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2016
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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-383483
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
Výroční zpráva za rok 2015



Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2015

Obsah

2

1.      Úvod          3
1.1    Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2015     3
1.2    Základní informace o galerii       4
1.3    Organizační struktura        5
2       Sbírky          6
2.1    Charakteristika a stav sbírky       6
2.2    Prezentace sbírek        6
2.3    Akvizice           6
2.4    Péče o sbírky - restaurování a uložení     11
2.5    Evidence a dokumentace     12
2.6    Odborná činnost s vazbou na sbírky    13 
3       Výstavy        14 
3.1    Strategie       14
3.2    Mezinárodní výstavy      14
3.3    Výstavy z vlastních sbírek     15
3.4    Statistické údaje      16
3.5    Přehled výstav       18
4       Publikace       23 
4.1    Přehled        23
5       Vzdělávání       25
5.1    Statistické zhodnocení      28
5.2    Cílové skupiny       30
5.3    Periodicita programů      30 
5.4    Spolupráce v rámci vzdělávací činnosti    30
6       Veřejnost a kulturní programy     31
6.1    Statistika volnočasových programů    31
6.2    Spolupracovníci       33
6.3    Komunita a komunitní programy    34
6.4    Spolupráce se sociálním organizacemi    
         a občanskými sdruženími     36
7       Knihovna, archív      42
7.1     Návštěvníci       42
7.2     Dokumentace       43
8       PR galerie a internetové stránky    45
8.1    Média        45
8.2    Veřejnost       46

8.3     Spolek přátel GVUO       46
8.4     Formy propagace       46
8.5     Internetové stránky       47
9        Hospodaření        48
9.1     Rozbor hospodaření příspěvkové organizace    48
9.1.1  Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh 
         na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření   48
9.1.2  Čerpání účelových dotací (dle jednotlivých               
            poskytovatelů)                          48
9.1.3  Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet 
            zaměstnanců a zdroje financování; přehled 
            o uskutečněných zahraničních pracovních cestách    50
9.1.4  Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření    51
9.1.5  Péče o spravovaný majetek      53
9.1.6  Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti    54
9.1.7  Peněžní fondy        54
9.1.8  Pohledávky        55
9.1.9  Závazky         55
9.2     Výsledky kontrol       55
9.3     Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 
            č. 435/2004 Sb.       55
9.4     Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.   56
9.5     Informace o termínu a způsobu a seznámení 
          zaměstnanců se zprávou o činnosti     56
10      Poděkování a spolupráce      57
11      Povinné přílohy



slibujeme nejen zvýšení návštěvnického komfortu, ale i vytvoření veřejného 
prostoru, který umožní trávení volného času s mnohými doprovodnými 
aktivitami galerie. 
V oblasti řízení se v roce 2015 postupně přecházelo na zavádění centrálních 
nákupů a současně se dále precizovaly systémy kontrol a správy věcí 
veřejných. Lze konstatovat, že po stránce ekonomické se instituci velmi 
dobře dařilo, podařilo se doplnit celou řadu „drobností”, které napomohou 
zajistit vysokou kvalitu standardů nejen v odborné práci. Současně se zdařila 
i jednání s novým generálním partnerem galerie, kterým bude od roku 2016 
Envox Energy, a.s.
Je zřejmé, že mnohé je ještě třeba vykonat, aby galerie patřila opravdu 
k institucím evropského standardu, ale jednotlivé postupné kroky 
napomáhají přibližovat se vytčenému cíli. Je možné konstatovat, že v rámci 
galerijní sítě v České republice patří Galerie výtvarného umění v Ostravě 
k těm nadprůměrným, ne-li špičkovým.  
Děkuji všem za spolupráci a vůli činit věci lepšími!

Jiří Jůza, ředitel GVUO
4. února 2016
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1.1  Rekapitulace stavu činnosti instituce 
v roce 2015

1  Úvod

V roce 2015 se podařilo opětovně uspořádat vysoký počet velmi kvalitních 
výstav. Vyjímečným zajímavým mezinárodním projektem byla prezentace čtyř 
generací konstruktivistů z Nizozemí, retrospektiva Stanislava Kolíbala nebo  
mezinárodní projekt jedné z nejvýznamnějších postav světové architektury 
Alfreda Neumanna, který byl dále reprízován například v polské Vratislavi nebo 
německém Výmaru. Věřím, že tímto způsobem se daří zásadním způsobem 
napomáhat snahám našeho regionu o širší zapojení do evropského kontextu.
Vedle těchto výstav bylo připraveno a zrealizováno mnoho dalších větších či 
menších expozic, které velmi plastickým a netradičním způsobem 
zprostředkovávají svět umění divákům všech generací a nejrůznějšího 
vkusu.
Současně probíhaly i intenzivní přípravy na rok 2016, který je rokem 
90. výročí otevření Domu umění a také pokračujících příprav na přístavbu 
„Bílý stín”. Rok 2015 několikrát potvrdil, že tento záměr je nesmírně 
potřebný, protože stávající Dům umění vysokému zájmu veřejnosti 
kapacitně nepostačuje. 
V loňském roce nebyly opomíjeny doprovodné nabídky veřejnosti v podobě 
přednášek, projekcí, literárních večerů, koncertů experimentální hudby a 
mnoha dalších, které budí u veřejnosti zasloužený zájem. Jsme velmi rádi, že 
i na těchto pořadech můžeme spolupracovat s nejrůznějšími občanskými 
sdruženími, vysokými školami, ale i občany, kteří mají podobnou snahu. 
Pochopitelně nebyla opomíjena správa sbírek, její digitalizace, rozšiřování, 
ale i restaurování. Současně mohu konstatovat, že se daří stále více 
integrovat do celkového obrazu galerie knihovnu s badatelnou. V loňském 
roce se podařilo dobudovat restaurátorské pracoviště, které naší instituci 
zásadně chybělo, a naplnit tímto i dikci zákona (také díky grantu Ministerstva 
kultury ČR).
Rok 2015 byl rokem, kdy byla uzavřena další etapa dílčích rekonstrukčních 
prací Domu umění. Byla dokončena etapa úprav okolí výstavní budovy, 
náročná revitalizace předprostoru Domu umění a současně byla vybudována 
terasa se zastíněním v zahradním parteru. Od obou těchto zásahů si 
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1.2  Základní informace o galerii

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

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, (dále jen 
GVUO) zřizovaná Moravskoslezským krajem, je sbírkovou institucí 
nadregionálního významu. Činnost vykonává 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

ź rozšiřovat bohatý sbírkový fond za účelem tezaurace uměleckých hodnot 
regionálního, národního i mezinárodního významu a zkvalitnění jeho 
vypovídací hodnoty;
ź pečovat o movité kulturní dědictví, využívat sbírky k pořádání expozic a 
výstav s cílem přispět k estetickému, etickému, komunikačnímu, sociálnímu, 
kulturně-historickému vzdělávání občanů, zejména mladé generace, 
poskytnout  hodnotné kulturní zážitky i příležitost k uspokojování kulturních 
potřeb občanů, na sofistikované úrovni  přispívat jako významná kulturní 
destinace kraje ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu;
ź poskytovat odbornou oporu badatelům a studentům uměleckých 
a historických oborů; působit jako regionální metodické a poradenské 
centrum pro práci s výtvarným uměním;
ź periodickými výstavami současného umění a mimovýstavními kulturními 
akcemi přispívat k rozšíření kulturní nabídky místa a plnit úlohu jednoho 
z živých krajských kulturních center.

Budovy:

Správní a dokumentační centrum 
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 
Tel:   596 112 566 
E-mail:    info@gvuo.cz
Www:      www.gvuo.cz
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
Tel:   596 115 425
Otevřeno:  úterý-neděle 10-18 hodin
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1.3  Organizační struktura
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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 ze sbírek jsou každoročně 

zapůjčována k vystavení na významné výstavy v České republice i 
v zahraničí. 
Skladba sbírek vytváří důležitý potenciál pro projektování nové expoziční 
politiky. Linie sbírek jsou založeny logicky a správně, pouze jejich vzájemné 
členění je 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:
źsbírka evropského umění
źsbírka českého umění do roku 1900
źsbírka českého umění od roku 1900 do současnosti

Významným způsobem se daří průběžně vytvářet silnou kolekci umělců, kteří 
jsou zásadně spojeni s naším regionem a kteří také dosáhli významných 
úspěchů na důležitých přehlídkách současného umění.
V roce 2015 se podařilo zakoupit díla, která mapují jak dobu první republiky, 
tak současnost. Díky mimořádné dotaci Moravskoslezského kraje a také 
Ministerstva kultury ČR byly nákupy v roce 2015 velmi bohaté. Současně lze 
konstatovat, že všechny akvizice byly realizovány za velmi vstřícných 
podmínek ze strany prodávajících, za což je potřeba opakovaně poděkovat. 
Současně v roce 2015 GVUO obdržela mimořádný dar velkého konvolutu 
grafických děl prof. Eduarda Ovčáčka, které v této souvislosti začala galerie 
okamžitě prezentovat veřejnosti.
Nákupní komisí Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo v roce 2015 
schváleno k zařazení do sbírek celkem 391 položek.
 Dlouhodobá strategie si vytyčuje ve zkratce tyto akviziční okruhy: 
1. kolekce českého současného umění, v první fázi s ohledem 
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

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2015

2  Sbírky

2.1  Charakteristika a stav sbírky

2.2  Prezentace sbírek

2.3  Akvizice

Vzhledem k množství a zejména kvalitě sbírkového fondu současné expoziční 

plochy prakticky vylučují možnost představit veřejnosti sbírky galerie. Tento 
stav nedovoluje využít  potenciá l  Galer ie výtvarného umění 

v Ostravě pro rozvoj kulturního turismu regionu a města, stejně jako 

pro rozvoj vzdělanosti a kultivaci obyvatel a zejména dětí a mládeže. Výstavy 
ze sbírkového materiálu jsou instalovány zpravidla jednou za rok. Jako trvalé 
expoziční prostory slouží dva sálky, v nichž jsou vystaveny v nejužším výběru 
exponáty ze sbírek GVUO jako Skvosty evropského umění. V roce 2015 byla 
stálá expozice zpřístupněna od 5. Od října 1. července do 31. prosince 201
2015 byla rovněž prezentována část donace Eduarda Ovčáčka s podnázvem 
Grafika je dar. Cyklus všech jeho darovaných grafik bude postupně 
vystavován až do září 2016. Rok 2015 byl věnován přípravě reprezentativní 
přehlídky „Sto děl ze sbírky GVUO”, která započala na začátku roku 2016.
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Seznam děl:
1) Autor: Kolektiv autorů
Titul, datace: Album 8 autorů – pocta L. Novákovi, 1995
Technika: papír, kombinovaná technika
Rozměr: v. 420 mm, š. 294 mm 
2) Autor: Wünsche Vilém
Titul, datace: Svatá rodina, nedat.
Technika: lept, papír
Rozměr: v. 570 mm, š. 615 mm
3) Autor: Demartini Hugo
Titul, datace: Místo, 1985
Technika: dřevo, sádra
Rozměr: v. 34,5 cm, š. 160 cm, d. 130,5 cm
4) Autor: Zapletal Alois
Titul, datace: Smutek na Ostravsku, 1922
Technika: olej, plátno
Rozměř: 130 x 94 cm
5) Autor: Zapletal Alois
Titul, datace: Bída na Ostravsku, 1922
Technika: olej, plátno
Rozměr: 131 x 94 cm
6) Autor: Mertl František „Franta“
Titul, datace: Násilí, 2013
Technika: akryl, plátno
Rozměr: v. 200 cm, š. 200 cm
7) Autor: Balabán Daniel
Titul, datace: Tanec života I., 2007
Technika: akryl, plátno
Rozměr: v. 172 cm, š. 270 cm
8) Autor: Balabán Daniel
Titul, datace: Sv. Vít, 1992
Technika: olej, plátno
Rozměr: v. 180 cm, š. 140 cm
9) Autor: Balabán Daniel
Titul, datace: Léto 1969, 2014
Technika: akryl, plátno
Rozměr: v. 200 cm, š. 160 cm
10) Autor: Balabán Daniel

Titul, datace: Jelení lůj, 2001
Technika: akryl, plátno
Rozměř: v. 140 cm, š. 120 cm
11) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Monostruktury, I–XV (album), 2012
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
12) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Lekce velkého A (album), 2012
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
13) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Černobílá série (album), 2014–2015
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
14) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Lettristická grafika (album), 2012
Technika: digitální tisk, papír
Rozměř: v. 594 mm, š. 420 mm
15) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Geometria nova (album), 2005
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
16) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Modrá série (album), 2014–2015
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
17) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Lekce velkého A (album), 2012
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
18) Autor: Ovčáček Eduard 
Titul, datace: Labyrinty a partitury (album), 2014
Technika: digitální tisk, papír
Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm
19) Autor: Ovčáček Eduard
Titul, datace: Konvolut grafických listů (78 kusů), 2001–2015
Technika: digitální tisk, serigrafie, papír



Rozměr: v. 594 mm, š. 420 mm, v. 1000 mm, š. 700 mm, v. 1215 mm, 
š. 815 mm
20) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Na dole Julius Fučík Ostrava, 1962
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
21) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Tramvajová zastávka, Ostrava, 1961
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
22) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Na procházce, Ostrava, 1959
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
23) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Autobusové nádraží, Ostrava, 1960
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
24) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Na staveništi 6. vysoké pece, Ostrava, 1961
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
25) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Na dole Julia Fučíka, Ostrava, 1962
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
26) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Koksovna Karolina, Ostrava, 1981
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
27) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Tramvajová zastávka, Ostrava, 1982
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
28) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Koksovna Karolina, Ostrava, 1981
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
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29) Autor: Aulehla Gustav
Titul, datace: Uhelná šachta, Důl Hlubina, Ostrava, 1981
Technika: černobílá fotografie, papír
Rozměr: v. 450 mm, š. 300 mm
30) Autor: Frank Viktor
Titul, datace: Autoportrét, 1912
Technika: akvarel, papír
Rozměr: v. 190 mm, š. 160 mm
31) Autor: Frank Viktor
Titul, datace: Roma-Forum Romanum, 1922
Technika: akvarel, papír
Rozměr: v. 516 mm, š. 343 mm
32) Autor: Frank Viktor
Titul, datace: Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, 1927
Technika: akvarel, papír
Rozměr: v. 618 mm, š. 463 mm
33) Autor: Frank Viktor
Titul, datace: Torbole, 1931
Technika: akvarel, papír
Rozměr: v. 600 mm, š. 440 mm
34) Autor: Harrer Karl
Titul, datace: Kostelní zátiší, 1943
Technika: olej, plátno
Rozměr: v. 100 cm, š. 70 cm
35) Autor: Tomalík Antonín
Titul, datace: Hlava Krista, 1958
Technika: tuš, pastel, papír
 Rozměr: v. 410 mm, š. 305 mm
36) Autor: Tomalík Antonín
Titul, datace: Pohled na Jablunkov, 1957
Technika: pastel, papír
Rozměr: v. 395 mm, š. 280 mm
37) Autor: Haruda Karel
Titul, datace: V hlubinách času, 1992
Technika: akryl, překližka
Rozměr: v. 200 cm, š. 130 cm
38) Autor: Haruda Karel
Titul, datace: Pocta Mahlerovi, 1994



Technika: kombinovaná technika, překližka
Rozměr: v. 131 cm, š. 130 cm
39) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Rytmy č. 30, 2006
Technika: kombinovaná technika, plátno
Rozměr: v. 62 cm, š. 62 cm
40) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Rytmy č. 9, 2004
Technika: kombinovaná technika, plátno
Rozměr: v. 62 cm, š. 62 cm
41) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Přesýpací báseň č. 11, 1984
Technika: kombinovaná technika, písek
Rozměr: v. 30 cm, š. 30 cm
42) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Přesýpací báseň č. 12, 1984
Technika: kombinovaná technika, písek
Rozměr: v. 30 cm, š. 30 cm
43) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Přesýpací báseň, 2009
Technika: kombinovaná technika, písek
Rozměr: v. 50 cm, š. 50 cm
44) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 207 mm, š. 145 mm
45) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 207 mm, š. 146 mm
46) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 210 mm, š. 134 mm
47) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír 
Rozměr: v. 207 mm, š. 146 mm
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48) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 208 mm, š. 134 mm
49) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Autofotogram, 1977
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 206 mm, š. 147 mm
50) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Rytmy č. 72, 2010
Technika: kombinovaná technika, plátno
Rozměr: v. 62 cm, š. 62 cm
51) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Fotogram pláště lahve, 1988
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 186 mm, š. 120 mm
52) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Fotogram pláště láhve, 1988
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 184 mm, š. 120 mm
53) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Studie obličeje (album), 1985
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 184 mm, š. 120 mm
54) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Osm mentálních záběrů (album), 1990
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 184 mm, š. 120 mm
55) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Studie zátiší (album), 1985
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 123 mm, š. 184 mm
56) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Hra pro sedm clon (album), 1984
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 122 mm, š. 184 mm
57) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Čtyři pohledy kam a odkud při šplhání (album), 1987



Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 180 mm, š. 118 mm
58) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Osm stavů jednoho klusu (album), 1984
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 118 mm, š. 210 mm
59) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Studie zátiší – Klubíčko (album), 1987
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 170 mm, š. 125 mm
60) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Studie zátiší (album), 1987
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 125 mm, š. 180 mm
61) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram hry (album), 1981
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 117 mm, š. 187 mm
62) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram míjení (album), 1981
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 113 mm, š. 164 mm
63) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram šesti kroků (album), 1981
Technika: fotografie, kresba, papír
Rozměr: v. 113 mm, š. 185 mm
64) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram polední přestávky (album), 1982
Technika: fotografie, kresba, papír
Rozměr: v. 115 mm, š. 174 mm
65) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram proměn perspektivních vztahů (zrcadlově), 
(album), 1984
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 110 mm, š. 176 mm
66) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Dva druhy záznamu (album), 1984
Technika: fotografie, kresba, papír
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Rozměr: v. 210 mm, š. 295 mm
67) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Dva druhy záznamu (album), 1984
Technika: fotografie, kresba, papír
Rozměr: v. 210 mm, š. 295 mm
68) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Dva druhy záznamu (album), 1987
Technika: fotografie, kresba, papír
Rozměr: v. 210 mm, š. 295 mm
69) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Dva druhy záznamu (album), 1987
Technika: fotografie, kresba, papír
Rozměr: v. 295 mm, š. 210 mm
70) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram malby, 1979
Technika: fotografie, papír
Rozměr: v. 185 mm, š. 114 mm
71) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram malby, 1979
Technika: fotografie, papír 
Rozměr: v. 185 mm, š. 114 mm
72) Autor: Wojnar Jan
Titul, datace: Diagram malby, 1979
Technika: fotografie, papír + mřížková báseň
Rozměr: v. 185 mm, š. 114 mm
73) Autor: Puchová Hana
Titul, datace: Tři sestry, 2009
Technika: akryl, plátno
Rozměr: v. 150 cm, š. 130 cm
74) Autor: Puchová Hana
Titul, datace: Honza, Petra (obývací pokoje), 
2002
Technika: akryl, plátno
Rozměr: v. 125 cm, š. 84,5 cm
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2.4  Péče o sbírky - restaurování a uložení

V roce 2015 bylo postupně vybavováno restaurátorské pracoviště zřízené na 
podzim 2014. Restaurátorský ateliér byl vylepšen nejen o mobiliář 
(laboratorní stůl, skřínky a další), ale především o nové přístroje, jako je 
mikroskop, nový fotoaparát, kompresor se stříkací pistolí a drobnější 
laboratorní vybavení (pH metr, váhy a jiné). Výrazným přínosem, bylo 
pořízení nízko-podtlakového stolu s příslušenstvím, který byl 
spolufinancován z grantu Ministerstva kultury ČR. 
Nyní je pracoviště dostatečně vybaveno na provádění restaurátorských prací 
v širokém rozsahu problematiky poškození uměleckých děl na plátěné 
podložce. Nízko-podtlakový stůl slouží ke konsolidaci malby a srovnání 
nerovností podložky. Díky tomu mohou být obrazy lépe zrestaurovány a 
navíc je možno restaurovat větší rozsah poškození. V neposlední řadě je 
umožněno i restaurování obrazů ve velmi špatném (až torzálním) stavu. 
Drobnější laboratorní zařízení zvýšilo úroveň práce a kontrolu při provádění 
jednotlivých restaurátorských zákroků.
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V roce 2015 bylo kompletně zrestaurováno 29 obrazů:

O–828  Ivan Ivanovič Šiškin, Les s potokem   
O–1358 Perepletčikov Vasil, Lesní krajina 
O–855  Ivan Ivanovič Šiškin, Les s tůní    
O–335  Josef Šrámek, Haldy   
O–1104 Valentin Držkovic, Děti    
O–329  Josef Čapek, Mrak    
O–603  Rudolf Kremlička, Krajina pod mrakem  
O–1777 Bedřich Wachsman, Krajina   
O–1256 Oldřich Pískač, Pohled k horám  
O–1503 Antonín Mánes, Krajina s řekou  
O–387  Rudolf Kremlička, Vážná krajina  
O–1448 Emil Fila, Krajina – Dubrovník   
O–170   Jindřich Průcha, Míčov     
O–517  Jindřich Průcha, Dvorce v létě    
O–977  Bedřich Dlouhý, Studie 66   
O–986  Bedřich Dlouhý, Objekt 1963   
O–80  Josef Ullmann, Krajina    
O–44  Roman Havelka, V zimě na Želetavce  
O–83  Antonín Slavíček, Za humny   
O–1504 Antonín Mánes, Krajina s rybníkem a loďkou 
O–1816 Antonín Mánes, Krajina s potokem  
O–743  Hugo Ullik, Zámek    
O–1602 Antonín Chitussi, Kapří rybník   
O–71  Piepenhagen Augustin, Měsíční noc  
O–114  Rudolf Kremlička, Při toaletě   
O–454  František Foltýn, Obraz č. 85      
O–622  Jaroslav Král, Žně
 
Externě byl restaurován:
Mikoláš Aleš, Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, kresba na papíře
Vratislav Nechleba, Kokota, olej na plátně 
Na dalších 15 uměleckých dílech byly provedeny lokální restaurátorské 
zásahy, nebo konzervátorské práce. Bylo zakoupeno 5 nových ozdobných 
rámů.
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2.5  Evidence a dokumentace
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Ilja Jefimovič Repin, BouřeAntonín Mánes, Krajina s řekou

  
průběh snímaní laku
snímek v denním světle    

průběh snímaní laku
snímek v UV luminiscenci   

Ivan Ivanovič Šiškin 

stav během restaurování

Stav fondu k 31. 12. 2015         22 682
sbírka obrazů                                     2 079
sbírka kresby a grafiky                    20 221
sbírka plastiky                                      382
přírůstky
počet přír. č. zapsaných                        392
počet inv. č. zapsaných                      392
celkem ks                                                392        
Stav digitální evidence             18 320
přidaných Demus za rok 2015            1 990
odepsaných                                           0
výrazně zpřesněno                                  191
obrázky celkem                                 9 030
obrázky přidáno                                                                1 480
dále připojeno
signatury                                                            3 (celkem 228)
foto osobností                                                     9 (celkem 803)

Počet záznamů v ProMus          14 230
z toho obrázky                                  3 900
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Statistika obrazového materiálu k 31. 12. 2015:
Počet fotografií artefaktů celkem k 31. 12. 2015: 5 345 položek archivu 
sbírek.
Archiv akcí (vernisáží, animačních programů, náhledů do expozic): 133 
položek (po 3 – 30 snímcích dle typu výstavy a animačního programu).
Přírůstek položek archívu sbírek za rok 2015: 327 položek.
Počet digitálních snímků poskytnutých mimo GVUO za rok 2015: 105 položek 
archivu sbírek.

Inventarizace:
Obrazová sbírka / V roce 2015 bylo kontrolováno 2060 obrazů. Kontrolované 
obrazy jsou označeny v inventárních knihách. Kontrola se uskutečnila 
bez zjištěných závad.
Grafická sbírka / V roce 2015 bylo kontrolováno 10 716 grafik. Kontrolované 
grafiky jsou označeny v inventárních knihách. Kontrola se uskutečnila 
bez zjištěných závad.
Sbírka Plastik / V roce 2015 bylo kontrolováno 381 plastik. Kontrolované 
plastiky jsou označeny v inventárních knihách. Kontrola se uskutečnila 
bez zjištěných závad.

2.6  Odborná činnost s vazbou na sbírky

Hlavním odborným úkolem byla příprava výstav, nejen pro Dům umění, ale i 
pro prezentaci sbírek a aktivit GVUO mimo Ostravu. Jistě za zmínku stojí 
sbírkové výstavy zaměřené na Nizozemské umění 17. a 18. století nebo 
umění reflektující 2. světovou válku (”Válečný mrak”). Nemalým úkolem bylo 
zpracování konvolutu grafických děl Eduarda Ovčáčka, které GVUO obdržela 
darem. Dalším významným tématem byla realizace publikace „Sto děl 
z Galerie výtvarného umění v Ostravě” v anglické mutaci. 
Rok 2015 byl také dalším obdobím, kdy byla intenzivně rozvíjena spolupráce 
při prezentaci sbírky GVUO mimo půdu naší instituce. Byly připraveny 
3 výstavy, které byly v úplnosti prezentovány v Domě umění v Opavě.  
V roce 2015 byla provedena heuristika pro přípravu nákupní komise. 

Publikační a jiná činnost odborných pracovníků:
Gabriela Pelikánová, Ne každý kraj má svého Sprušila, in: Ostrava. Příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 2015, č. 29, s. 321-348.
Gabriela Pelikánová, Ústřední ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů 
Eduard Šebela a formování „duševní krajiny“ na Ostravsku. Účast 
na Sympoziu Příroda vs. Industriál. Vytváření prostoru v literatuře, 
výtvarném umění a filmu. Ostravská univerzita v Ostravě. Centrum 
regionálních studií. Ostrava, Fiducia, 10. – 11. 9. 2015.
Renata Skřebská, Architektonická plastika s atributy práce a každodennosti. 
Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. Praha, České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta stavební, Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze 
2015, s. 148-152.
Renata Skřebská, Pomníky 1. světové války na střední Moravě a ve Slezsku. 
Mezinárodní konference Na cestách /Auf Reisen pořádaná v rámci sympozia 
Mezery v historii jako součást festivalu Mitte Europa.  Oblastní galerie 
Liberec. Liberec 9. 10. – 10. 10. 2015.  
Renata Skřebská, Pomníky 1. světové války na střední Moravě a ve Slezsku. 
Anna Habánová, Ivo Habán (eds). Sborník Mezinárodní konference 
Na cestách /Auf Reisen pořádané v rámci sympozia Mezery v historii jako 
součást festivalu Mitte Europa.  Liberec: Oblastní galerie Liberec 2015, 
s.  94-103. 
Renata Skřebská, Sepulkrální památky na střední Moravě. 14. zasedání 
k problematice sepulkrálních památek. Ústav dějin AV ČR ve spolupráci 
s Archivem hl. města Prahy.  Clam-Gallasův palác. Praha 29. 10. – 30. 10. 2015.
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Zápůjčky
celkem zapůjčených děl       294
z toho dlouhodobých          57
krátkodobých         234
restaurátoři            3
celkem vypůjčených děl       394
(cizí instituce, včetně výpůjček realizovaných Kabinetem architektury)
Zápůjčky na vlastní projekty mimo Dům umění:
Opavská kulturní organizace           40
Oblastní galerie v Liberci                    36
Výstavní síň Viléma Wünscheho       40
Zahraniční výstavní spolupráce:      
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblongu                     3
Galería města Bratislavy, Mirbachov palác                    1
Kunsthalle / Hala umenia Košice                                             2 



Plán výstav je budován vždy se značným předstihem, většinou na dva roky 
dopředu. Při tvorbě dramaturgie chceme a musíme zohledňovat mnoho 
aspektů. Výstavní plán by měl být zpravidla mixem výstav různých velikostí, 
odlišných stylů či časových etap, výtvarných názorů nebo oblastí umění tak, 
aby nabídka Domu umění oslovila co nejširší publikum. Shodou nejrůznějších 
okolností byl rok 2015, možná až příliš, věnován umění geometrickému, 
minimalistickému či konstruktivistickému, což  se možná projevilo i na menší 
atraktivitě a masové návštěvnosti. Přesto se uskutečnily jistě velmi zajímavé 
přehlídky holandského geometrického umění posledních čtyř generací a 
zejména reprezentativní retrospektiva orlovského rodáka Stanislava 
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3.1  Strategie

3  Výstavy

3.2  Mezinárodní výstavy

Výstavy internacionální povahy se staly v posledních letech významnou 
součástí programu GVUO. I přes výrazně omezený výstavní prostor se v roce 
2015 podařilo realizovat 6 mezinárodních výstav, přičemž vždy se jednalo 
o českou premiéru, což je zásadní snahou u tohoto typu výstav. Vedle 
architektonických výstav, které v Domě umění každoročně prezentují 
špičkovou zahraniční architektonickou tvorbu a vznikají mnohdy 
v mezinárodní koprodukci, se uskutečnila také výstava RUDUCTIVE.NL, která  
prezentovala tvorbu 32 holandských geometristů. Velký ohlas zaznamenala 
také expozice Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a 
dílo, která českému publiku přiblížila způsob architektonické práce slavného 
izraelského architekta. Výstava byla reprízována v Muzeu architektury  
ve  Vratislavi a mj. se připravuje i další repríza ve Výmaru. Na této výstavě 
jsme měli vzácnou příležitost spolupracovat s Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Dalšími pozoruhodnými výstavami byly prezentace 
osobností, které tvoří ve Fancii. Jednalo se o Frantu a Vladimíra Škodu.
 
Mnohé výstavy, které připravila GVUO v rámci Kabinetu architektury, 
se v průběhu roku 2015 dočkaly mnoha repríz, a to v galeriích v ČR 
i v zahraničí, např.:
Tatranská galéria Poprad / SK
Muzeum Architektury we Wroclawiu, PL
Dům umění v Opavě
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Kolíbala, předního představitele českého poválečného umění, která byla  
neobyčejně dobře hodnocena odbornou veřejností a umístila se na předním 
místě různých anket.
Vzhledem k relativně malým výměrám výstavních ploch, které budova Domu 
umění nabízí, musí častokráte výstavní prezentace sbírek GVUO ustoupit 
velkým projektům, které ovšem do Domu umění a Moravskoslezského kraje 
také patří. 
Všechny projekty GVUO v průběhu roku 2015 navštívilo více než 104 000 
návštěvníků. Galerie realizovala celkem 33 výstav, z toho 15 přímo 
ve výstavních prostorách ostravského Domu umění. Nejnavštěvovanější 
výstavou GVUO za rok 2015 byl projekt Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby /. 

Renata Skřebská, Tematika práce a výrazové proměny v rámci výtvarného 
umění se zřetelem, na specifika industriálních a zemědělských lokalit. Účast 
na Sympoziu Příroda vs. Industriál. Vytváření prostoru v literatuře, 
výtvarném umění a filmu. Ostravská univerzita v Ostravě. Centrum 
regionálních studií. Ostrava, Fiducia, 10. – 11. 9. 2015.
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Vzhledem k prostorovým omezením Domu umění připravuje galerie již 
od roku 2011 kratší a rozsahem menší výstavy prezentující sbírkový fond 
GVUO. Jednak jsou to výstavy v tzv. Grafickém kabinetu  a místech pro stálou 
expozici ostravského Domu umění, kde byly v roce 2015 uvedeny výstavy 
Nizozemské umění 16. a 17. století ze sbírek GVUO, Válečný mrak / Reflexe 
tématu války v umění a Eduard Ovčáček / Grafika je dar I. a dále výstavy 
v opavském Domě umění. Zmiňovaná výstava díla Františka Bílka byla 
na přelomu roku 2014 a 2015 reprízovaná také v Oblastní galerii Liberec. 
Pro opavský Dům umění připravila GVUO v roce 2015 tři výstavy: Vůně uhlí 
stále v nás,  Valentin Držkovic a Válečný mrak. Není bez zajímavosti, že tyto 
rozsahem komorní a tématy rozmanité výstavy přitahují neustále stabilní 
zájem veřejnosti.

3.3  Výstavy z vlastních sbírek

Galerie architektury Brno
Oblastní galerie v Liberci
Centrum Sztuki Galeria EL Elbląg / PL
Pražský hrad /ArchitectureWeek
VŠT Katovice/ PL
SZ Hradec nad Moravicí
Výstavní síň V. Wünscheho v Havířově

Za zmínku stojí i realizované výstavy, které prezentovaly aktivity GVUO 
ve vztahu k handicapu, které jsou u nás velmi rozvinuté. 
Knihovna města Ostravy
Slezské Rudoltice
Galerie Mlejn
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3.4   Statistické údaje
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NÁZEV VÝSTAVY A 
DOBA KONÁNÍ 

MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN 
POČET  
NÁVŠTĚV. 

1 

Zářivý krystal / Bohumil 
Kubišta a české umění 
(1905–2013) / Průniky / 
Střety / Přesahy 
3. 10. 2014 – 4. 1. 2015 

Dům umění, 
GVUO 

 
1.1. – 4.1. 

 
2 358 

2 
Le Corbusier 
14.11.2014 – 4.1.2015 

Dům umění, 
Opava 

1.1. – 4.1. 332 

 
3 
 

40. let Domu umění 
1974–2014 
14.11.2014 – 4.1.2015 

Dům umění, 
Opava 

1.1. – 4.1. 332 

 
4 

František Bílek Poutník 
v bezčasí 
27.11.2014 – 22.2.2015 

Oblastní galerie 
v Liberci 

1.1. – 22.2. 2 661 

5 

K-dron / Mezi uměním a 
matematikou /Janusz 
Kapusta / New York 
28.11.2014 – 10.5.2015 

Státní zámek 
Hradec n. 
Moravicí 

1.1. – 10. 5. 2 915 

6 Čistá radost Galerie Mlejn 9.1. – 2.2. 500 

7 Vůně uhlí stále v nás 
Dům umění, 
Opava 

16.1. – 3.5. 7 196 

8 Reductive.NL 
Dům umění, 
GVUO 

23.1. – 22.3. 4 044 

9 
Nizozemské umění 16. a 
17. století ze sbírek 
GVUO 

Dům umění, 
GVUO 

23.1. – 22.3. 3 937 

10 
Le Corbusier – 
Chandigarh  

Galerie 
architektury Brno 

27.1. – 20.2. 980 

11 
Rafi Segal / Formy a 
koncepty 

Galerie 
architektury Brno 

1.4. – 24.4.  890 

12 
Alfred Neuman – život a 
dílo 

Dům umění, 
GVUO 

2.4. – 7.6. 3497 

13 
Rozpínající se vesmíry 
ve smršťujících se 
stopách: NL Architects  

Dům umění, 
GVUO 

2.4. – 7.6. 3 066 

 

14 
Stavby prodchnuté 
duchem: Masaharu 
Takasaki  

Dům umění, GVUO 2.4. – 7.6. 3 066 

15 
Válečný mrak / Reflexe 
tématu války v umění 

Dům umění, GVUO 10.4. – 7.6. 5 179 

16 Jak to (ne)vidím  
Knihovna města 
Ostravy 

5.5. – 29.5. 5 471 

17 Vůně uhlí stále v nás 
Výstavní síň Viléma 
Wünscheho 

2.6. – 30.6. 431 

18 
Slezské Rudoltice / Místo 
múz a umění 

Zámek Slezské 
Rudoltice 

13.6. – 26.9. 4 876 

19 
Život a dílo Alfreda 
Neumanna 

Muzeum architektury 
Wroclav 

18.6. – 27.9. 4 710 

20 
Rafi Segal / Koncepty a 
formy 

Muzeum architektury 
Wroclav 

18.6. – 27.9. 4 710 

21 FRANTA / Tváří v tvář Dům umění, GVUO 24.6. – 30.8. 5 278 

22 Vladimír Škoda / Energie Dům umění, GVUO 24.6. – 30.8. 3 206 

23 Brusel… na Ostravsku Dům umění, GVUO 26.6. – 30.8. 2 889 

24 Vnitřní pohledy 
Galerie KMO, 
Ostrava-Michálkovice 

1.7. – 31.8. 1 233 

25 
Miloš Polášek / Zmizelá 
Ostrava 

Dům umění, GVUO 1.7. – 30.8. 2517 

26 
Skvosty evropského 
umění  
1.7.2015 – 3.1.2016 

Dům umění, GVUO 1.7. – 31.12. 7 410 

27 Valentin Držkovic Dům umění, Opava 15.7. – 1.11. 2 739 

28 
BAND: Barcelona 
Architecture ´n´Design 

Dům umění, Opava 15.7. – 7.11. 536 

29 
Stanislav Kolíbal / Sochy a 
kresby; do 3.1.2016 

Dům umění, GVUO 25.9. – 31.12. 5 592 

30 
Eduard Ovčáček / Grafika 
je dar / Modrá je dar  
25.9.2015 – 3.1.2016 

Dům umění, GVUO 2.10. – 31.12. 4 887 

31 
Masaharu Takasaki / 
Stavby prodchnuté … 

Tatranská galéria 
Poprad 

8.10. – 15.11. 1 412 

32 
Válečný mrak 
12.11.2015 – 28.2.2016 

Dům umění, Opava 12.11. – 31.12. 939 

33 
Svět podle nás: Kolíbalky 
11. 12. 2015 – 3. 1. 2016 

Dům umění, GVUO 11.12. – 31.12. 725 
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Pozn. I.: U výstav, které přecházejí z roku 2014, je uvedena návštěvnost od 1. 1. 
2015. 
Pozn. II.: Na výstavách Operations Keret House… a jiné projekty Jakuba Sczesnego, 
Galerie DOX Praha, 14. 8. ‒ 19. 10. 2015, 8 401 návštěvníků; Zygmunt Swiechowski: 
Gallia Romanica a Anglické katedrály (Architecture Week), Pražský hrad a Jiřský 
klášter, 17. 8. – 8. 10. 2015, 34 190 návštěvníků;  Operations Keret House… a jiné 
projekty Jakuba Sczesnego, Galerie architektury Brno, 4. 3. – 27. 3. 2015, 1 200 
návštěvníků; Archi-Komix, Galerie architektury Brno, 25. 3. – 2. 4. 2015, 400 
návštěvníků, a dalších, které připravil Kabinet Architektury, se GVUO podílela jen 
částečně, a proto tyto výstavy nejsou v návštěvnosti evidovány, ani započítány.

 PŘEHLED VÝSTAV za kalendářní rok 2015 
 
Místo konání 
 

Počet výstav Počet návštěvníků 

Dům umění, GVUO 15 57 651 

MIMO 18 42 863 

Programy mimo 
výstavy* 

53   4 291  

 
CELKEM 

  
104 805 
 

*Doprovodné programy, které byly součástí výstav a tudíž nejsou započítány 
v návštěvnosti výstav, jsou zaznamenány v sekci doprovodných programů.



Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2015

3.5  Přehled výstav

18

(Výstavy přecházející z roku 2014)

Zářivý krystal / Bohumil Kubišta 
a  české umění (1905-2013)  
Průniky / Střety / Přesahy 
3. 10. 2014 – 4. 1. 2015, Dům umění
Kurátoři: Jiří Jůza, Jan Kudrna, Helena 
Musi lová, Zuzana Novotná, Gabr ie la 
Pelikánová, Karel Srp
Návštěvnost: 2358 osob

Le Corbusier / Chandigarh
14. 11. 2014 – 4. 1. 2015, Dům umění, Opava
Kurátor: SPOK
Repr íza výstavy GVUO  a Kabinetu 
architektury.
Návštěvnost: 332 osob

40. let Domu umění 1974–2014 
14. 11. 2014 – 4. 1. 2015, Dům umění, Opava
Kurátor: Pavel Šopák
Výstava vzniklá vzájemnou spoluprací 
s OKO / Dům umění v Opavě.
Návštěvnost: 332 osob

František Bílek / Poutník v bezčasí 
27. 11. 2014 – 22. 2. 2015, Oblastní galerie 
v Liberci
Kurátor: Gabriela Pelikánová, GVUO 
Repríza výstavy GVUO.
Návštěvnost: 2 661 osob

K-dron / Mezi uměním a matematikou 
/Janusz Kapusta / New York 
28. 11. 2014 – 10. 5. 2015, Státní zámek 
Hradec nad Moravicí

Kurátor: SPOK
Repríza výstavy GVUO  a Kabinetu 
architektury.
Návštěvnost: 2 915 osob

Čistá radost * 
Neobyčejná setkání s uměním pro lidi 
s handicapem v rámci projektu Svět 
podle nás 2014 
10. 12. 2014 – 4. 1. 2015, Dům umění GVUO
Kurátorka: Marcela Pelikánová
Výstava představila díla 53 umělců, kteří se 
v roce 2014 pravidelně účastnili speciálních 
galerijních dílen a arteterapií pro lidi 
s handicapem a projektu Svět podle nás. 

*  V ý s t a v a  b y l a  p ř í s t u p n a  v š e m 
návštěvníkům expozice Zářivý krystal, proto 
její návštěvnost není evidována samostatně 
ve statistice návštěvnosti výstav GVUO.

Čistá radost
 9. 1. – 2. 2. 2015, Galerie Mlejn, Ostrava
Kurátor: Marcela Pelikánová
Repríza
Výstava představila tvorbu autorů, kteří 
se pravidelně účastni l i  speciá ln ích 
galerijních dílen pro lidi s handicapem 
v rámci projektu Svět podle nás 2014. 
Prezentovány byly malby a kresby.
Návštěvnost: 500 osob
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Vůně uhlí stále v nás
16. 1. – 3. 5. 2015, Dům umění, Opava
Kurátor: Gabriela Pelikánová
Repríza
Výstava představi la tvorbu převážně 
regionálních autorů věnujících se v průběhu 
20. století tématu těžby uhlí a specifickým 
sociá lním podmínkám na Ostravsku. 
Prezentovány byly malby a plastiky.
Návštěvnost: 7 196 osob

Reductive.NL
23. 1. – 22. 3. 2015, Dům umění, GVUO
Kurátor: Roland de Jong Orlando
Výstava představila tvorbu nizozemských 
autorů, kteří se věnují geometrické abstrakci a 
konkrétnímu umění. Prezentovány byly malby, 
kresby, grafiky, fotografie a objekty.
Návštěvnost: 4 044 osob

Nizozemské umění 16. a 17. století 
ze sbírek GVUO
23. 1. – 22. 3. 2015, Dům umění, GVUO
Kurátor: Jiří Jůza, Gabriela Pelikánová, Renata 
Skřebská
Výstava představila holandské umění 16. a 17. 
století ze sbírek GVUO. Prezentovány byly 
malby, kresby a grafiky.
Návštěvnost: 3 937 osob

Le Corbusier – Chandigarh
27. 1. – 20. 2. 2015, Galerie architektury Brno
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila Chandigarh, „nové“ hlavní 
město indického státu Pandžáb (Punjab), 
které navrhl Le Corbusier. Prezentovány byly 
fotografie, skici a modely.

Návštěvnost: 980 osob

Rafi Segal / Formy a koncepty
1. 4. – 24. 4. 2015, Galerie architektury Brno
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila tvorbu architekta Rafiho 
Segala. Prezentovány byly fotografie, skici a 
modely. 
Návštěvnost: 890 osob

Architektura zmocňující se prostoru: 
Alfred Neumann – život a dílo
2. 4. – 7. 6. 2015, Dům umění, Kabinet 
architektury, GVUO
Kurátor: SPOK
Výstava představila tvorbu architekta 
Alfreda Neumanna. Prezentována byla 
osobní korespondence, malby, fotografie a 
skici.
Návštěvnost: 3 497 osob

Rozpínající se vesmíry ve smršťujících 
se stopách: NL Architects
2. 4. – 7. 6. 2015, Dům umění, Kabinet 
architektury, GVUO
Kurátor: SPOK
V ý s t a v a  p ř e d s t a v i l a  t v o r b u 
architektonického studia NL Architects. 
Prezentovány byly fotografie, skici a modely.
Návštěvnost: 3 066 osob

Stavby prodchnuté duchem: Masaharu 
Takasaki
2. 4. – 7. 6. 2015, Dům umění, Kabinet 
architektury, GVUO
Kurátor: SPOK
Výstava představila tvorbu architekta 
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Masaharu Takasakiho. Prezentovány byly 
fotografie, skici, malby a modely.
Návštěvnost: 3 066 osob

Válečný mrak / Reflexe tématu války 
v umění
10. 4. – 7. 6. 2015, Dům umění, GVUO
Kurátor: Renata Skřebská
Výstava představila uměleckou reflexi 
Protektorátu a války. Prezentovány byly 
malby, kresby, grafiky a plastiky.
Návštěvnost: 5 179 osob

Jak to (ne)vidím
5. 5. – 29. 5. 2015, Knihovna města Ostravy
Kurátor: Marcela Pelikánová
Výstava představila tvorbu handicapovaných 
umělců. Prezentovány byly malby a kresby.
Návštěvnost: 5 471 osob

Oscar Niemeyer / Brasília 55 let
 22. 5. – 26. 7. 2015, Zámek Nebílovy
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila tvorbu architekta Oscara 
Niemeyera. Prezentovány byly fotografie, skici 
a modely.
Návštěvnost: 3 729 osob (nezapočítáváno 
do celkové návštěvnosti)

Vůně uhlí stále v nás
2. 6. – 30. 6. 2015, Výstavní síň Viléma 
Wünscheho, Havířov
Kurátor: Gabriela Pelikánová
Repríza
Výstava představi la tvorbu převážně 
regionálních autorů věnujících se v průběhu 
20. století tématu těžby uhlí a specifickým 

sociálním podmínkám na Ostravsku. 
Prezentovány byly malby a plastiky.
Návštěvnost: 431 osob

Slezské Rudoltice / Místo múz a umění
13. 6. – 26. 9. 2015, Zámek Slezské 
Rudoltice
Kurátor: Marcela Pelikánová
V ý s t a v a  p ř e d s t a v i l a  t v o r b u 
a r te te rapeut i ckého  k lubu  M lýnek . 
Prezentovány byly malby a kresby.
Návštěvnost: 4 786 osob

Rafi Segal / Formy a koncepty
18. 6. – 27. 9. 2015, Muzeum architektury 
Wroclav
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila tvorbu architekta Rafiho 
Segala. Prezentovány byly fotografie, 
kresby, skici a modely.
Návštěvnost: 4 710 osob

Architektura zmocňující se prostoru: 
Život a dílo Alfreda Neumanna
18. 6. – 27. 9. 2015, Muzeum architektury 
Wroclaw
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila tvorbu architekta 
Alfreda Neumanna. Prezentována byla 
osobní korespondence, malby, fotografie a 
skici.
Návštěvnost: 4 710 osob

FRANTA / Tváří v tvář 
24. 6. – 30. 8. 2015, Dům umění, GVUO
Kurátor: Marie Dostálová
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Výstava představila tvorbu malíře FRANTY. 
Prezentovány byly malby a objekty.
Návštěvnost: 5 278 osob

Vladimír Škoda / Energie
24. 6. – 30. 8. 2015, Dům umění, GVUO
Kurátor: Jiří Jůza
Výstava představila tvorbu malíře Vladimíra 
Škody. Prezentovány byly kresby, fotografie a 
objekty.
Návštěvnost: 3 206 osob

Brusel… na Ostravsku
26. 6. – 30. 8. 2015, Dům umění, Kabinet 
architektury, GVUO
Kurátor: SPOK
Výstava představila ostravskou architekturu, 
která byla postavena v bruselském stylu. 
Prezentovány byly fotografie a skici.
Návštěvnost: 2 889 osob

Vnitřní pohledy
1. 7. – 31. 8. 2015, Galerie KMO, Ostrava 
Michálkovice
Kurátor: Marcela Pelikánová
Výstava představila tvorbu handicapovaných 
umělců. Prezentovány byly malby a kresby.
Návštěvnost: 1 233 osob

Miloš Polášek / Zmizelá Ostrava
1. 7. – 30. 8. 2015, Dům umění, Kabinet 
grafiky, GVUO
Kurátor: Gabriela Pelikánová
Výstava představila tvorbu ostravského 
fotografa Miloše Poláška. Prezentovány byly 
fotografie.
Návštěvnost: 2 517 osob

Skvosty evropského umění
1. 7. 2015 – 3. 1. 2016, Dům umění, GVUO
Kurátor: Jiří Jůza
Anotace: Výstava představila část pokladů 
ze sbírky GVUO. Prezentovány byly malby a 
plastiky. 
Návštěvnost: 7 410 osob

Valentin Držkovic
15. 7. – 1. 11. 2015, Dům umění, Opava
Kurátor: Gabriela Pelikánová
Výstava představila tvorbu Valentina 
Držkovice. Prezentovány byly malby, grafiky 
a kresby.
Návštěvnost: 2 739 osob

BAND:  Barce lona  Arch i tecture 
´n´Design
15. 7. – 1. 11. 2015, Dům umění, Opava
Kurátor: SPOK 
Repríza
V ý s t a v a  p ř e d s t a v i l a  t v o r b u 
a r c h i t e k t o n i c k é h o  s t u d i a  B A N D . 
Prezentovány byly fotografie, skici a modely.
Návštěvnost: 536 osob

Architecture Week Praha 2016. 
X. ročník mezinárodního festivalu 
architektury a urbanismu 
V rámci festivalu byly v repríze uvedeny 
2 z výstav, na jejichž přípravě se podílela 
GVUO:
G A L I A  R O M A N I C A  +  A n g l i c k é 
katedrály/ Zygmunt Świechowski
14. 8 – 22. 10. 2015, Pražský hrad, Jiřský 
klášter
Kurátor: Kabinet architektury
Repr íza výstavy GVUO a Kabinetu 
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architektury.. (nezapočítáváno do celkové 
návštěvnosti)

Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 
1954–2015
25. 9. 2015 – 3. 1. 2016, Dům umění, GVUO
Kurátor: Martin Dostál
Výstava představila tvorbu malíře Stanislava 
Kolíbala. Prezentovány byly kresby a plastiky.
Návštěvnost: 5 592 osob

Eduard Ovčáček / Grafika je dar I
2. 10. 2015 – 3. 1. 2016, Dům umění, Kabinet 
grafiky, GVUO
Kurátor: Gabriela Pelikánová
Výstava představila tvorbu Eduarda Ovčáčka. 
Prezentovány byly grafické listy. Jednalo se o 
p r v n í  p r o j e k t  z  p ř i p r a v o v a n é h o 
několikadílného cyklu výstav, který prezentuje 
autorův dar galerii.
Návštěvnost: 4 887 osob

Masaharu Takasaki / Stavby prodchnuté 
duchem
8. 10. – 15. 11. 2016, Tatranská galéria Poprad
Kurátor: SPOK
Repríza
Výstava představila tvorbu architekta 
Masaharu Takasakiho. Prezentovány byly 
fotografie, skici, malby a modely.
Návštěvnost: 1 412 osob

Válečný mrak / Reflexe tématu války 
v umění
12. 11. 2015 – 28. 2. 2016, Dům umění, Opava
Kurátor: Renata Skřebská
Repríza
Výstava představila uměleckou reflexi 

Protektorátu a války. Prezentovány byly 
malby, kresby, grafiky a plastiky.
Návštěvnost: 939 osob

Svět podle nás: Kolíbalky
11. 12. 2015 – 3. 1. 2016, Dům umění, 
GVUO
Kurátor: Marcela Pelikánová
Výstava představila tvorbu autorů. Kteří se 
pravidelně účastnili speciálních galerijních 
dílen pro lidi s handicapem v rámci projektu 
Svět podle nás 2015. Prezentovány byly 
kresby, papírové koláže a reliéfy.
Návštěvnost: 725 osob 

 



V roce 2015 byla GVUO výrazně činná na poli edičním a vydavatelském. 
Celkem byly vydány 4 tituly. 
     Náklad  ISBN
Alfred Neumann – život a dílo  250   978-80-87405-31-4
FRANTA / Tváří v tvář   500  978-80-87405-32-1
Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby / 1954–2015 
     500  978-80-87405-33-8
100 Works from The Gallery of Fine Arts in Ostrava
      400  978-80-87405-34-5
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4  Publikace 

4.1  Přehled 

Tadeáš Goryczka a Jolanta Gromadzka
Redakční dohled: Tadeáš Goryczka a 
Caroline Murphy
Jazyková redakce: Radovan Charvát a Soňa 
Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl: Jaroslav 
Němec
Vydala tiskárna Moravapress s.r.o.
Cihelní 3356/2, Ostrava
Vydání první, Ostrava 2015
Publikace obsahuje souběžný český, 
anglický, polský a německý text, formát 23 x 
21 cm, 187 s., životopisná data.

Franta: Tváří v tvář / Face à face
Texty / Textes: Marie Dohnalová, Olivier 
Kaeppelin
Redakce / Rédaction: Kateřina Mertha, 
Gabriela Pelikánová, Jana Šrubařová
Překlady / Traduction: Alliance française 
Ostrava
Foto / Photos: Roland Michaud, Dominika 
Dworoková
Grafický design / Conception graphique: 
© Jiří Šigut – CONCEPT 
Tisk / Impression: PRINTO, spol. s.r.o.
Náklad / Quantité: 500 ks
Publikace obsahuje souběžný český a 
francouzský text, formát 21 x21 cm, 
44 s., životopisná data.

Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby / 
1954–2015 / Scuptures and Drawings 
1954–2015
Koncepce a grafické řešení: Stanislav 
K o l í b a l ,  M a r e k  J o d a s 
Úvodní text: Martin Dostál
Soupis soch a reliéfů: Stanislav Kolíbal

Alfred Neumann – život a dílo
Katalog byl vydán u příležitosti výstavy 
Architektura zmocňující se prostoru: Alfred 
Neumann – život a dílo pořádané Kabinetem 
architektury a Galerií výtvarného umění 
v Ostravě ve spolupráci s Muzeem architektury 
v e  V ra t i s l a v i ,  Ra f i  S e g a l e m  A+U , 
Mas sachuse t t s k ým t e chno l og i c kým 
institutem, Školou architektury a urbanismu 
v Cambridge, Zvi Heckerem, Národním 
památkovým ústavem, Galerií architektury 
v Brně 
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš 
Goryczka, Jaroslav Němec a Rafi Segal
Texty: Rafi Segal, Vladimír Šlapeta
Příspěvky: Zvi Hecker, Israel Goodovich, 
Michael Burt, Pierre Larochelle, Jan Tabor, Ita 
Heinze-Greenberg, Milan Pitlach, Tadeusz 
Barucki, Ivan Ruller, Jakub Szczesny, Janusz 
Kapusta, Radovan Lipus, Jerzy Ilkosz, Tadeáš 
Goryczka, Jaroslav Němec a Rostislav 
Koryčánek
Překlady: Radovan Charvát, Soňa Filipová, 
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Galerie výtvarného umění v Ostravě ve své činnosti zahrnuje vzdělávací 
aktivity již mnoho let. Hlavním cílem vzdělávacích 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 vzdělávacích programů také vzniká mezi návštěvníky a 
galerií pozitivní emoční vazba, která může být v budoucnu výraznou motivací 
pro opětovnou návštěvu. V roce 2015 se uskutečňovaly vzdělávací programy 
zaměřené na několik oblastí. Nejdůležitější z nich jsou galerijní animace – 
interaktivní tvůrčí programy připravené ke krátkodobým výstavám, určené 
především pro školní a organizované skupiny návštěvníků. Tyto programy 
připravujeme pro všechny věkové kategorie. Oživují a ozvláštňují svět umění 
aktivním zapojením návštěvníků do činností spjatých s aktuálními výstavami. 
Náplní programů jsou interaktivní prohlídky a různé tvořivé a vzdělávací 
aktivity. Děti i dospělí získávají jedinečnou zkušenost práce před originály 
uměleckých děl a ve výjimečném prostředí. Poznávají umění skrze vlastní 
slovní komentáře, 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. 
Animační programy pro školy jsou potřebným doplňkem ke klasické školní 
výuce. Prostřednictvím neformálního vzdělávání a alternativních 
pedagogických přístupů pomáhají rozvíjet cílové kompetence Rámcově 
vzdělávacích programů. 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, 
sama sebe, společnosti, kultury a doby. Programy rozvíjejí tvořivost a tvořivé 
myšlení, které pak 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. Další oblastí aktivit jsou výjimečné akce konané 
u významných příležitostí, a to Ostravská muzejní noc a Mezinárodní den 
dětí. 
Poslední oblastí jsou „volnočasové“ kroužky pro děti – galerijní výtvarné 
dílny, které se uskutečňují pravidelně v prostoru expozic Domu umění. Úterní 
galerijní dílna pro děti a jejich dospělý doprovod je určena dětem do 10 let 
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5  Vzdělávání
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a dospělým bez věkového omezení a je realizována co čtrnáct dní. Čtvrteční 
dílna se uskutečňuje každý čtvrtek a je určena pro děti od pěti do deseti let. 
Sobotní galerijní dílna je jednou měsíčně a bez věkového omezení. Dílny 
vycházejí vstříc také dětem a dospělým s různým typem handicapu. 
V úterních dílnách je možné zajistit překlad do znakového jazyka nebo 
přizpůsobení programu lidem se zrakovým postižením. Interaktivní prohlídky 
výstav a výtvarné činnosti dílen jsou podobně jako animační programy 
formálně i obsahově provázány s aktuálními výstavami.
V roce 2015 jsme připravili galerijní animace k 8 výstavám. Zúčastnilo se jich 
3 896 návštěvníků v 304 realizovaných programech. 
Dále se uskutečnily dvě speciální příležitosti, na kterých edukační oddělení 
pracovalo. První z nich byla Ostravská muzejní noc s bohatým doprovodným 
programem od tvůrčích dílen, přes divadlo, performanci na pomezí hudby, 
pohybu a kresby, různé workshopy až po závěrečný koncert. Další velkou 
akcí byla oslava Mezinárodního dne dětí. V připraveném programu děti 
zhlédly dvě divadelní představení – veselé, naučné pohádky s ekologickou 
tematikou v podání divadla Ententýky a zúčastnily se také výtvarných 
dílniček, ze kterých si odnesly vlastní výtvor. Celkem se této akce zúčastnilo 
243 dětí. 

Edukační oddělení také vytvořilo interaktivní pracovní listy k výstavě 
Reductive.NL.
V období letních prázdnin, stejně jako v loňském roce, byla zprovozněna 
samoobslužná výtvarná dílna pro děti i dospělé návštěvníky. Dílna byla 
vybavena pracovními listy, tvořivými hrami, malířskými stojany, výtvarným 
materiálem a pomůckami.
Ve středu 28. října 2015 se konal den otevřených dveří GVUO. Návštěvníci 
měli po celý den volný vstup, dopoledne mohli zhlédnout představení divadla 
Ententýky a pro dětské návštěvníky bylo připraveno několik stanovišť 
s výtvarnými dílnami. 
Koncem října v období podzimních prázdnin se uskutečnila tvořivá, zážitková, 
dvoudenní dílna v prostorách Domu umění. Děti si zde měly možnost 
prohlédnout prostředí galerie, výstavy s interaktivním programem, 
vyzkoušet si nevšední výtvarné techniky, vyrobit si krasohled nebo hudební 
nástroj – dešťovou hůl.  Účastnily se také workshopu hry na etnické nástroje 
a odnesly si s sebou spoustu zážitků a vlastních výtvarných prací.
V prosinci se edukační oddělení galerie zapojilo do 10. ročníku projektu 
Advent plný andělů, který se uskutečnil v multifunkční hale Gong v Dolní 
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oblasti Vítkovic, do něhož bylo zapojeno více než 40 místních neziskových 
organizací. 
V prosinci jsme také připravili program pro členy Spolku přátel galerie. 
Účastníci se mohli kromě komentované prohlídky výstavy Stanislava Kolíbala 
zapojit i do připravené výtvarné dílny, kde měli možnost si vytvořit vánoční 
přání a drobné ozdoby.
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5.1  Statistické zhodnocení

Počet realizovaných edukačních programů podle jednotlivých 
výstav

Počet účastníků vzdělávacích programů k výstavám

Výstava  Počet  
programů 

Reductive.NL 74 

Nizozemské umění 16. a 17. století ze sbírek GVUO 7 

Archikultura 2015 45 

Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění 17 

Vladimír Škoda / Energie 5 

Franta / Tváří v tvář 1 

Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015  73 

Eduard Ovčáček / Grafika je dar / Modrá je dar 13 

Jiné programy 69 

CELKEM 304 

 

Výstava  Účastníci 

Reductive.NL 1091 

Nizozemské umění 16. a 17. století ze sbírek GVUO 66 

Archikultura 2015 609 

Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění 156 

Vladimír Škoda / Energie 61 

Franta / Tváří v tvář 6 

Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015  917 

Eduard Ovčáček / Grafika je dar / Modrá je dar 155 

Jiné programy 835 

CELKEM 3 896 
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Celkem: 304 programů
Celkem: 3 896 návštěvníků 

Jiné akce s doprovodným programem:
Mezinárodní den dětí:       243 účastníků 
Ostravská muzejní noc:    2058 účastníků
Podzimní tvořivá dílna:        13 účastníků
Den otevřených dveří:       414 účastníků
Akce pro členy Spolku přátel galerie:                     65 účastníků 

Počet programů podle typu vzdělávací instituce či organizace

Typ organizace Počet 
programů 

MŠ 15 

ZŠ 61 

SŠ 27 

VŠ A VOŠ 2 

ZUŠ, SVČ apod. 10 

Handicapovaní 73 

Veřejnost, rodiny s dětmi 47 

Jiné programy – nevztahující se k výstavě 69 

Celkem 304  

 



Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Střední školy
Odborná učiliště
Vysoké školy
Školní družiny
Zájmové kroužky
Domy dětí a mládeže, střediska volného času
Rodiče s dětmi
Dospělí v produktivním věku
Senioři
Osoby se zdravotním nebo mentálním postižením
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Vzdělávací programy pro školy 
Interaktivní zážitkové programy – galerijní animace
Doprovodné a pracovní listy pro žáky
Komentované prohlídky
Výtvarné dílny nebo workshopy
Volnočasové kroužky

Většina programů se uskutečňuje nepravidelně v návaznosti 
na období trvání vybraných výstav.
Edukační oddělení ale připravuje i pravidelné programy. V roce 2015 to byly: 
výtvarný kroužek (každý čtvrtek), setkání členů klubu Mlýnek (každé úterý) 
a sobotní výtvarné dílničky.
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5.3  Periodicita programů

5.4  Spolupráce v rámci vzdělávací činnosti 

Galerie výtvarného umění v Ostravě již od roku 2007 pravidelně spolupracuje 
s neziskovými organizacemi, které věnují svou pozornost lidem 
s handicapem. Je to především spolupráce se Svépomocnou společností 
Mlýnek, obecně prospěšnou společností Žebřík, spolkem Prapos – Centrem 
denních služeb Start a Sociálně-terapeutickou dílnou Kroky. 
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5.2  Cílové skupiny



Galerie výtvarného umění v Ostravě připravovala výstavní a doprovodné 
programy tak, aby oslovila co nejširší publikum. Doprovodné programy byly 
cíleny na různé skupiny. Osloveni byli zástupci všech věkových kategorií 
bez ohledu na vzdělání či sociální postavení. 

Celková návštěvnost galerie v roce 2015 byla 104 805 osob.
Celkovou návštěvnost tvoří součet návštěvníků všech výstav a vybraných 
doprovodných programů. Tedy těch, které nebyly součástí výstav (obvykle 
se uskutečňovaly v Knihovně GVUO nebo mimo budovu Domu umění), 
a tudíž v návštěvnosti výstav započítány nejsou. Nejvýznamnější cílovou 
skupinu tvořili senioři a studenti ZŠ, SŠ a VŠ.

Dům umění      15 výstav   57 651 osob
Mimo organizaci     18 výstav   42 863 osob
Celkem      33 výstav           100 514 osob 

Celkem doprovodné a vzdělávací programy:
Doprovodné programy:    72 programů     5 315 osob 
Animace:    304 akcí     3 896 osob

25. 2. Alois Sprušil a Dům umění – přednáška (Knihovna)
2. 3. Helena Salichová Život a dílo – přednáška (Knihovna)
3. 3. Komentovaná prohlídka výstavou Reductive.NL (Dům umění)
3. 3. Diatrebes, Švýcarsko. Koncert (Dům umění)
4. 3. Helena Salichová Život a dílo – přednáška (Knihovna)
4. 3. Komentovaná prohlídka výstavou Reductive.NL (Dům umění)
5. 3. Helena Salichová Život a dílo – přednáška (Knihovna)
10. 3. Tajemství středověkých portálů – přednáška (Knihovna)
18. 3. Streidle – Schick. Koncert (Dům umění)
25. 3. Historie designu v evropském prostředí – přednáška (Knihovna)
2. 4. Tisková konference k výstavě Archikultura (Dům umění)
2. 4. Rafi Segal a Pieter Bannenberg – přednáška (Dům umění) 
8. 4. Bratislava ´14 – přednáška (Knihovna)
9. 4. Xavier Charles a Petr Vrba. Koncert (Dům umění)
14. 4. Svatý Vojtěch – přednáška (Knihovna)
16. 4. Hacklander a Hatam, Caddy a Jeffery, Inconsonable. Koncert (Dům umění) 
29. 4. Malíř černých jezer a zasněných milenců J. Preisler – přednáška (Knihovna) 
30. 4. Komentovaná prohlídka výstav projektu Archikultura (Dům umění)
6. 5. Návštěva finské velvyslankyně (Dům umění)
12. 5. Křížové výpravy – přednáška (Knihovna)
13. 5. 89 let otevření Domu umění – přednáška (Knihovna) 
15. 5. Hlas a hmat ve spolupráci s GVUO – workshop (KMO) 
22. 5. Hlas a hmat ve spolupráci s GVUO – workshop (KMO) 
27. 5. Koncert oceněných prací Mezinárodní skladatelské soutěže GENERACE 
         (Dům umění) 
27. 5. Komentovaná prohlídka výstavy Válečný mrak (Dům umění)
2. 6. Cluster Ensemble. Koncert (Dům umění)
3. 6. Mezinárodní den dětí (Dům umění)
9. 6. Mistr Jan Hus – přednáška (Knihovna)
13. 6. Ostravská muzejní noc (Dům umění)
18. 6. Antez + Bernard Gauguet. Koncert Dům umění 
22. 6. Předvernisáž výstav FRANTA / Tváří v tvář a Vladimír Škoda / Energie 
         (Dům umění)
23. 6. Tisková konference FRANTA / Tváří v tvář a Vladimír Škoda / Energie 
         (Dům umění)
24. 6. Komentovaná prohlídka výstavy FRANTA / Tváří v tvář (Dům umění)
24. 6. Komentovaná prohlídka výstavy Vladimír Škoda / Energie (Dům umění)
14. 7. Festival v ulicích / Koloman (Dům umění)
14. 7. Festival v ulicích / Ladě (Dům umění)
15. 7. Festival v ulicích / Dobrozdání Duo (Dům umění)
15. 7. Festival v ulicích / Dobrozdání Kvartet (Dům umění) 
17. 7. Komentovaná prohlídka výstavy Brusel… na Ostravsku (Dům umění)
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6  Veřejnost a kulturní programy

6.1  Statistika volnočasových programů

3. 1. Komentovaná prohlídka výstavy B. Kubišta / Zářivý krystal (Dům umění) 
3. 1. Komentovaná prohlídka výstavy B. Kubišta / Zářivý krystal (Dům umění) 
13. 1. Život v klášteře – přednáška (Knihovna)
21. 1. Od koníren k symbolu romantiky – přednáška (Knihovna)
28. 1. Dům milovníka umění a bytového designu – přednáška (Knihovna) 
29. 1. TCHAKE. Koncert (Dům umění)
10. 2. Lev ve středověku – přednáška (Knihovna) 
12. 2. Jean Phillipe Gomez a Giullaume Gargaud. Koncert (Dům umění)
18. 2. Komentovaná prohlídka výstavou Reductive.NL (Dům umění)
25. 2. Helena Salichová Život a dílo – přednáška (Knihovna)
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22. 8. Minimaraton elektronické hudby (Dům umění)
28. 8. Komentovaná prohlídka výstavy Brusel… na Ostravsku (Dům umění)
8. 9. Svět zvířat Bible Václava IV. – přednáška (Knihovna)
29. 9. Clara de Asis / Jakub Franz. Koncert (Dům umění)
30. 9. Česká i francouzská podstata Otakara Kubína – přednáška (Knihovna) 
6. 10. Malamut (Dům umění) 
8. 10. Kazuhisa Uchihasi. Koncert (Dům umění)
13. 10. Stravování ve středověku – přednáška (Knihovna)
15. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 
           (Dům umění)
21. 10. Jindřich Průcha – malíř, který zemřel příliš brzy – přednáška (Knihovna)
21. 10. Tara Transitory aka One Man Nations. Koncert (Dům umění)
10. 11. Fridrich Barbarossa ve vizuálních pramenech středověku – přednáška 
           (Knihovna)
12. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 
           (Dům umění) 
25. 11. Malíř Antonín Procházka a Ostrava – přednáška (Knihovna)
2. 12. Rant. Koncert (Dům umění)
4. 12. One Roast and The Others. Koncert (Dům umění)
8. 12. Vídeňský astronomický sborník Václava IV. – přednáška (Knihovna)
10. 12. Předání Ceny hejtmana (Dům umění)
11. 12. Devadesáté narozeniny Stanislava Kolíbala (Dům umění)
15. 12. Setkání se členy Spolku přátel GVUO (Dům umění)
16. 12. Expresivně kubistický Emil Filla – přednáška (Knihovna)
16. 12. Křest nové revue Protimluv – literární večer (Dům umění)
17. 12. Komentovaná prohlídka výstavy Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 
           (Dům umění) 

Celkový přehled dle druhů programů
               Počet akcí                    počet návštěvníků
V rámci výstav     19             1 024
Mimo výstavy    53             4 291 
Z toho:
Přednášky    26                1 074   
Koncerty    18       571
Komentované prohlídky  15       626  
Literární večer      1          42
Workshopy       2        20 
Festivaly      4                  2 509
Ostatní       6       473
CELKEM    72             5 315
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6.2  Spolupracovníci

V roce 2015 Galerie výtvarného umění v Ostravě úzce spolupracovala 
s několika organizacemi. Kromě zřizovatele Moravskoslezského kraje, 
statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR  a Francouzského 
velvyslanectví, které činnost instituce podpořily finančně a záštitami 
(výstavy: Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české umění / 1905–2013, 
architektonické výstavy, Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění, 
Franta / Tváří v tvář, Vladimír Škoda / Energie; doprovodné programy: 
Ostravská muzejní noc, Malamut; vybavení konzervátorské dílny), galerie 
spolupracovala s Radou galerií ČR a Národním divadlem moravskoslezským 
v oblasti prezentace a propagace, Alliance française Ostrava při přípravě 
výstav a doprovodného programu, v oblasti mediálního partnerství galerie 
spolupracovala s časopisy Art and antiques, Ateliér, Literární noviny, 
Moravskoslezský deník, Artalk, FlashArt, Ostravan, s rádiem Čas a Orion. 
Kabinet architektury pomáhal v oblasti realizace výstav věnovaných 
architektuře. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě se zapojila 
při realizaci doprovodného programu Malamut. Národní památkový ústav – 
ÚOP Ostrava spolupracoval při přípravě doprovodných programů. Instituci 
dále podpořily společnosti J&T Banka, pojišťovna UNIQA, Swiss Life Select, 
Right Power Energy, VCES, SATUM, Autolaros speed, OVAK, Projekt studio, 
Kania, Art of Ostrava, Narwall, Ponza / Šrámek a Výlepová služba Epona. 
Trvalými partnery GVUO byli: J&T Banka, Anopress.IT, Ostravan, Literární 
noviny, Moravskoslezský deník, rádio Čas / Orion.
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Generální partner GVUO
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6.3  Komunita a komunitní programy

dění v Ostravě. Festival sdružuje kulturní instituce se sídlem v Ostravě, které 
veřejnosti během jednoho večera, respektive noci, nabízejí pestrý kulturní 
program a zpřístupňují své prostory v netradiční dobu. Projektu se v loňském 
roce zúčastnilo celkem 37 organizací, akci dohromady navštívilo 28 500 osob. 
Projekt bude pokračovat i v roce 2016.

Mezinárodní den dětí
Již pátým rokem připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě program na 
Mezinárodní den dětí. Pro děti byl připraven zábavný a napínavý doprovodný 
program. Děti zhlédly veselé a poučné pohádky o Budulínkovi v podání 
divadla Ententýky. S pohádkou O Budulínkovi se děti zábavnou formou 
seznámily s ekologií a tříděním odpadu. Pro děti byly připraveny také tvořivé 
dílničky, ve kterých pracovaly s recyklovaným materiálem. 

Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku
Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku je cyklus přednášek 
historika Marka Zágory, který přibližuje veřejnosti zajímavá témata z oboru 
medievistiky. Již osmým rokem oslovuje stabilní základnu pravidelných 
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Pro galerie je nesmírně důležitá participace na občanském 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 
vytváří základnu pro uplatnění občanských sdružení a jednotlivců.
Galerie výtvarného umění v Ostravě připravovala vzdělávací a 
arteterapeutické programy pro různé ostravské komunity – Sociálně-
terapeutickou dílnu Kroky PRAPOS a Centrum denních služeb Start PRAPOS, 
Žebřík o.b.s., Svépomocnou společnost Mlýnek,o.s., Ostravský spolek 
neslyšících, THeatr Ludem, o.s., MŠ Spartakovců pro děti s vadami sluchu a 
řeči v Ostravě-Porubě, p.o. Instituce také nabízela kulturní volnočasové 
aktivity individuálním skupinám sdružujícím zájmové spolky, děti i seniory. 

Ostravská muzejní noc 2015
Galerie je jedním z hlavních organizátorů významné kulturní akce Ostravská 
muzejní noc, která se v roce 2015 uskutečnila již posedmé. Cílem Ostravské 
muzejní noci je rozvíjet kulturní život města a obohatit společensko-kulturní 
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posluchačů. Program se uskutečňoval každé druhé úterý v měsíci v Knihovně 
GVUO. Projekt bude pokračovat i v roce 2016. 

Pavučiny životů – rozplétání osudů významných výtvarníků
Kurátorka GVUO Gabriela Pelikánová vedla přednáškový cyklus s měsíční 
periodicitou, který mapoval životní peripetie zajímavých osobností umělců. 
Cyklus se v první polovině roku střídal s cyklem přednášek Renaty Skřebské. 
Přednášky budou pokračovat i v roce 2016.  

Reflexe každodennosti v umění
V první polovině roku kurátorka GVUO Renata Skřebská navázala 
na přednáškový cyklus z roku 2014, který se měsíčně střídal s přednáškami 
Gabriely Pelikánové. 

Koncerty alternativní hudby a hudební festivaly
Organizace spolupracovala s občanským sdružením Bludný kámen, které 
v Domě umění pořádá koncerty soudobé experimentální hudby a 
Minimaraton elektronické hudby v rámci Ostravských dnů nové hudby. V roce 
2015 se uskutečnilo celkem 18 koncertů, které navštívilo 571 lidí. Cyklus 
koncertů bude pokračovat i v roce 2016.

Další akce a festivaly
Galerie výtvarného umění v Ostravě se v roce 2015 podílela i na dalších 
programech, festivalech nebo workshopech typu Festival v ulicích v rámci 
Colours of Ostrava, Malamut. Významnou událostí se rovněž stala návštěva 
finské velvyslankyně a setkání se členy Spolku přátel GVUO.
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6.4  Spolupráce se sociálními organizacemi a 
občanskými sdruženími

s tematikou děl handicapovaných umělců s názvem Kolíbalky a Slavnostním 
předáním Ceny hejtmana. 

Výstava Kolíbalky
Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem v rámci 
projektu Svět podle nás 2015
10. prosinec 2015 – 3. leden 2016
Výstava Kolíbalky představila 72 umělců, skupin dětí a dospělých, kteří se 
od října do prosince roku 2015 pravidelně účastnili speciálních galerijních 
dílen a arteterapií realizovaných v přímém kontaktu s vystavenými exponáty 
výstavy Stanislav Kolíbal/Sochy a kresby 1954–2015. V rámci těchto dílen 
vznikly stovky kreseb, papírových koláží a reliéfů plných osobních prožitků a 
inspirovaných tvorbou významného českého umělce. Vystavené sádrové 
reliéfy byly určeny k prohlížení nejen očima, ale i hmatem. Tak se mohli i 
nevidomí návštěvníci podívat, jak vnímají ostatní účastníci projektu tvorbu 
Stanislava Kolíbala a k jakému osobnímu výtvarnému vyjádření může jeho 
umění inspirovat. Vystavujícími autory byli dospělí i děti se zrakovým 
handicapem a nevidomí, sluchově postižení, neslyšící, mentálně postižení i 
lidé s kombinovaným postižením a duševním onemocněním.
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GVUO spolupracuje s  ce lou řadou nez iskových organizac í . 
Z nejvýznamnějších je možno jmenovat Bludný kámen, Antikvariát a klub 
Fiducia, KA, Radu seniorů, MENS SANA, o.p.s. Ostrava, Sociálně 
terapeutickou dílnu Kroky PRAPOS a Centrum denních služeb Start PRAPOS, 
Žebřík, o.p.s., Svépomocnou společnost Mlýnek, o.p.s., Ostravský spolek 
neslyšících, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s., Tyfloservis,o.p.s., Oblastní odbočku SONS ČR 
Ostrava, Muzikohraní, o.s., THeatr Ludem, o.s., MŠ Spartakovců pro děti 
s vadami sluchu a řeči v Ostravě-Porubě, p.o., pedální ZŠ Ukrajinská 19, 
Ostrava-Poruba, MŠ a ZŠ Přemysla Pittra, Ostrava-Přívoz. Spolupráce 
s organizacemi, které zaměřují svoji činnost na práci a pomoc 
handicapovaným lidem, je úzce spojena s víceletým projektem Svět podle 
nás, jenž se uskutečňuje od roku 2006 za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2015 
realizováno 164 speciálních vzdělávacích programů a arteterapií pro lidi 
s handicapem. Projekt již tradičně vyvrcholil v prosinci vernisáží výstavy 



Na realizaci projektu spolupracovali:  Michaela Plecháčková – terapeutické 
vedení neslyšících bubeníků a skupiny Tiché rytmy, Jana Sedláčková – 
terapie zpěvem pro handicapované a vedení pěveckého uskupení 
Optimistet, Andrea Isabell Sollich – taneční hodiny pro nevidomé a zrakově 
postižené, Klára Kvasničková a Jindřich Andrýsek – terapie loutkou.
Projekt bychom nemohli realizovat bez celé řady dobrovolníků, učitelů a 
lektorů, terapeutů, sociálních a odborných pracovníků těchto neziskových 
organizací. Poděkování patří všem, kdo měli odvahu přijít a zkusit něco 
docela nového a neznámého.
Vernisáž výstavy se uskutečnila již tradičně s předáním Ceny hejtmana 
Moravskoslezského kraje za nejlepší dílo s tematikou zdravotně postižených. 
Vystoupila Michaela Fabišíková Kosiecová, která přednesla Českou hymnu 
jevištním znakovým projevem neslyšících umělců, a zpěvačka 
i muzikoterapeutka projektu Jana Sedláčková rozezpívala publikum lidovou 
písní „Když tři slípky v řadě jdou“. Příjemný průběh vernisáže zajistili Pan 
Barvička a slečna Mašlička, Jindřich Andrýsek a Klára Kvasničková, členové 
THetru Ludem a lektoři projektu.  

Projekt Svět podle nás 2015

Leden – prosinec 2015
Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2015 více než 90 lidem s různým typem 
těžkého zdravotního handicapu pravidelné vzdělávání v oblastech umění, 
ke kterým mají jinak obtížný a omezený přístup. V rámci projektu 
se uskutečňovaly pravidelné galerijní dílny s názvem neobyčejná setkání 
s uměním pro děti nebo dospělé s postižením zraku a nevidomé, pro sluchově 
postižené a neslyšící, pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a 
pro duševně nemocné. Dílny vycházely vstříc potřebám členů jednotlivých 
skupin, využívaly různých pedagogických a speciálních nebo terapeutických 
postupů – arteterapie, muzikoterapie, terapie bubnováním, terapie loutkou a 
tancem. Realizovaly se v inspirujícím prostředí expozic Domu umění, 
v Knihovně GVUO nebo ve spolupracujících organizacích. Výsledky práce byly 
prezentovány na výstavách a hudebních vystoupeních.

Výstavy projektu Svět podle nás 2015:
Čistá radost, 8. 1. – 2. 2. 2015, Galerie Mlejn, Ostrava
Jak to (ne)vidím, 4. 5. – 26. 6. 2015, Ústřední knihovna Knihovny města 
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Ostravy
Vnitřní pohledy, 1. 7. – 31. 8. 2015, Galerie Emoce, KMO Michálkovice
Slezské Rudoltice, místo múz a umění, 13. 6. – 26. 9. 2015, Zámek Slezské 
Rudoltice

Veřejná hudební a taneční vystoupení projektu Svět podle nás 
2015:
Vystoupení pěveckého seskupení Optimistet:
Dny nevidomých na Moravě, 21. a 28. 5. 2015, Knihovna města Ostravy  
Benefiční akce Advent plný andělů 2015, 3. 12. 2015, Multifunkční hala 
Gong, Ostrava 
Vernisáž výstavy Slezské Rudoltice, místo múz a umění, 20. 6. 2015, Zámek 
Slezské Rudoltice
Akce Lidé lidem, 25. 6. 2015, Masarykovo náměstí Ostrava

Vystoupení skupiny neslyšících bubeníků Tiché rytmy:
Galavečer neslyšících, 14. 3. 2015, SŠ Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Akce Lidé lidem, 25. 6. 2015, Masarykovo náměstí Ostrava
Ostravská muzejní noc, 13. 6. 2015, Dům umění, GVUO

Vystoupení zrakově postižených a nevidomých tanečníků:
Dny nevidomých na Moravě, 28. 5. 2015, Knihovna města Ostravy  
Ostravská muzejní noc, 13. 6. 2015, Dům umění, GVUO

Přehled pravidelných speciálních vzdělávacích programů a 
arteterapií v rámci projektu Svět podle nás 2015 podle skupin 
handicapovaných:

Galerijní dílna pro dospělé s možností tlumočení do znakového jazyka
Galerijní dílna pro děti a rodiče s možností tlumočení do znakového jazyka
Terapie loutkou Mezi obrazy s panem Barvičkou pro děti se sluchovým a 
řečovým handicapem
Terapie loutkou Mezi obrazy s panem Barvičkou pro děti s poruchou 
autistického spektra
Arteterapie pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, skupina 
Kroky, Prapos
Arteterapie pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, skupina 
Start, Prapos
Arteterapie pro mladé do 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, 
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skupina Žebřík
Arteterapie pro lidi s duševním onemocněním
Komentované prohlídky a galerijní dílny pro lidi se zrakovým postižením a 
nevidomé
Bubnování pro lidi se sluchovým handicapem a neslyšící
Muzikoterapie pro lidi s handicapem
Terapie tancem pro lidi se zrakovým postižením a nevidomé

Galerijní dílna dospělé a pro děti a rodiče s možností tlumočení 
do znakového jazyka 
V  roce 2015 jsme zahájili spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a 
nedoslýchavé. V rámci této spolupráce jsme realizovali 10 vzdělávacích 
programů pro neslyšící a sluchově postižené, dva typy galerijních dílen 
pro skupinu rodičů a dětí se sluchovým handicapem a pro skupinu dospělých. 
Galerijní dílnu pro dospělé navštěvují lidé se sluchovým handicapem, 
studenti vysokých škol se zaměřením na práci s nedoslýchavými a neslyšícími 
lidmi, pedagogové i lidé v seniorském věku. Smíšené skupiny přinášejí 
mnohá překvapení a příjemné chvíle všem zúčastněným.

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2015 39

Terapie loutkou Mezi obrazy s panem Barvičkou pro děti se sluchovým a 
logopedickým postižením a pro děti s poruchou autistického spektra.
Terapie loutkou pro skupiny dětí se sluchovým a logopedickým handicapem 
byly realizovány jednou měsíčně v prostoru Mateřské školky Spartakovců 
v Ostravě-Porubě od ledna do června roku 2015. Nově jsme také navázali 
spolupráci se Základní školou Ukrajinská 19 v Ostravě-Porubě. V rámci 
projektu navštívily děti s poruchou autistického spektra výstavu Stanislava 
Kolíbala a společně s panem Barvičkou a slečnou Mašličkou si samy vytvořily 
obrázek.
Speciální výtvarné dílny pro nejmenší děti byly zaměřeny na zlepšení 
komunikačních schopností dětí s využitím terapeutických účinků výtvarného 
umění. Tyto dílny se uskutečňovaly ve spolupráci s lektory a terapeuty 
loutkou Klárou Kvasničkovou a Jindřichem Andrýskem. V roce 2015 
se uskutečnilo 10 dílen.
Arteterapie pro dospělé s mentálním či kombinovaným postižením 
Arteterapeutické dílny dvou skupin – Sociálně-terapeutické dílny Kroky 
PRAPOS a Centra denních služeb Start PRAPOS se realizují v naší galerii již 
od roku 2012 pravidelně co čtrnáct dní. V roce 2015 to bylo 22 speciálních 



dílen s prvky arteterapie, inspirovaných uměním výstav Domu umění GVUO. 
Dílny se postupně staly důležitou součástí života těchto mladých lidí.

Arteterapie pro mladé l idi  starší  18 let s mentálním 
či kombinovaným postižením 
Na podzim roku 2013 jsme zahájili řadu výtvarných tvůrčích dílen a 
arteterapií se skupinou mladých lidí denního stacionáře Žebřík, o. p. s. 
v Ostravě-Svinově. Snažíme se vycházet potřebám těchto těžce 
handicapovaných lidí, arteterapie se uskutečňuje v domácím prostředí 
Žebříku nebo v prostoru expozic Domu umění. V roce 2015 se nám podařilo 
realizovat 10 těchto speciálních dílen.

Arteterapie pro lidi s duševním onemocněním
Arteterapie pro lidi s duševním onemocněním se realizuje v Domě umění 
od roku 2007 pravidelně jednou týdně. Základ skupiny tvoří členové 
Svépomocné společnosti Mlýnek. Do skupiny se mohou přihlásit i dospělí lidé 
bez handicapu. Skupinová arteterapie pomáhá duševně nemocným lidem 
ke zlepšení životního pocitu, k vytváření nových pozitivních kontaktů, 
umožňuje předcházení sociální izolovanosti, návrat do pracovního procesu a 
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podobně. Skupinu navštěvují také studenti vysokých škol se zaměřením 
na sociální práci, sociální pracovníci, lidé dočasně nezaměstnaní nebo 
maminky na mateřských dovolených. V roce 2015 se uskutečnilo 32 
arteterapií.

Komentované prohlídky a galerijní dílny pro lidi se zrakovým 
postižením a nevidomé
Od roku 2012 se uskutečňují v naší galerii komentované prohlídky a výtvarné 
dílny pro nevidomé a lidi se zrakovým postižením. Díky ochotě pracovnic 
TyfloCentra Ostrava a Oblastní odbočky SONS ČR Ostrava se nám také v roce 
2015 podařilo uskutečnit programy, které se těšily velkému zájmu. Nevidomí 
a zrakově postižení lidé si mohli prohlédnout hmatem výstavu Reductiv.NL a 
výstavu Stanislav Kolíbal / Kresby a sochy / 1954–2015. Obrazy se pak staly 
inspirací pro vlastní tvorbu účastníků.

Bubnování pro neslyšící
Neobyčejná setkání s uměním skrze rytmus prožívají členové skupiny 
neslyšících a nedoslýchavých bubeníků Tiché rytmy již více než tři roky. 
Skupina neslyšících bubeníků Tiché rytmy vystupuje na veřejných akcích, 
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které věnují svoji pozornost umělecké tvorbě lidí s handicapem, a v roce 
2015 se stali také součástí programu Ostravské muzejní noci v Domě umění. 
V roce 2015 se uskutečnilo 20 setkání. 

Muzikoterapie pro lidi s handicapem
Kombinace výtvarné arteterapie a terapie zpěvem umožňuje potřebné 
uvolnění a relaxaci skupině lidí s duševním onemocněním a nevidomým. 
Hudba a zpěv aktivizuje k tvořivosti nejen v oblasti výtvarného umění, ale 
i ve všech oblastech života člověka. V galerii se uskutečňují tyto speciální 
dílny již šestým rokem. V roce 2015 to bylo deset muzikoterapeutických 
dílen. Pod vedením muzikoterapeutky Jany Sedláčkové vzniklo pěvecké 
seskupení Optimistet. V roce 2015 jsme vystoupili na několika akcích, které 
věnují svoji pozornost lidem s handicapem.

Terapie tancem pro skupinu lidí s postižením zraku
Již čtvrtým rokem pracuje v naší galerii s handicapovanými mladými lidmi 
lektorka a terapeutka tancem Andrea Isabell Sollich. V roce 2015 vystoupila 
skupina zrakově postižených a nevidomých tanečníků 28. května v rámci 
Dnů nevidomých na Moravě v Knihovně města Ostravy a 13. června 
na Ostravské muzejní noci v Domě umění GVUO.



Kn ihovna  GVUO je  j ed inou  ve ře jnou  ga l e r i j n í  kn ihovnou 
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 Ministerstva 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 mater iá ly a dokumenty 
k jejich odborným pracím, projektům i referátům. Pedagogům různých typů 
škol nabízí materiály pro výuku, individuálně pracuje s odbornými pracovníky 
galerie, se soukromými badateli, výtvarníky i s dalšími skupinami uživatelů.

Knihovní fond 
Zahrnuje k 31. 12. 2015 celkem 21 134 knihovních jednotek, je tvořen 
převážně monografiemi (8 756 k.j.) a katalogy výstav (12 378 k.j.), časopisy 
a aukčními katalogy. V roce 2015 se knihovní fond rozrostl 
o 871 svazků monografií a katalogů výstav. Výdaje na nákup činily 
225 826,04 Kč. Přírůstky knihovních jednotek jsou získávány z prostředků 
GVUO, reciproční výměnou mezi galeriemi i muzei a výměnou duplicit.

Zpracování knihovního fondu
Knihovna GVUO je vybavena automatizovaným knihovním systémem 
Clavius, který získala pomocí grantového programu MK ČR VISK 3 v roce 
2005. Během roku 2005 se začala realizovat rekatalogizace starších přírůstků 
fondu do elektronické databáze a od roku 2006 je celý roční přírůstek 
katalogizován pouze do elektronické databáze. V roce 2015 bylo 
zkatalogizováno 1 148 titulů monografií, katalogů výstav a časopisů. 
Knihovní fond je zpracován ve formátu MARC21 dle požadovaných 
standardů ke zpracování fondu. 
V roce 2015 se uskutečnila revize dílčí části fondu knihovny GVUO, a to knih 
(dle vyhlášky č. 88/2002 Sb.). 

Webová prezentace knihovny
Na webové stránce GVUO jsou v části http://gvuo.cz/knihovna.htm 
zveřejněny aktuální informace o knihovně a je zde rovněž vystaven 
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7  Knihovna, archív 
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on-line katalog knihovny (http://85.135.34.154/katalog/). Díky tomu je 
knihovna přístupná v režimu 7/24 (tj. sedm dní v týdnu 24 hodin denně). 
Tento záměr je součástí naplňování celostátní Koncepce rozvoje knihovnictví 
v České republice.

Projekty
Knihovna GVUO byla v roce 2015 zapojena spoluúčastí do projektu databáze 
Oborové brány Umění a architektura (ART), která má podporu u Ministerstva 
kultury ČR v programu VISK 8B (Veřejné informační služby knihoven), 
řízením tohoto projektu za všechny zúčastněné knihovny byla pověřena 
Knihovna Umělckoprůmyslového muzea v Praze.
Dále byla v roce 2015 knihovna zapojena spoluúčastí do projektu 
o zpřístupnění licencované databáze EBCSO host a mediální databáze 
Anopress, které  mají podporu Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu 
VISK 8 A, řízením projektu byla pověřena Národní knihovna ČR.

Čtečky e-knih
Knihovny zapojené v Oborové bráně Umění a architektura (ART) 
ve spolupráci s firmou Bookhaus nabízí v rámci zkvalitnění služeb 
v knihovnách novou službu pro své registrované badatele, a to výpůjčku a 
testování čteček e-knih firem Poocket Book a Wexler. Výpůjčka a testování 
čtečky v knihovně GVUO je prezenční.

Vzdálený přístup
Knihovna GVUO nabízí zdarma svým registrovaným badatelům vzdálený 
přístup do licencované (předplacené) databáze EBSCO host. Informace 
o vzdáleném přístupu poskytuje pracovník knihovny. Přístup do databází je 
real izován prostřednictvím Oborové brány ART a f inancován 
z grantového programu VISK  Ministerstva kultury ČR.

7.1  Návštěvníci

Badatelé mají přístup do knihovny ve středu od 8 – 16 hodin a ve čtvrtek od 
10 – 17.45 hodin (tj. 15,45 hod. týdně). Mimo tento čas jsou služby pro 
uživatele dostupné na základě předchozí domluvy. V knihovně jsou 
k dispozici tři počítače pro uživatele s připojením na internet. Uživatelé mají 
možnost vyhledávat informace z vnějších informačních zdrojů, a to 
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i v licencovaných databázích EBSCO, Anopress  a Lexikonu výtvarných 
umělců. 
V roce 2015 využívalo služeb knihovny 76 registrovaných uživatelů, knihovnu 
navštívilo celkem 347 návštěvníků. V roce 2015 bylo na webovém a 
informačním systému CZeCOT zaznamenáno 162 vstupů na webovou 
stránku knihovny GVUO. Virtuální návštěva neboli návštěva webové stránky 
se eviduje a sumarizuje k údajům o badatelských návštěvách knihovny.
Složení návštěv badatelů za rok 2015: 
zaměstnanec GVUO  38,56%
student   31,86%
senior      9,03%
kulturní pracovník    8,22%
pedagog     6,39%
výtvarník     0,88%
neuvedeno     5,06%

Výpůjčky
Celkem bylo realizováno 1 591 výpůjček knihovních dokumentů (evidováno 
AKS Clavius). Byly poskytovány referenční i vyhledávací služby, také rešerše 
a informace byly zpřístupňovány i prostřednictvím elektronických 
informačních zdrojů. Publikace, které nejsou ve fondu GVUO, jsou zájemcům 
zprostředkovány prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Výpůjčky v roce 2015 podle druhu dokumentů:
monografie           1 323   tj. 83.16% z celkového počtu výpůjček
periodika             268   tj. 16.84% z celkového počtu výpůjček 

7.2  Dokumentace

Databáze
V rámci služeb knihovna zpřístupňuje laické i odborné veřejnosti 
předplacené databáze, a to Lexikon výtvarných umělců – www.sca-art.cz a 
licencovanou databázi EBCSO host část Academic Search Complete. EBCSO 
host je multidatabáze časopiseckých článků a bibliografie z mnoha oborů, 
mj. umění, výtvarného umění a architektury. Knihovna také nabízí přístup 
do mediální datababáze Anopress (www.anopress.cz) pro vyhledávání 
článků a tvoření bibliografických citací.

Dokumentace výstav GVUO
Knihovna systematicky získávala a uchovávala dokumentaci výstav a 
doprovodných činností GVUO i dokumenty mapující výtvarnou kulturu 
regionu, které se realizovaly v roce 2015 v MS kraji. Dokumentace 
k výstavám v Domě umění obsahuje plakáty, pozvánky, tiskové zprávy, 
fotografie, články z periodik a informace z médií i webu. Průběžně také 
doplňovala dokumenty k starším akcím.

Revize knihovního fondu
V roce 2015 se uskutečnila dílčí části fondu knihovny GVUO, a to knih (dle 
vyhlášky č. 88/2002 Sb.). Bylo revidováno celkem 9 016 k.j.

Mezioborová spolupráce
Knihovna GVUO je ze zákona povinna přispívat do Souborného katalogu 
České republiky, v roce 2015 bylo do souborné databáze zasláno 
681 záznamů. 

Spolupráce s jinými 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 se během roku 
2015 uskutečnila praxe 1 studentky z oboru historie-muzeologie 
SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Spolupráce s ostatními institucemi obdobného zaměření je velmi široká. 
Významným prvkem spolupráce je kooperace na projektu Oborová brána 
ART – umění a architektura, do které je zapojeno devět významných 
knihoven z oboru (www.art.jib.cz). 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 příbuzných 
oborů. 

Spolupráce s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného katalogu 
ČR sdílením elektronicky zpracovaných záznamů.
Spolupráce s galerijními a muzejními knihovnami prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby a prostřednictvím výměny publikací.
Spolupráce s odbornými pracovníky galerie. 
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Spolupráce s  MSVK v Ostravě.

Akce ve studovně knihovny 
Knihovna GVUO je místem pořádání odborných přednášek, workshopů a 
projekcí. V roce 2015 se v knihovně konalo celkem 20 akcí pro veřejnost 
a v rámci projektu Svět podle nás se uskutečnilo 26 tanečních a pěveckých 
dílen pro lidi s handicapem. 

Vzdělávání pracovnice knihovny
Pracovnice knihovny se podle možností účastní školení, seminářů 
i odborných konferencí. V roce 2015 se zúčastnila na těchto seminářích: 
Katalogizace podle RDA, Katalogizace dokumentů muzejní povahy podle 
nových pravidel RDA, Seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR.

Účast v odborných sekcích
Pravidelné schůzky zástupců Oborové brány ART. Knihovna je zapojena 
do elektronické konference. Pracovnice knihovny je členkou Knihovnické 
komise Asociace muzeí a galerií ČR.
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8  PR galerie a internetové stránky

Galerie výtvarného umění v Ostravě trvale pracovala na vytváření dobré 
pověsti organizace u veřejnosti. Cílem galerie bylo působit jako instituce, 
která je otevřená laické i odborné veřejnosti, studentům uměleckých škol, 
seniorům i handicapovaným občanům v oblasti pořádání výstav i 
doprovodných programů. Informovala o nich a také pomáhala při orientaci a 
práci s výtvarným uměním.
Galerie výtvarného umění v Ostravě využívala i v roce 2015 pestrou škálu 
marketingových a PR kanálů. Komunikace s veřejností byla vystavěna 
na osvědčených prostředcích: interpersonální kontakt (vernisáže, tisková 
konference, osobní setkání, komentované prohlídky, přednášky), interaktivní 
média a sociální sítě (zejména Facebook, k 31. 12. 2015 měla stránka 
přibližně 2 500 fanoušků), média audiovizuální, tištěná i internetová 
(televize, rozhlas, internet, tisk), outdoorové kampaně (CLV, billboardy, 
trojnožky, bannery), tiskoviny, internet, propagační materiály s jednotným 
vizuálním stylem a další. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě nabídla veřejnosti i v roce 2015 jeden 
den s volným vstupem týdně (neděle). Volné vstupy se zásadním způsobem 
podílely na celkové návštěvnosti GVUO, tvořily větší část celkové 
návštěvnosti Domu umění v poměru volných a placených vstupů za rok 2015.
V roce 2015 GVUO vydala na 30 tiskových zpráv, které byly předávány 
zástupcům médií e-mailem a vytištěné i elektronicky na tiskových 
konferencích. Mediální ohlas GVUO čítal přes 800 výstupů – článků, 
reportáží, pozvánek, zpráv, recenzí, a to v médiích s regionální i celostátní 
působností. 
Organizace připravila 4 tiskové konference, kterých se zúčastnilo 
36 novinářů. 
Tisková mluvčí se zúčastnila jednoho semináře s názvem Elegantní 
internetový marketing a PR v praxi kulturní instituce v červnu 2015.

8.1  Média

při příležitosti tiskové konference, reportáží, fotoreportem nebo při setkávání 
na kulturních událostech; telefonicky; tištěnou kampaní – rozesíláním 
pravidelného a přehledného programu na daný měsíc, galerijního 
čtvrtletníku, propagačních materiálů k výstavám i o galerii; prezentací 
galerijních aktivit v rámci jiných kulturních akcí ve městě, na webových 
stránkách a Facebooku a dalšími. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě pokračovala i v roce 2015 v pravidelné 
spolupráci s Moravskoslezským Deníkem. Každou středu tak vycházel článek 
z cyklu Galerijní skvosty, který podrobně představil jedno dílo ze sbírek 
GVUO. V roce 2016 bude seriál pokračovat řadou článků spjatých 
s aktuálními výstavami, interaktivní prvek soutěže o volnou vstupenku 
na aktuální výstavu zůstane zachován. Moravskoslezský Deník se navíc 
v polovině roku 2015 stal stálým mediálním partnerem GVUO po dobu 
jednoho roku.
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Zájem médií a redaktorů GVUO udržovala důsledným informováním o všech 
zajímavých programech a událostech s galerií spjatých. Pravidelné tiskové 
zprávy a pozvánky byly rozesílány e-mailem do všech relevantních redakcí, 
zveřejňovány na webových serverech a předávány do informačních center. 
Tisková mluvčí GVUO komunikovala se zástupci médií e-mailem; osobně 
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8.2  Veřejnost

Galerie výtvarného umění v Ostravě je pozitivně vnímána veřejností laickou i 
odbornou a na upevňování svého dobrého renomé stále pracuje. Cílem 
GVUO vůči cílovému publiku je nabízet kvalitní výstavní a doprovodný 
program, o němž budou všichni potenciální zájemci informování včas 
a efektivním způsobem. Stabilně se rozrůstá jak databáze zájemců o zasílání 
e-mailových zpravodajů galerie s upoutávkami i pozvánkami na kulturní a 
výstavní programy, tak komunita fanoušků facebookové stránky GVUO. 
Setkávání se zástupci veřejnosti se nejčastěji uskutečňovala na vernisážích 
a v rámci doprovodných programů. Galerie se rovněž intenzivně zabývala 
dotazy, návrhy, přáními i stížnostmi návštěvníků.

8.3  Spolek přátel GVUO

Se Spolkem přátel GVUO galerie komunikovala písemně – pozvánkami na 
akce; tištěnou kampaní; pravidelným a přehledným programem na daný 
měsíc; galerijním čtvrtletníkem; propagačními materiály k výstavám i 
o galerii; osobním setkáváním na veřejných kulturních událostech. V roce 
2015 se poprvé uskutečnilo setkání ředitele GVUO se členy Spolku GVUO, 
komentované prohlídky a workshopu se zúčastnilo 65 osob. Spolek přátel 
GVUO měl v roce 2015 100 členů, z toho 19 nových členů.

8.4  Formy propagace

K propagační činnosti a kulturní nabídce GVUO byly využívány jak ATL a BTL, 
tak integrované kampaně a způsoby komunikace. Galerie spravovala 
veřejnost o své činnosti na webu, prostřednictvím direct newsletterů a na 
sociální síti Facebook, ale vydávala i vlastní tiskoviny a propagační materiály: 
měsíční programy, brožury se čtvrtletním plánem akcí, letáčky, pozvánky i 
plakáty. Zprávy a reportáže z výstav a programů vycházely v médiích všech 
forem (tisk, rozhlas, televize, on-line) a výstavy byly rovněž komerčně 
inzerovány (velkoplošné bannery, CLV, billboardy, plakátovací plochy, 
oborová periodika a média – Art+Antiques, Ateliér, FlashArt, Literární noviny, 
Artalk.cz  a jiné).  
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8.5  Internetové stránky

Internetové stránky byly pravidelně aktualizovány, přestože množství 
zveřejňovaných informací bylo nesmírné. Stránky obsahují všechny důležité 
oblasti činnosti GVUO, včetně základních standardů moderních 
internetových stránek. 
Za zmínku stojí také to, že do galerijních stránek je plně a funkčně integrován 
interaktivní prohlížeč, který nechal zhotovit MSK. Zajímavou částí je 
podrobná prohlídka počátků galerie ve 20. letech 20. století nebo průvodce 
po veřejné plastice v MSK. 
V roce 2015 byly na stránkách přístupné interaktivní prohlídky vybraných 
výstav. 
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9.1     Rozbor hospodaření organizace

9  Hospodaření příspěvkové organizace
Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části závěrečné 
zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 
prováděcího předpisu „Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové 
organizace“ k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, 
které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 
za rok 2015 obsahuje následující tabulky:

Tabulka č. 1 – Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a 
                    doplňkové činnosti 
Tabulka č. 2 – Přehled o plnění plánu hospodaření
Tabulka č. 3 – Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace
Tabulka č. 4 – Výpočet přípustného objemu prostředků na platy 
Tabulka č. 5 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 6 – Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
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9.1.1   Náklady,  výnosy a  výs ledek
hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření 

za rok 2015 

z toho 

převod do rezervního 

fondu 

převod do fondu 

odměn 

0,00   0,00 0,00 

 
V roce 2015 bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 0 Kč. Dle plánu byl 
použit rezervní fond ve výši 366,85 tis. Kč.

9.1.2 Čerpání účelových dotací  (dle 
jednotlivých poskytovatelů)

Příspěvkové organizaci byly zřizovatelem stanoveny tyto závazné 
ukazatele (v Kč):

ODBOR KULTURY  čerpání v % 

Příspěvek na provoz: 20 480 500 100 

Příspěvek na provoz neúčelový 18 431 694 100 

Účelově vázaný příspěvek na provoz : 2 048 806 100 

 z toho: Svět podle nás 150 000 100 

          70. výročí ostravsko-opavské operace 19 000 100 

             Akvizice uměleckých děl do sbírky 873 000 100 

             Publikace „100“ – anglická mutace 135 000 100 

              Odpisy 871 806 100 

Výsledek hospodaření  0 Kč --- 

 
GVUO dodržela zřizovatelem stanovené závazné ukazatele, příspěvek 
na provoz, včetně účelově vázaných příspěvků na provoz. Příspěvek 
zřizovatele byl vyčerpán na 100 %.

 náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 

Hlavní činnost 22 657,23 22 567,72 - 89,51 

Doplňková činnost 15,52      105,03 89,51 

Celkem 22 672,75 22 672,75 0,00 
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Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2015 více než devadesáti lidem 
s různým typem těžkého zdravotního handicapu pravidelné vzdělávání 
v oblastech umění, ke kterým mají jinak obtížný a omezený přístup. V rámci 
projektu se uskutečňovaly pravidelné galerijní dílny. Výsledky práce byly 
prezentovány na výstavách a vystoupeních. Projekt byl slavnostně ukončen 
vernisáží výstavy Kolíbalky a předáním Cen hejtmana Moravskoslezského 
kraje za nejlepší dílo s tematikou zdravotně postižených. GVUO s potěšením 
uvítala účelově vázaný příspěvek na tuto akci ve stejné výši i pro rok 2016.
V rámci oslav 70. výročí ostravsko-opavské operace a osvobození 
Moravskoslezského kraje obdržela naše organizace účelově určený 
příspěvek na provoz ve výši 19 tis. Kč. Tato částka byla použita na realizaci 
výstavy pod názvem Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění ze sbírek 
GVUO. Výstava se uskutečnila v Domě umění v Ostravě od 10. dubna 
do 7. června 2015 a navštívilo ji 5 179 návštěvníků. Výstavu obohatily 
doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek a vzdělávacích 
programů pro školy a veřejnost. Úspěšná výstava Válečný mrak / Reflexe 
tématu války v umění k 70. výročí ukončení druhé světové války pokračuje od 
12. listopadu 2015 v Domě umění v Opavě, její ukončení je plánováno 
na 28. února letošního roku.
V rámci realizace Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji 
obdržela GVUO účelově určený příspěvek na projekt „Akvizice uměleckých 
děl do sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě“ ve výši 873 tis. Kč. Tím 
došlo ke zcela zásadnímu obohacení sbírky GVUO, podařilo se zakoupit díla, 
která významným způsobem sbírku doplňují, navíc jsou zde zastoupeni i 
autoři, kteří doposud ve sbírce chyběli.
Zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 o částku 
135 tis. Kč s účelovým určením na projekt „Sto děl z Galerie výtvarného 
umění v Ostravě – anglická mutace“ umožnilo GVUO vydat publikaci 
v anglickém jazyce a v nákladu 400 ks, která navazuje na publikaci „Sto děl 
z Galerie výtvarného umění v Ostravě“ v jazyce českém. Častá absence stálé 
expozice v Domě umění, která musí z prostorových důvodů ustupovat 
krátkodobým výstavním projektům, bývá nemilým překvapením zejména 
pro mimoostravské návštěvníky Domu umění, kteří se zajímají o sbírky 
GVUO. Publikace právě jim nabízí vhled do sbírek GVUO, které čítají 
na 23 tisíc inventárních položek. Díky publikaci v anglickém jazyce vyšla 
galerie vstříc i zahraničním návštěvníkům.

Druh celkem 

Neinvestiční účelová dotace „Architektonické výstavy  
pro rok 2015“  

90.000 

Neinvestiční účelová dotace „Francouzské umění v letní 
Ostravě“ 

80.000 

 
Z rozpočtu Statutárního města Ostravy obdržela GVUO v roce 2015 
neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Architektonické výstavy pro rok 
2015“ ve výši 90 tis. Kč, v rámci které byly v Kabinetu architektury v Domě 
umění realizovány v průběhu roku 2015 celkem 4 výstavy: Architektura 
zmocňující se prostoru / Alfred Neumann – život a dílo, Rozpínající se vesmíry 
ve smršťujících se stopách / NL Architects, Stavby prodchnuté duchem / 
Masaharu Takasaki a Brusel… na Ostravsku. Dotace byla čerpána v plné výši 
a použita na přípravu, výrobu a tisk katalogu, pozvánek a plakátů. 
Vyúčtována byla v září 2015. 
Dále byla GVUO poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Ostravy 
neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Francouzské umění v letní 
Ostravě“ ve výši 80 tis. Kč. V rámci tohoto projektu byly uspořádány dvě 
výstavy: Franta / Tváří v tvář a Vladimír Škoda / Energie, obě expozice se 
uskutečnily v termínu od 24. června do 30. srpna 2015. Dotace byla 
vyčerpána v plné výši a použita na tisk pozvánek, plakátů, volných vstupenek 
a banneru, na pronájem reklamních ploch, výlep plakátů a realizaci 
grafického návrhu a předtiskové přípravy. Vyúčtována byla v říjnu 2015.

Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy v roce 2015 (v Kč):

Státní dotace Ministerstva kultury v roce 2015 (v Kč):

Druh celkem 

ISO/C – výkup kulturních památek a předmětů kulturní 

hodnoty mimořádného významu 
245 000 

ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 165 000 
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V rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 
(ISO), podprogramu C: výkupy kulturních památek a předmětů kulturní 
hodnoty mimořádného významu na rok 2015 byla naši organizaci poskytnuta 
dotace ve výši 245 tis. Kč na nákup uměleckého díla: Hugo Demartini, z cyklu 
Místo, 1985, sádra, v. 34 cm, š. 160,5 cm, d. 130,5 cm. Celková cena díla 
činila 490 tis. Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 50 %. Dotace byla 
vyčerpána v plné výši a vyúčtována v lednu 2016.
Ministerstvo kultury dále poskytlo Galerii výtvarného umění v Ostravě v rámci 
programu ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 
účelovou neinvestiční dotaci na pořízení kompresoru, ateliérové lampy a 
vysavače ve výši 25 tis. Kč a účelovou investiční dotaci na nákup nízko-
podtlakového stolu ve výši 140 tis. Kč. Zakoupené zařízení významně zvýšilo 
kvalitu a rozsah prováděných restaurátorských prací. Díky dotaci bylo 
dovybaveno nově vzniklé restaurátorské pracoviště, které je umístěno 
na Domě umění, Jurečkova 9. Dotace byla vyčerpána v plné výši a 
vyúčtována v lednu 2016.

Sponzorské příspěvky v roce 2015: (v Kč)

Sponzor celkem 

J & T BANKA, a.s.    250.000 

UNIQA pojišťovna, a.s. 60 000 

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.    25 000 

SATUM CZECH s.r.o.    15 000 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 10 000 

AUTOLAROS SPEED s.r.o.   10 000 

KANIA, a.s.   10 000 

VCES a.s. 20 000 

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 11 500 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 10 000 

 

Česká televize, Televizní studio Ostrava 10 000 

Litmedia, a.s. 5 000 

 

Finanční dary v roce 2015: (v Kč)

Dárce celkem 

J & T BANKA, a.s.    250.000 

 

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

K 31. 12. 2015 měla organizace 27 zaměstnanců, z toho:
· THP: 10 osob
        (ředitel, 3 kurátoři, restaurátor, správce depozitáře, 
  2 pedagogičtí pracovníci v galerii, knihovník, fotograf);
· ostatní THP:  5 osob    
     (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, účetní, 
          administrativní pracovník, provozní, referent majetkové  
                  správy);
· dělníci: 12 osob 
            (1 pokladní, 2 recepční, 2 hlídači, 4 vrátní, 2 uklízečky, 
  1 technik, údržbář).
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Kategorie zaměstnanců 

Počet pracovníků 

fyzický stav 

k 31.12. 

přepočtený stav               

k 31.12. 

% z  přepočt. 

stavu 

vysokoškolské 12,38 12,16 48,60 

úplné střední 5,00 5,00 19,98 

vyučen 9,00 6,86 27,42 

základní 1,00 1,00 4,00 

celkem 27,38 25,02 100 

THP 15,38 15,38 61,47 

dělníci 12,00 9,64 38,53 

celkem 27,38 25,02 100 

 
Mzdové náklady v roce 2015 byly financovány z rozpočtu zřizovatele a včetně 
náhrad při dočasné pracovní neschopnosti činily Kč 6.361.427, ve výši Kč 
10.253 byly mzdové náklady financovány z doplňkové činnosti.
Mzdové náklady celkem činily v roce 2015 Kč 6.371.680.
Průměrný přepočtený evidenční počet za předcházející rok byl 25,02 
zaměstnanců.
Průměrný plat činil v roce 2015 Kč 21.222.
Závazný ukazatel – podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům 
ve výši 25 % – byl dodržen.  V naší organizaci činil podíl nenárokových složek 
platu k platovým tarifům v roce 2015 24,23 %.

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách:

Místo Účel pracovní 
cesty 

Termín Počet 
osob  

Slovinsko – Lublaň Převoz výstavy 10. - 11. 2. 2015 1 

Slovensko – Poprad Odvoz výstavy 23. 3. 2015 1 

Slovensko – Poprad Odvoz výstavy 26. 3. 2015 1 

 

Holandsko – 
Amsterdam, Delft 

Odvoz výstavy 25. - 27. 3. 2015 1 

Slovensko - Poprad, 
Bratislava 

Vernisáže 27. - 28. 3. 2015 1 

Francie – Nice Příprava výstavy 19. - 22. 4. 2015 1 

Francie – Vence Převoz výstavy 2. - 4. 6. 2015 2 

Polsko – Katowice, 
Krakow  

Nákup 5. 6. 2015 2 

Německo, Holandsko Převoz výstavy 14. - 16. 7. 2015 1 

Polsko – Varšava, 
Wroclaw  

Převoz výstavy 21. - 22. 7. 2015 1 

Francie – Vence Odvoz výstavy 2. - 4. 9. 2015 2 

Francie, Holandsko Odvoz výstavy 9. - 11. 9. 2015 1 

Slovensko - Bratislava Výstava Měsíc foto 20. 11. 2015 1 

Maďarsko - Budapešť Svoz výstavy 24. 11. 2015 1 

Slovensko – Poprad Svoz výstavy 3. 12. 2015 1 

Polsko – Wroclaw, 
Katowice 

Svoz výstavy 9. 12. 2015 1 

 

9.1.4  Komentář k přehledu o plnění plánu 
hospodaření

Účet 501 – spotřeba materiálu
Plnění týkající se spotřeby materiálu je oproti plánu o 42,27 % vyšší, a to 
zejména z důvodu pořízení většího objemu sbírkových předmětů, které bylo 
umožněno zejména díky navýšení příspěvku zřizovatele o 873 tis. Kč účelově 
určeného na akvizici uměleckých děl do sbírky Galerie výtvarného umění 
v Ostravě a poskytnutí dotace z MK ČR ve výši 245 tis. s účelovým určením 
na realizaci akce ISO/C 2015 výkupy předmětů kulturní hodnoty. Zároveň byl 
oproti plánu značně obohacen knihovní fond, došlo k nákupu knih 
do knihovny za bezmála 226 tis. Kč.
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504 – prodané zboží
V případě prodaného zboží byl odhad podstatně nižší než skutečnost. Oproti 
plánu na rok 2015 došlo k navýšení skutečnosti až o 58,06 %. Snížení 
prodeje pro rok 2015 bylo předpokládáno zejména z důvodu neuskutečnění 
výstavy větších rozměrů a s tím související nepředpokládaná výroba 
publikace. V roce 2015 však vedení ještě přistoupilo ke snížení prodejních 
cen u katalogů, které byly na skladě již delší dobu a byly už téměř 
neprodejné. Velké množství zásob je pro organizaci z dlouhodobého hlediska 
neúnosné a nehospodárné. Realizace slev svůj účel splnila, zvýšil se prodej 
katalogů a organizace tak snížila své skladové zásoby.

511 – Opravy a udržování
Náklady na opravy a udržování byly oproti plánu vyšší o 23,41 %, což je 
téměř o 286 tis. Kč. V plánu byly zohledněny všechny předpokládané opravy 
a pravidelná údržba. Oproti plánu však vyvstala časová možnost a došlo 
k výměně svítidel ve čtyřech sálech Domu umění, ve kterých byla obměna 
nejpotřebnější. V závislosti na finančních a časových možnostech dojde 
v následujících letech k výměně svítidel také ve zbývajících sálech Domu 
umění.

512 – Cestovné
Cestovné bylo v roce 2015 plánováno vyšší o 29 % oproti skutečnosti roku 
2014, a to z důvodu nutnosti většího počtu zahraničních pracovních cest, 
které souvisely s přípravou výstav na Domě umění a převozem děl. Skutečné 
náklady však nakonec byly přes 49 tis. Kč, tj. nárůst oproti plánu o 55 %. 
Navýšení bylo způsobeno potřebou uskutečnění dalších zahraničních 
pracovních cest především do Francie, které souvisely s transporty a 
přípravou výstav. Zároveň přeprava děl byla ve větší než plánované míře 
uskutečněna vlastními vozy a silami, nebylo nutno objednávat služby 
u přepravní společnosti.

513 – Náklady na reprezentaci
Jedná se o náklady na občerstvení na vernisážích a jiných akcích GVUO, 
popřípadě o nákup květin. Náklady na reprezentaci byly pro rok 2015 
plánovány ve výši 34 tis. Kč, skutečnost však byla 76,76 tis. Kč, tj. víc o 42,76 
tis. Kč. Důvodem navýšení bylo zejména uspořádání rautu na předvernisáži 
výstav Franta – Tváří v tvář a Vladimír Škoda – Energie pro sponzory a 
partnery GVUO (kryto sponzorským příspěvkem).

518 – Ostatní služby
Oproti plánu bylo v roce 2015 vynaloženo na služby o 968 tis. Kč méně. 
Snížení nákladů bylo plánováno zejména v souvislosti s pořádáním výstav. 
V lichých letech se neuskutečňuje výstava větších rozměrů spojená 
s vysokými náklady. Oproti plánu byla vynaložena i nižší částka na přepravu, 
která byla zajištěna vlastními vozy a silami – viz nárůst nákladů na cestovné 
(účet 512). Oproti plánu byly mnohem výrazněji sníženy náklady na reklamu 
a propagaci a navýšeny výdaje na opravy a údržbu (účet 511) či nákupy 
drobného dlouhodobého majetku (účet 558).

528 – Jiné sociální náklady (ostatní pracovní pomůcky)
Náklady na ostatní ochranné pracovní pomůcky byly v roce 2015 nulové. 
Plánovány byly výdaje ve výši 4 tis. Kč. Jednalo se o rezervu, kterou jsme 
plánovali z důvodu možných nákupů pracovních pomůcek pro některé 
zaměstnance. Pomůcky však nebylo nezbytně nutné vyměnit, a proto 
budeme stejnou částka výdajů plánovat i na rok 2016.

538 – Jiné daně a poplatky
Vynaložené náklady jsou nižší o 11,43 %, než byly předpokládané. Jednalo 
se jako v každém roce o náklady na dálniční známky ve výši 3 tis. Kč a správní 
poplatky ve výši 100 Kč. Správní poplatky byly plánovány vyšší, ale některé 
nebyly hrazeny, například náklady za výpisy z katastru nemovitostí, které 
byly pro účely inventur získány pomocí internetových stránek.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Oproti plánu byly náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku vyšší o 
658 tis. Kč. Například byl uskutečněn nákup 10 ks výkresových skříní 
za celkovou cenu 136 tis. Kč. Jejich nákup v plánu nebyl, ale pořízení bylo 
nezbytně nutné z důvodu nefunkčnosti starých skříní. Dále vyvstala potřeba 
nákupu 4 ks počítačů a ostatní PC techniky za cca 264 tis. Kč, 2 ks fotoaparátu 
a objektivů v celkové ceně 71 tis. Kč, ledničky za 6 tis. Kč, reflektoru pro 
fotografa za 3 tis. Kč, 3 ks úklidových vozíků v celkové hodnotě 12 tis. Kč, 3D 
tiskárny za 24 tis. Kč a 4 ks solitérních vitrín za 140 tis. Kč. Nákup výše 
uvedeného majetku umožnilo snížení výdajů v oblasti služeb v roce 2015, 
zejména výdaje na reklamu (viz účet 518).

549 – Ostatní náklady z činnosti
Rozdíl mezi plánem a skutečností je 68,38 %. Pro rok 2015 byl plánován 
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pokles koeficientu DPH, a tudíž očekávána povinnost odvodu daně. 
Koeficient však vzrostl a na konci roku 2015 povinnost odvodu daně 
nevznikla. GVUO si naopak nárokovala od Finančního úřadu částku ve výši 
121,54 tis. Kč z vypořádání koeficientu za rok 2015.

563 – Kurzové ztráty
Jedná se o položku, kterou nelze odhadnout. Její výši naplánovat nelze. 
Navýšení o 558,67 % oproti plánu na rok 2015 je způsobeno zejména větším 
množstvím nákupů v zahraničí za vysoké částky. V roce 2015 se také 
uskutečnilo více zahraničních pracovních cest oproti předcházejícím rokům.

591 – Daň z příjmu
Daň z příjmu je plánována vždy ve výši 0 Kč a skutečnost je také 0 Kč. Částka 
na účtu 591 se netýká daně z příjmu, jedná se o změnu v legislativě, kdy se 
na tomto účtu účtuje daň z úroků na běžném účtu. Vývojový ukazatel 31,33 
% souvisí se stále klesajícími úroky na bankovním účtu.

601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků
V roce 2015 došlo k menšímu prodeji zboží, než jsme očekávali, a to o 12,23 
%. Odhad byl uskutečněn na základě vývoje v minulých letech. Snížení 
prodeje pro rok 2015 bylo předpokládáno zejména z důvodu neuskutečnění 
výstavy větších rozměrů a s tím související nepředpokládaná výroba 
publikace. V roce 2015 však vedení ještě přistoupilo ke snížení prodejních 
cen u katalogů, které byly na skladě již delší dobu a byly už téměř 
neprodejné. Realizace slev zvýšila prodej katalogů, podařilo se tak snížit 
skladové zásoby, zároveň však došlo ke snížení výnosů z prodeje vlastních 
výrobků.

602 – Výnosy z prodeje služeb
Oproti předpokladu se podařilo zapojit více sponzorů (viz bod 9.1.2)

648 – Čerpání fondů
V roce 2015 bylo plánováno použití investičního fondu v celkové výši 200 tis. 
Kč a rezervního fondu v celkové výši 450 tis. Kč. Skutečnost byla o trochu 
nižší, čerpání fondu investic bylo ve výši 180 tis. Kč a rezervního fondu ve výši 
367 tis. Kč. Nižší čerpání nám bylo umožněno díky navýšení závazného 
ukazatele na provoz a přijetím dotací ve druhé polovině roku.

649 – ostatní výnosy z činnosti
Pro rok 2015 byl plánován pokles koeficientu DPH, očekávána povinnost 
odvodu daně, a tudíž plánovány nulové ostatní výnosy z činnosti. Koeficient 
však v roce 2015 vzrostl a na konci nevznikla povinnost odvodu daně. GVUO 
si naopak nárokovala od Finančního úřadu částku ve výši 121,54 tis. Kč 
z vypořádání koeficientu za rok 2015.

662 – Úroky, 663 – Kurzové zisky
Úroky i kurzové zisky jsou oproti plánu podstatně nižší. Plánování těchto 
položek je velice obtížné. Úroky na bankovním účtu stále klesají a 
u kurzových zisků se jedná o pokles cca o 300 Kč.

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Navýšení oproti plánu bylo způsobeno neplánovaným zvýšením závazného 
ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 od zřizovatele o částku 873 tis. 
Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Akvizice uměleckých děl 
do sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě“ a dále poskytnutím účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury s účelovým určením na realizaci 
akce „ISO/C 2015 Výkupy předmětů kulturní hodnoty“ ve výši 245 tis. Kč a 
na realizaci akce „ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí“ ve výši 25 tis. Kč. Plánovaná neinvestiční dotace z Ministerstva 
kultury byla ve výši 63 tis. Kč, skutečnost byla o 207 tis. Kč vyšší.

9.1.5  Péče o spravovaný majetek

Na opravy a udržování (účet 511) bylo v roce 2015 vynaloženo celkem 1.506 
tis. Kč. Na Domě umění byla vyměněna svítidla ve čtyřech sálech Domu 
umění, v objektu Domu umění byla dále provedena oprava systému EPS, 
CCTV, oprava dveří, včetně nátěrů, další oprava elektroinstalace, byla 
opravena střecha nad garáží, opraveno vodovodní potrubí, topení a WC, 
provedena oprava omítek a výmalba sálů, na správní budově byla provedena 
nezbytně nutná oprava oken a 2 x se uskutečnilo čištění žlabů. 
Investiční fond byl na opravy zapojen ve výši 180 tis. Kč. Z investičního fondu 
byla v roce 2015 dále pořízena nová telefonní ústředna, barevná multifunkční 
tiskárna a protisluneční systém na novou terasu Domu umění. Díky dotaci 
z MK byl pořízen pro restaurátorské pracoviště nízko-podtlakový stůl. V roce 
2015 byla dokončena investiční akce Terasa a předprostor Domu umění 
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v Ostravě, která byla celá hrazena z investičního fondu organizace, celková 
cena akce činila 3.631 tis. Kč. 
Řádná inventarizace majetku a závazků za rok 2015 byla provedena dle 
příkazu ředitele 1/2015 a dle plánu inventur v lednu roku 2016, inventarizace 
sbírek v říjnu roku 2015 (viz inventarizační zpráva za rok 2015, odeslána 
elektronicky dne 4. 2. 2016). Inventarizační rozdíly nebyly shledány.
Pronájem svěřeného nemovitého majetku – viz bod 9.1.6 Vyhodnocení 
přínosu doplňkové činnosti.  Pronájem restaurace Platan a prostoru pro 
provoz kavárny Judita je pro organizaci přínosný a služby zde poskytované 
jsou vítány širokou veřejností.
K pojistné události v roce 2015 nedošlo.

9.1.6  Vyhodnocení přínosu doplňkové 
činnosti

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou dány 
zřizovány listinou:
a) zprostředkování obchodu a služeb – jedná se prodej zboží v komisním 
prodeji,
b) pronajímání prostor, nemovitostí a věcí k účelům, které navazují na 
hlavní činnost galerie, nebo ji doplňují o služby návštěvníkům, nebo 
k ekvivalentním účelům a povoleným doplňkovým činnostem – jedná se 
o pronájem nebytových prostor, tj. pronájem restaurace Platan a kavárny 
Judita.

Druh doplňkové činnosti 

(dle zřizovací listiny) 

náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek 

hospodaření 

(tis. Kč) 

Prodej zboží v komisním prodeji 9,73 2,63 - 7,10 

Pronájem nebytových prostor 5,79 102,40 96,61 

Celkem 15,52 105,03 89,51 

 
Doplňková činnost je pro organizaci přínosná a celkem za všechny okruhy 
zisková.
Zboží v komisním prodeji se však v roce 2015 prodalo velice málo a GVUO 

vykazuje za tento okruh doplňkové činnosti ztrátu 7,1 tis. Kč. Důvodem 
výrazného snížení prodeje zboží v komisním prodeji byl mimo jiné úzký okruh 
zboží. Nepodařilo se zajistit zboží, které by tematicky odpovídalo pořádaným 
výstavám, sortiment nebyl obnovován. Pro rok 2016 plánujeme rozšíření 
sortimentu zboží. Jelikož bychom rádi zachovali tento druh prodeje i pro další 
léta, bude zboží v komisním prodeji věnována v roce 2016 větší pozornost. 
Zároveň předpokládáme zvýšení prodeje i v souvislosti s pořádáním výstavy 
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 v poslední třetině roku a 
s tím spojenou vyšší návštěvností.
Prodejna publikací je standardní součástí veřejné služby muzea a galerie, 
která by svou absencí výrazně zhoršila obraz instituce. Je proto nutné učinit 
vše, aby se tato doplňková činnost dostala do kladných čísel.

9.1.7  Peněžní fondy

Název fondu 
stav v tis. Kč 

k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 

investiční fond 7 113,21 4 229,38 

FKSP 233,67 239,26 

rezervní fond ze zlepš. HV 1 107,60 740,75 

rezervní fond z ost. titulů 500,00 750,00 

fond odměn  83,69 83,69 

  
Investiční fond byl v roce 2015 tvořen odpisy ve výši 873,25 tis. Kč. Použit byl 
na stavební práce, výměnu ústředny a kamer EZS na Domě umění ve výši 
180 tis. Kč. Dále byla dokončena investiční akce „Terasa a předprostor Domu 
umění v Ostravě“, náklady roku 2015 na tuto akci hrazeny z investičního 
fondu činily 3.142 tis. Kč. Investiční fond byl dále ve výši 310 tis. Kč použit 
na nákup protislunečního systému, který byl umístěn na novou terasu 
nacházející se za Domem umění, na nákup telefonní ústředny za 60 tis. Kč a 
barevné multifunkční tiskárny za 51 tis. Kč. Díky dotaci z MK byl pořízen 
pro restaurátorské pracoviště nízko-podtlakový stůl za 177 tis. Kč.
Investiční fond je krytý peněžními prostředky na běžném účtu v bance.
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Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2015 tvořen 1 % z objemu 
prostředků na platy a z náhrad ve výši 63,72 tis. Kč. Použit byl na peněžní 
dary ve výši 7,5 tis. Kč, na příspěvky na penzijní připojištění ve výši 21 tis. Kč a 
na příspěvky na stravování ve výši 29,63 tis Kč. FKSP je krytý peněžními 
prostředky v bance ve výši 228,16. Rozdíl tvoří pohledávky za zaměstnanci 
z důvodu půjček a běžné odvody za prosinec 2015.
Rezervní fond nebyl v roce 2015 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku 
hospodaření (hospodářský výsledek za rok 2014 byl nulový), použit byl 
na nákup uměleckých děl a knih do knihovny.  Do rezervního fondu 
z ostatních titulů přijala GVUO neúčelový peněžní dar ve výši 250 tis. Kč. 
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky na běžném účtu v bance.
Fond odměn nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán a je krytý peněžními 
prostředky na běžném účtu v bance.

9.1.8  Pohledávky

Pohledávky za odběrateli (účet 311) činily k 31. 12. 2015 7.464,00 Kč. 
Jednalo se o neuhrazené faktury za pronájmy, prodej katalogů a vstupného, 
které byly uhrazeny v roce 2016.
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) činily 15.080,50 Kč, jednalo se 
o nesplacené půjčky FKSP, zálohu do knihovní pokladny a další.
Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) byly k 31. 12. 2015 ve výši 179,00 
Kč, jedná se o poplatek FKSP.
Náklady příštích období (účet 381) činily k 31. 12. 2015 31.031,20 Kč. 
Jednalo se zejména o různé předplatné na rok 2016, licence a část pojistného 
k výstavě, která končila v lednu 2016.
Příjmy příštích období (účet 385) činily k 31. 12. 2015 23.207,86 Kč. Jednalo 
se o tržbu Domu umění z prosince 2015 ve výši 22.457,00 Kč, úroky na BÚ 
k 31. 12. ve výši 750,86 Kč.

9.1.9  Závazky

Závazky za dodavateli (účet 321) byly k 31. 12. 2015 ve výši -138.305,00 Kč. 
Jednalo se o služby uskutečněné v prosinci 2015, uhrazené v roce 2016 
ve lhůtě splatnosti.  
Závazky vůči zaměstnancům (účty 331, 333) byly k 31. 12. 2015 

ve výši -513.852,00 Kč a -7.622,00 Kč, závazky vůči institucím sociálního a 
zdravotního pojištění (účet 336, 337) byly ve výši -194.162,00 Kč a -
84.411,00 Kč. Tyto závazky byly uhrazeny z běžného účtu v měsíci lednu 
2016, výplatní termín byl dodržen.
Jiné přímé daně (účet 342) činily -49.695,00 Kč, uhrazeny byly v lednu 2016, 
ostatní krátkodobé závazky (účet 378) byly ve výši -52.780,33 Kč, jedná se 
o závazky z komisního prodeje k 31. 12. 2015 ve výši -44.090,88 a další.
Výdaje příštích období (účet 383) činily k 31. 12. 2015 -615.987,37 Kč. 
Jednalo se o faktury týkající se služeb roku 2015, které byly doručeny a 
uhrazeny v lednu 2016, např. faktury za spotřebu energií, CCS karty, daňové 
poradenství, servis v prosinci 2015. 
Výnosy příštích období (účet 384) činily k 31. 12. 2015 -4.000,00 Kč. Jednalo 
se o členské příspěvky SPG.

9.2  Výsledky kontrol

V roce 2015 se v GVUO neuskutečnila žádná veřejnosprávní kontrola 
hospodaření s veřejnými prostředky. 
Dne 22. 7. 2015 byla v GVUO provedena Okresní správou sociálního 
zabezpečení plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem 
č. 187/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 582/191 Sb., v platném znění a 
zákonem č. 589/1992, v platném znění. Kontrolovaným obdobím bylo období 
od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2015. Nedostatky nebyly zjištěny.

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

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců GVUO byl v roce 2015 25,02 
osob. Z toho povinný podíl 4 % činil 1,00 osob. GVUO zaměstnávala  v roce 
2015 2,93 osob se zdravotním postižením. Povinnost zaměstnavatele, dle 
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., byla splněna zaměstnáním osob se zdravotním 
postižením v pracovním poměru.
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GVUO v roce 2015 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 2015 se podílela většina odborných 
pracovníků GVUO. Obsah zprávy o činnosti a výsledky vyplývající z rozborů 
činnosti GVUO v roce 2015 byl projednán se zaměstnanci na poradě ředitele 
dne 1. 3. 2016. Odbornou činnost instituce v roce 2015 zrekapituloval 
v úvodu ředitel organizace Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., informoval o sbírce GVUO, 
o její péči, restaurování a uložení, dále informoval o výstavách 
uskutečněných v roce 2015, o vydavatelské činnosti, o vzdělávací činnosti, 
o volnočasových programech pro veřejnost, zmínil činnost knihovny v roce 
2015, vyhodnotil PR galerie. S hospodařením organizace v roce 2015 
seznámila zaměstnance Ing. Ivana Richtářová.
Zpráva o činnosti za rok 2015 bude v PDF formátu zveřejněna na místech 
v síti, kde k ní budou mít přístup všichni zaměstnanci GVUO. V tištěné podobě 
bude zpráva o činnosti umístěna na sekretariátu, v kanceláři ředitele, vedoucí 
úseku ekonomiky a provozu, vedoucí úseku odborných činností a v kanceláři 
PR. Po projednání zprávy o činnosti radou kraje dojde k jejímu povinnému 
zveřejnění na webových stránkách a ve sbírce listin.

9.4  Poskytování informací podle zákona 
           č. 106/1999 Sb.
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V prvé řadě děkujeme zřizovateli Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Moravskoslezskému kraji a pracovníkům krajského úřadu za vstřícnost a 
pomoc při naši práci. 

Dále děkujeme všem spolupracujícím galeriím a zapůjčitelům:

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Kodl
Galerie Miroslava Kubíka
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Středočeského kraje
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění v Chebu
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Muzeum umění Olomouc
Národní galerie v Praze
Moravská galerie v Brně
Oblastní galerie v Liberci
Památník národního písemnictví v Praze
Richard Adam Gallery
Západočeská galerie v Plzni
Galerie Joži Uprky
Muzeum Novojičínska
Opavská kulturní organizace
Výstavní síň Viléma Wünscheho
Židovské muzeum v Praze a soukromí sběratelé

Veliké poděkování patří všem příznivcům galerie, kteří svou dobrovolnou 
prací napomáhají jejímu dobrému jménu.

V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům.
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10  Poděkování a spolupráce

Generální partner GVUO


