrhu 3

Polsko – Katowice
30. 3. 2019

Účast na veletrhu 2

Slovensko – Bratislava
6. 6. 2019

Jednání, příprava 
výstavy

1

Slovensko – Bratislava
31. 7. 2019

Jednání 1

Slovensko – Poprad
26. 8. 2019

Odvoz výstavy 2

Slovensko – Poprad
26. – 28.  8. 2019

Příprava výstavy 1

Slovensko – Poprad
30. – 31.  8. 2019

Příprava výstavy, 
vernisáž

1

Slovensko – Žilina
4. 10. 2019

Svoz výstavy 2

Slovensko – Bratislava
8. 10. 2019

Dovoz výstavy 3

Slovensko – Bratislava
6. 11. 2019

Předání obrazů 3

Slovensko – Poprad
12. 11. 2019

Svoz výstavy 2

Slovensko – Poprad
15. 11. 2019

Svoz výstavy 1

9. 1. 4  Komentář k přehledu 
o plnění plánu hospodaření

Účet 501 — Spotřeba materiálu
+ 536 tis. Kč, tj. + 88,70 %

Na rok 2019 byl plánován pokles nákladů na spotřebu 
materiálu oproti předcházejícímu roku o 51 %. Důvodem 
omezení byla plánovaná rekonstrukce střechy Domu umění 
a s tím související zvýšené výdaje na plánované opravy, kte-
ré se měly uskutečnit právě v období rekonstrukce střechy, 
kdy byl Dům umění uzavřen veřejnosti. Jelikož průběh prací 
na rekonstrukci střechy a přijatá bezpečnostní opatření ne-
umožnili plánované opravy uskutečnit, byla část uspořených 
finančních prostředků použita na nákup knih do knihovny za 
130 tis. Kč, na nákup drobného hmotného majetku za téměř 
80 tis. Kč, dokoupen byl zejména majetek pro animace a vý-
početní techniku. Oproti plánu bylo nakoupeno více provoz-
ního materiálu, zejména materiálu pro výstavy a animace, 
dále bylo nakoupeno muzeální sklo pro rámování a náhradní 
díly do zvlhčovačů. K navýšení nákladů došlo i u materiálu 
na propagaci.

511 — Opravy a udržování
– 1 315 tis. Kč, tj. – 80,95 %

Náklady na opravy a udržování byly plánovány pro rok 
2019 ve výši 1 626 tis. Kč, z toho 1 410 tis. Kč na opravu 
a údržbu nemovitého majetku. K opravám mělo dojít v Domě 
umění, a to v průběhu rekonstrukce střechy. Bohužel cha-
rakter prací a stavebně-bezpečnostních opatření znemožnil 
v průběhu rekonstrukce střechy realizaci plánovaných oprav. 
Zároveň byly veškeré plánované opravy konzultovány se 
zástupci územního pracoviště NPÚ, kteří pravidelně dozo-
rovali průběh rekonstrukce střechy. Na základě odborných 
konzultací a doporučení došlo k přehodnocení plánovaných 
oprav, bylo konstatováno, že stav parketových podlah ve vý-
stavních sálech 2. nadzemního podlaží je velmi neuspokojivý 
a jejich broušení a nalakování by nepřineslo zásadní zlep-
šení, v roce 2020 bude tudíž provedena kompletní výměna 
parket. Zbylé finanční prostředky převedené do roku 2020 
budou použity na opravu fasády Domu umění.

518 — Ostatní služby
+ 2 254 tis. Kč, 4 tis. Kč v DČ, tj. + 75,11 %

Náklady na služby byly v roce 2019 plánovány v 50 % 
výši nákladů roku 2018. Bylo vycházeno z předpokladu, 
že Dům umění bude půl roku uzavřen a uspořené finanční 
prostředky měly být použity na opravy vyžadující uzavření 
Domu umění. Bohužel oproti roku 2018 došlo u většiny 
služeb k navýšení cen v souvislosti s navýšením míry inflace. 
Oproti přecházejícímu roku také výrazně vzrostly náklady 
na upgrady a podporu SW téměř o 300 tis., navýšení nákla-
dů souvisí zejména se správou nových webových stránek, 
nového pokladního systému Colosseum a s provozem ske-
neru, jehož roční servis stojí přes 250 tis. Kč. V souvislosti 
s rekonstrukcí střechy v Domě umění došlo také k navýšení 
nákladů na úklid téměř o 100 %. Oproti plánu byly vynalo-
ženy mnohem vyšší finanční prostředky na transporty umě-
leckých děl související s výstavou Kateřiny Šedé. Výstava 
Kateřiny Šedé s sebou dále přinesla zvýšené náklady na 
propagaci, tisky a výrobu fotografií.

558 — Náklady z drobného dlouhodobého majetku
– 287 tis. Kč, tj. – 55,12 %

Náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku byly 
plánovány ve výši 520 tis. Kč. V souvislosti s plánovanými 
opravami v Domě umění byla také plánována obměna vyba-
vení ve vestibulu Domu umění. Jelikož se plánované opra-
vy neuskutečnily, byla modernizace prodejního místa ve 
vestibulu Domu umění posunuta na následující rok. Finanční 
prostředky ve výši 233 tis. Kč byly vynaloženy zejména na 
výpočetní techniku, obměnu mobilních telefonů u někte-
rých zaměstnanců a na nákup nového defibrilátoru, který je 
umístěn v Domě umění.

601 — Výnosy z prodeje vlastních výrobků
+ 152 tis. Kč, tj. + 138,41 %

Výnosy z prodeje vlastních výrobků v roce 2019 byly 
plánovány ve výši 110 tis. Kč. Při plánování bylo vycházeno 
z předpokladu, že bude Dům umění téměř půl roku uzavřen. 
Rok 2019 však ukázal, že strmě roste zájem o prodej přes 
e-shop, popř. na objednávku. Na vyšších výnosech se také 
projevil prodej publikace Povolání: Šedá, která byla vydána 
k výstavě Kateřiny Šedé v závěru roku 2019.

601 — Výnosy z prodeje vlastních výrobků
+ 115 tis. Kč, tj. + 36,52 %

Výnosy z prodeje služeb byly při sestavování plánu před-
pokládané z důvodu rekonstrukce střechy Domu umění 
podstatně nižší. Oproti plánu byly mnohem vyšší výnosy 
z reklamního plnění, téměř 90 tis. Kč a vstupné v Domě umě-
ní činilo 221 tis. Kč, což lze považovat v souvislosti s uzavře-
ním Domu umění od 1. 5. 2019 do 15. 10. 2019 za velice 
úspěšné a bezpochyby to svědčí o atraktivnosti výstav.

9 Hospodaření příspěvkové organizace
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Doplňková činnost je pro organizaci přínosná a zisková.
Prodejna zboží v komisním prodeji ve vestibulu Domu 

umění nabízí katalogy, publikace, časopisy, noviny, plac-
ky, magnetky, tašky, hrníčky, plyšáky apod. I přesto, že se 
GVUO snažila o doplnění zboží, které by tematicky odpo-
vídalo pořádaným výstavám, nepodařilo se nabízené zboží 
prodat a je tato doplňková činnost v roce 2019 ztrátová. Na 
nízké tržby mělo zásadní vliv zejména dlouhodobé uzavření 
Domu umění v průběhu rekonstrukce střechy. Jelikož se 
však jedná o standardní součást veřejné služby muzea a ga-
lerie, která by svou absencí výrazně zhoršila obraz instituce, 
zachovali bychom rádi tento druh prodeje i pro další léta. 
Výběru zboží a jeho propagaci bude věnováno vyšší úsilí.

Služby poskytované v pronajatém prostoru ve vestibulu 
Domu umění pro provoz kavárny a budovy za Domem umění 
pro provoz restaurace jsou vítány nejen ze strany návštěv-
níků galerie, ale také širokou veřejností. Tato doplňková 
činnost je dlouhodobě pro organizaci velice přínosná.

Doplňková činnost, která nově vznikla za účelem skeno-
vání teprve v roce 2019, je zisková. V roce 2019 byl skener 
používán zejména pro skenování vlastních děl GVUO a děl 
pro potřeby GVUO.

druh doplňkové činnosti
(dle zřizovací listiny)

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Prodej zboží v komisním prodeji 21,56 21,35 -0,21

Pronájem nebytových prostor 12,30 111,85 99,55

Skenování 0,52 3,15 2,63

Celkem 34,38 136,35 101,97
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9. 1. 5  Péče o spravovaný majetek

V roce 2019 obdržela GVUO investiční příspěvek do 
fondu investic, účelově určený na rekonstrukci střechy 
Domu umění. Rekonstrukce byla částečně uskutečněna 
za 12 545 tis. Kč a dokončena bude v roce 2020, kdy je 
plánováno proinvestovat zbývajících 6 955 tis. Kč.

Na opravy a udržování (účet 511) bylo v roce 2019 
vynaloženo necelých 310 tis. Kč. Za 100 tis. Kč byla pro-
vedena oprava parket a okna Domu umění, zbylé finanční 
prostředky byly financovány do drobnějších oprav, pravi-
delných servisů a údržby. Plánovány byly opravy za celkem 
1 626 tis. Kč, z toho 1 410 tis. Kč na opravy a údržbu 
nemovitého majetku. Plánované rozsáhlé opravy v Domě 
umění ve výši 1 400 tis. Kč, které se měly uskutečnit v době 
rekonstrukce střechy Domu umění, nebyly provedeny, jeli-
kož to charakter prováděných prací a bezpečnostní opatře-
ní neumožnili. Účelový příspěvek ve výši 1 400 tis. Kč bude 
použit v roce 2020 na výměnu parket v horním sále Domu 
umění a na opravu fasády Domu umění.

9. 1. 6  Vyhodnocení přínosu 
doplňkové činnosti

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou 
dány zřizovací listinou:

a)  zprostředkování obchodu a služeb – jedná se prodej zboží 
v komisním prodeji

b)  pronajímání prostor, nemovitostí a věcí k účelů navazu-
jícím na hlavní činnost galerie nebo ji doplňující o služby 
návštěvníkům nebo k účelům ekvivalentním povoleným 
doplňkovým činnostem – jedná se o pronájem nebyto-
vých prostor, tj. pronájem restaurace a kavárny.

c)  fotografické služby – jedná se o skenování uměleckých 
a jiných předmětů

Řádná inventarizace majetku a závazků za rok 2019 byla 
provedena dle příkazu ředitele č. 1/2019 a dle plánu inven-
tur v lednu roku 2020, inventarizace sbírek v prosinci roku 
2019 (viz. inventarizační zpráva za rok 2019, odeslána 
elektronicky dne 5. 2. 2020). Inventarizační rozdíly nebyly 
shledány.

Pronájem svěřeného nemovitého majetku – viz bod 
9. 1. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti. Pronájem 
nebytových prostor pro provoz restaurace a kavárny je pro 
organizaci přínosný a služby zde poskytované jsou vítány 
širokou veřejností.

V roce 2019 nedošlo k žádné pojistné události.
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9. 1. 8  Pohledávky

Pohledávky za odběrateli (účet 311) činily k 31. 12. 2019 
84,29 tis. Kč. Jednalo se o neuhrazené faktury za pronájmy, 
propagaci, prodej knih atd.

Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) činily 
69,82 tis. Kč, jednalo se o nesplacené půjčky ve výši 
55,37 tis. Kč, o přečerpané stravenky ve výši 8,95 tis. Kč 
a provozní zálohy ve výši 5,5 tis. Kč.

Náklady příštích období (účet 381) činily 
k 31. 12. 2019 37,94 tis. Kč. Jednalo se zejména o různé 
předplatné na rok 2020, členství v ICOM na rok 2020, 
přístup do databází pro rok 2020, pronájmy, licence, 
webhosting.

Příjmy příštích období (účet 385) činily k 31. 12. 2019 
5,69 tis. Kč. Jednalo se zejména o úroky na BÚ 
k 31. 12. 2019.

9. 1. 9  Závazky

Závazky za dodavateli (účet 321) byly k 31. 12. 2019 
ve výši – 210,43 tis. Kč. Jednalo se o služby roku 2019, 
uhrazené v lednu 2020 ve lhůtě splatnosti, například servis, 
fotografování a modernizace EPS.

Závazky vůči zaměstnancům (účty 331, 333) byly 
k 31. 12. 2019 ve výši – 690,75 tis. Kč a – 18,36 tis. Kč, 
závazky vůči institucím sociálního a zdravotního po-
jištění (účet 336, 337) byly ve výši – 277,35 tis. Kč 
a – 119,92 tis. Kč, tyto závazky byly uhrazeny z běžného 
účtu v lednu 2020, výplatní termín byl dodržen.

Jiné přímé daně (účet 342) činily – 90,12 tis. Kč, 
uhrazeny byly v lednu 2020, ostatní krátkodobé závazky 
(účet 378) byly ve výši – 18,03 tis. Kč a jedná se zejména 
o závazky z komisního prodeje.

Výdaje příštích období (účet 383) činily 
k 31. 12. 2019 – 210,58 tis. Kč. Jednalo se o faktury tý-
kající se služeb roku 2019, které byly doručeny a uhrazeny 
v lednu 2020, např. faktury za spotřebu energií, CCS karty, 
daňové poradenství, telefony, servis a jiné služby.

Výnosy příštích období (účet 384) činily 
k 31. 12. 2019 – 126,11 tis. Kč a jednalo se o členské 
příspěvky SPG a časové rozlišení dotace na pořízení knih 
Povolání: Šedá.

Dohadné účty pasivní (účet 389) činily k 31. 12. 2019 
1,96 tis. Kč a jedná se o odhad spotřeby elektrické energie 
v rámci pronájmu reklamního panelu.
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9. 1. 7  Peněžní fondy

název fondu
k 1. 1. 2019 

(tis. Kč)
k 31. 12. 2018 

(tis. Kč)

Fond odměn 83,69 83,69

Rezervní fond ze zlepš. HV 109,19 79,84

Rezervní fond z ost. titulů 750,00 750,00

FKSP 329,59 346,49

Investiční fond 2 534,98 2 544,85

Fond odměn
Fond odměn nebyl v roce 2019 tvořen ani čerpán a je krytý 
peněžními prostředky na běžném účtu v bance.

Rezervní fond
Rezervní fond nebyl v roce 2019 tvořen přídělem ze zlep-
šeného výsledku hospodaření (hospodářský výsledek za 
rok 2018 byl nulový), použit byl další rozvoj příspěvkové 
organizace, konkrétně na nákup výpočetní techniky, ve výši 
29,35 tis. Kč.  Rezervní fond je krytý peněžními prostředky 
na běžném účtu v bance.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond byl v roce 2019 tvořen 2 % z objemu prostředků 
na platy a z náhrad ve výši 198,46 tis. Kč. Použit byl na 
peněžní dary ve výši 4,5 tis. Kč pro pracovníky, kteří v roce 
2019 dosáhli významného životního jubilea, na příspěvky 
na penzijní připojištění ve výši 67,50 tis. Kč a na příspěvky 
na stravování ve výši 109,56 tis Kč. FKSP je krytý peněž-
ními prostředky v bance ve výši 278,96 tis. Kč. Rozdíl tvoří 
běžné odvody za prosinec 2019 a nesplacené půjčky.

Investiční fond
Investiční fond byl v roce 2019 tvořen odpisy ve výši 
1 378,91 tis. Kč, účelovým příspěvkem z rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 12 545,39 tis. Kč s účelovým určením na 
rekonstrukci střechy Domu umění a dotacemi ze státního 
rozpočtu ve výši 2 167,00 tis. Kč, a to z akvizičního fondu 
poskytlo MK ČR GVUO částku 1 942,00 tis. Kč a z progra-
mu ISO poskytlo MK ČR celkovou částku 225,00 tis. Kč 
na výkup výtvarných děl. Fond investic byl použit v celkové 
výši 16 081,43 tis. Kč, a to na rekonstrukci střechy Domu 
umění celkem ve výši 12 715,56 tis. Kč, na tvorbu webo-
vých stránek ve výši 116,07 tis. Kč a na akvizice v celkové 
výši 3 249,80 tis. Kč.

9.2 Výsledky kontrol

V roce 2019 neproběhla v GVUO žádná veřejnosprávní 
kontrola.

V lednu 2019 byla v Domě umění provedena kontrola 
dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně ze strany Hasičského záchranného sboru MSK. 
Všechna provedená prověření byla bez nedostatků.

9.3  Vyhodnocení plnění 
povinného podílu podle 
zákona č. 435/2004 Sb.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců GVUO byl 
v roce 2019 28,42 osob. Z toho povinný podíl 4 % činil 
1,13 osob. GVUO zaměstnávala v roce 2019 3,07 osob 
se zdravotním postižením. Povinnost zaměstnavatele, dle 
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., byla splněna zaměstnáním 
osob se zdravotním postižením v pracovním poměru.

9.4  Poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb.

GVUO v roce 2019 neposkytla žádné informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb.

9.5  Informace o termínu a způsobu 
a seznámení zaměstnanců se 
zprávou o činnosti

Na zpracování zprávy o činnosti za rok 2019 se podílela 
většina odborných pracovníků GVUO. Obsah zprávy o čin-
nosti a výsledky vyplývající z rozborů činnosti GVUO v roce 
2019 byl projednán se zaměstnanci na poradě ředitele dne 
12. 3. 2020. Odbornou činnost instituce v roce 2019 zre-
kapituloval v úvodu ředitel organizace Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., 
informoval o sbírce GVUO, o její péči, restaurování, uložení 
a akvizicích, dále informoval o výstavách uskutečněných 
v roce 2019, o vydavatelské činnosti, o vzdělávací činnosti, 
o volnočasových programech pro veřejnost, zmínil činnost 
knihovny v roce 2019, vyhodnotil PR galerie. S hospodaře-
ním organizace v roce 2019 seznámila zaměstnance Ing. 
Ivana Richtářová.

Zpráva o činnosti za rok 2019 bude v PDF formátu zve-
řejněna na místech v síti, kde k ní budou mít přístup všichni 
zaměstnanci GVUO. V tištěné podobě bude zpráva o čin-
nosti umístěna na sekretariátu, v kanceláři ředitele, vedoucí 
úseku ekonomiky a provozu, vedoucí úseku odborných 
činností a v kanceláři PR. Po projednání zprávy o činnosti ra-
dou kraje dojde k jejímu povinnému zveřejnění na webových 
stránkách a ve sbírce listin.
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10   Poděkování 
a spolupráce

Galerie výtvarného umění v Ostravě úzce spolupracovala 
s mnoha organizacemi. Kromě zřizovatele Moravskoslez-
ského kraje, statutárního města Ostravy, Městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Ministerstva kultury ČR a Vel-
vyslanectví Spolkové republiky Německo, které činnost 
instituce podpořily finančně a záštitami, galerie spolupra-
covala s Radou galerií ČR, Akademií výtvarných umění 
v Praze, Národním divadlem moravskoslezským, Janáčko-
vou filharmonií Ostrava, s Bludným kamenem při přípravě 
koncertů a hudebních festivalů; s Protimluvem při přípravě 
literárních večerů; s obchodními centry v Ostravě v oblasti 
prezentace a propagace.

V oblasti pořádání výstav a zápůjček GVUO spolupraco-
vala s Adam Gallery, Galerií Pod Bílou horou, Národním pa-
mátkovým ústavem, ÚOP Ostrava, OKO, Státním okresním 
archivem Brno-venkov, Rajhrad a řadou dalších partnerů 
a spřátelených institucí v České republice i zahraničí.

V květnu 2019 došlo z důvodu rekonstrukce střechy 
k uzavření kavárny Art and Coffee a posléze i k ukončení 
spolupráce. Od října 2019 byla kavárna otevřena s novým 
provozovatelem pod názvem AlterNativa café.

V oblasti mediálního partnerství galerie spolupraco-
vala s Českou televizí a TV POLAR; s Českým rozhlasem 
Ostrava a RADIOHOUSE; s deníky a časopisy Literární 
noviny, deník, ART ANTIQUES, ARTIKL, Program, Flash 
Art, dějiny a současnost, MaxPositiv a webovými portály 
ostravan.cz, artalk.cz, A2.cz, A2larm.cz a samozřejmě 
s kulturními webovými portály a portály výše zmíněných 
tištěných médií.

S GVUO dále spolupracovali: Dopravní podnik města 
Ostravy, EPONA, Hydor, Image studio, Moravian-Silesian 
Tourism, NEWTON media, Printo spol. s. r. o., RAILREKLAM, 
RENGL, RT Torax, SeePOINT s. r. o., TEMEX, Tiskárna Hel-
bich a. s., velkoplosnytisk.cz.

Partneři

Mediální partneři



76 77

Vernisáž výstavy Rudolf Sikora / KONEC SVĚTA? Ekologický komiks, foto: Martin Straka



Texty — Jiří Jůza, Václav Buchtelík, Hedvika Dalecká, Yvona Ferencová, 

Petr Gába, Vladimíra Lichovníková, Jaroslav Michna, Jana Malášek Šrubařová, 

Ivana Richtářová, Jana Sedláková, Magdaléna Staňková, Renata Skřebská

Grafická úprava dle vzoru Tomáše Brichcína — Katarína Jamrišková
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