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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla v roce 2014 významným centrem prezentace výtvarného 
umění v regionu své působnosti. S úspěchem byly realizovány všechny výstavy a mimořádné výstavní 
projekty. K nejvýznamnějším lze jednoznačně přiřadit výstavu „Petrohrad – Moskva – Paříž“ ruského 
umění 19. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, kterou se podařilo mimořádně 
získat na základě dlouhodobého partnerství v Radě galerií ČR. Druhou výstavou prezentující poklady 
sbírek českých muzeí a galerií byla výstava Františka Kavána, jednoho z nejvýznamnějších krajinářů 
přelomu 19. a 20. století. Rozsáhlá kolekce zapůjčená z Podkrkonošského muzea v Jilemnici byla 
doplněna o exponáty z galerií v Pardubicích, Hradci Králové a Hořicích. Spolupráce se zahraničním 
partnerem pokračovala i v roce 2014 výstavou „Ján Kudlička – Ná/znaky“, realizovanou ve spolupráci 
s dlouholetým partnerem - Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši. 
V oblasti prezentace současného výtvarného umění byla počinem výstava „Mladé setkání - XIII. 
ročník trienále tvorby mladých výtvarníků“ - prestižní mezinárodní přehlídka výtvarného umění. Také 
projekt „Talenty“, nastartovaný v roce 2012, pokračoval realizací dvou výstav studentů hodonínské 
umělecké školy. Výstavní plán pak dále naplnily autorské prezentace žijících umělců a to jak 
regionálních, tak i mimo regionálních. 
 
Dalším pilířem činnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně bylo v roce 2014 naplňování projektu 
Porta culturae, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Dny otevřených 
ateliérů úspěšně proběhly ve dnech 27. a 28. září 2014 a v tomto roce byl zakončen základní sběr dat 
spuštěného milníku „Databanka“, jenž shromažďuje informace o tvůrčích osobnostech a výstavních 
aktivitách, galeriích a uměleckých školách a spolcích v rámci Jihomoravského kraje, splněním 
stanovené sumy sběrů. Od 2. pololetí 2014 pokračuje projekt v rámci udržitelnosti.  
 
Mimo prostory galerie jsme pro Galerii umění Karlovy Vary připravili ze sbírek výstavu „Jakub 
Obrovský – Arkádie“. Vysoká návštěvnost tohoto lázeňského střediska přispívá k prezentaci sbírek 
Jihomoravského kraje. Nově navázaná spolupráce již v roce 2013 pokračovala v roce 2014 převzetím 
autorské výstavy Jana Samce z karlovarské galerie. 
 

V roce 2014 byla značná pozornost věnována údržbě budovy galerie. V měsíci září byly vymalovány 
výstavní sály, dále byla ve vestibulu provedena oprava části parketové podlahy s výměnou podloží a 
zásypu s realizací chemické injektáže zdiva budovy proti vlhkosti (část připravované sanace 
suterénních prostor galerie). V podzimních měsících byla také realizována oprava na rozpadajících se 
volutách severního štítu budovy galerie. Všechny tyto práce proběhly na ohlášení a pod dohledem 
památkové péče. Kvalita realizace byla pochvalně hodnocena. Tyto práce dílčím způsobem pomáhají 
udržovat stav budovy, která však již vyžaduje razantnější zásah proti vlhkosti ve sklepních prostorách, 
zvláště v depozitářích s uloženými sbírkami. Proto byl také ve sledovaném roce zpracován projekt na 

odstranění vlhkosti chemickou sanací zdiva a rekonstrukci těchto prostor. 
 

 

I. 1. Sbírkotvorná činnost 
 
Jednou z hlavních náplní Galerie výtvarného umění v Hodoníně dle zřizovací listiny schválené 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2009 je získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale 
uchovávat, odborně spravovat, zpracovávat, konzervovat, restaurovat a zpřístupňovat veřejnosti 
sbírky muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví. K 31. prosinci 2014 spravovala galerie 
celkem 5 552 sbírkových předmětů. 
 
 
 
 
 



3 

 

I. 1. 1. Akvizice 
 
Dne 3. listopadu 2014 se v Galerii výtvarného umění v Hodoníně konalo zasedání nákupní komise. 
Komise, která zasedala v novém složení PhDr. Josef Chalupa, Mgr. Hana Fadingerová, PhDr. Milada 
Frolcová, Mgr. Ladislava Horňáková, Mgr. Jan Kapusta, Mgr. Hana Nováková a Mgr. Daniel Novák, 
doporučila k zakoupení do sbírky všechna předkládaná výtvarná díla. V případě, kde bylo předkládáno 
více autorových prací, provedla výběr a doporučila jej k zakoupení. Komise také schválila díla 
dodatečně zakoupená v roce 2013. Konkrétní údaje jsou součástí Protokolu z jednání nákupní 
komise. 
Celkem byly v roce 2014 zakoupeny do sbírky umělecké předměty v hodnotě 461 700 Kč. Seznam 
všech položek je uveden v příloze č. 1 této Zprávy. 
 

I. 1. 2. Péče o sbírky – uložení, evidence, restaurování, revize 
 
V rámci péče o sbírkové předměty bylo standardně prováděno pravidelné měření teploty a vlhkosti 
v depozitářích a také ve výstavních prostorách. Výkyvy vlhkosti v depozitářích byly regulovány dle 
možností 3 odvlhčovači. Dále bylo prováděno pravidelné měření vlhkosti a teploty v depozitářích 
pomocí přístroje s funkcí dataloggeru. Získané údaje byly zpracovány do grafů. Výpočty hodnot jsou 
prováděny prostřednictvím programu EXCEL 2010. 

 
Sbírka Galerie výtvarného umění v Hodoníně se dělí na jednotlivé podsbírky: 

• podsbírka malba měla k 31. 12. 2014 634 sbírkových předmětů, z toho 633 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2014 byl nově zapsán 1 obraz, vyřazen nebyl žádný; 

• podsbírka plastika měla k 31. 12. 2014 591 sbírkových předmětů, z toho 585 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2014 bylo nově zapsáno 6 položek, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka grafika měla k 31. 12.2014 3 678 sbírkových předmětů, z toho 3 660 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2014 bylo nově zapsáno 18 grafik, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka fotografie měla k 31. 12. 2014 288 sbírkových předmětů, z toho 288 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2014 nebyla nově zapsána žádná položka, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka etnografie měla k 31. 12. 2014 361 sbírkových předmětů, z toho 351 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2014 bylo nově zapsáno 10 položek, vyřazena nebyla žádná. 

 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně jako člen Rady galerií České republiky se podílí na společném 
projektu zveřejnění sbírek členských organizací formou jejich digitalizace a prezentace na webu. Pro 
společný programu PROMUS bylo v roce 2014 vyhotoveno 320 záznamů. Celkem se galerie 
prezentuje v tomto programu cca 2 800 sbírkovými předměty. 
 
Jako každoročně proběhla inventarizace části sbírek. Inventarizována byla podsbírka etnografie od 
čísla E 1 – E 351 a podsbírka fotografie F 1 – F 288. Všechny sbírkové předměty byly dohledány. 
Zjištěné nedostatky byly napraveny, podrobnosti uvádí zpráva o inventarizaci zpracovaná 
inventarizační komisí. 
 
Také v roce 2014 galerie zapůjčovala výtvarná díla ze své sbírky na výstavy partnerským institucím; 
zapůjčeno bylo 72 výtvarných prací spravovaných hodonínskou galerií. Bylo vypracováno 43 soupisů a 
rešerší jako odpovědi na dotazy zaslané e-mailem a pro badatele. 
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I. 2. Prezentace 
 

Výstavní činnost Galerie výtvarného umění v Hodoníně se odvíjela podle výstavního plánu na rok 
2014. I v roce 2014 se úspěšně rozvíjela úzká spolupráce na několika projektech s partnerskými 
institucemi sdruženými v Radě galerií ČR, s Galerií umění Karlovy Vary a Galerií výtvarného umění 
v Náchodě. Při přípravě výstav spolupracovala galerie i s dalšími institucemi na společných 
projektech, nově byla navázána spolupráce s Podkrkonošským muzeem v Jilemnici, odkud byla 
získána sbírka Františka Kavána a recipročně byla partnerům zapůjčena kolekce prací Jakuba 
Obrovského ze sbírek hodonínské galerie. Tato kolekce byla úspěšně prezentována na přelomu roku 
2014/2015 i v Galerii umění  Karlovy Vary, kde se setkala s mimořádným ohlasem, což se projevilo i 
v prodeji publikací zpracovávající pozůstalost Jakuba Obrovského, kterou hodonínská galerie vydala 
před několika lety. Díky dlouhodobě dobré spolupráci se zahraničním partnerem se podařilo v roce 
2013 prezentovat tvorbu významného českého malíře Františka Hodonského v Liptovské galérii Petra 
Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši a recipročně byla v roce 2014 představena v Hodoníně 
výstava Jána Kudličky, kterou připravili kolegové z Liptovského Mikuláše. 
Celkem se uskutečnilo 14 výstav v prostorách galerie, 1 výstava byla připravena pro jiný subjekt a na 
1 výstavě pro jiný subjekt se kurátorsky spolupracovalo a byla zapůjčena díla ze sbírky. 
 

I. 2. 1. Přehled uskutečněných výstav 
 
Jan Samec – Otisky dne a noci  
Termín: 15. ledna – 16. března 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: PhDr. Ivan Neumann 
Autor se inspiroval přírodním děním, výstava jeho malířské tvorby připravená pro Galerii výtvarného 
umění v Hodoníně se soustředila na práce z posledních let, jenž zůstávají cele zaujaty procesem 
neustálé proměny hmot a energií, pohybem, eruptivní tvořivou silou přírody jako mocnosti. 
K pozoruhodným pracím Jana Samce vznikajícím po roce 2000 neortodoxními postupy náleží řada 
velkoformátových obrazů na volných plátnech. Tématem je krajina, ale krajina nikoliv jako 
s odstupem pozorovaný fenomén, ale jako prostor vyzývající k nastoupení kontemplativní cesty 
poutníka. 
 

Mikoláš Axmann – Sítě/Nets 
Termín: 15. ledna – 16. března 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: PhDr. Ivan Neumann 
Rozměrnými malbami a tisky se představil renomovaný výtvarník 
Doc. Mikoláš Axmann z Prahy, který v současné době vede ateliér 
ilustrace a grafiky na Fakultě umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni. Hodonínské veřejnosti se poprvé představil na 
společné výstavě skupiny 
Corpora S v roce 2008.  

Do profesionálního výtvarného světa vstoupil v 80. letech 
jako absolvent Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru 
profesora Ladislava Čepeláka. Pro svou tvorbu si vybral 
techniku kamenotisku. Jeho grafická tvorba se neodehrává 
pouze ve škálách černé a bílé, ale uplatňuje se v ní i autorovo 
výrazné koloristické cítění.  
 

Jaromír Míčka - fotografie 
Termín: 15. ledna – 16. března 2014 
Úvodní slovo k výstavě: Vladimír Židlický 
Podvodní krajiny Jaromíra Míčky nejsou prostým dokumentem. Jsou to imaginace a současně zprávy 
o velmi všední, avšak skryté přítomnosti vodního paralelního prostoru. S profesionální technikou, 
která byla vyvinuta pro podmořskou fotografii, objevoval autor nejprve krásu Rudého a 
Středozemního moře a tajemství skrytých lodních vraků. Se stejnou technickou výbavou se pokusil 
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fotografovat v prostředí mnohem bližším a méně exotickém. Začal vznikat cyklus obrazů ze dna 
kaluží, jarních vod rozlitých na loukách, z bystřin a říček v okolních kopcích i z jejich splavů.  
 

„Talenty“ – Klára Štefanovičová – V pokojíčku  
Termín: 29. ledna – 16. března 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava 
Jako pátá v pořadí se, ve volném cyklu společného projektu hodonínské galerie a střední průmyslové 
a umělecké školy nazvaného Talenty, představila Klára Štefanovičová. Studentka 4. ročníku oboru 
grafický design se prezentovala instalací vytvořenou drobnými kresbami doplněnými kolážemi tapet. 
Jak název její instalace napovídá, šlo o niterný pohled do sféry soukromí.  
 

František Kaván – krajinářská tvorba 
Termín: 2. dubna – 1. června 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura 
František Kaván byl významný český malíř-krajinář, také básník 
a překladatel z ruštiny. Náleží mu čestné místo ve vývoji české 
krajinomalby. Narodil se ve Víchovské Lhotě nedaleko 
Jilemnice v chalupnické rodině. Ve čtrnácti letech nastoupil na 
gymnázium v Hradci Králové. Studoval na pražské Akademii 
v proslulém krajinářském ateliéru u Julia Mařáka a brzy se stal 
po boku Antonína Slavíčka nebo Otakara Lebedy jedním 
z nejvyhledávanějších a ceněných krajinářů. Krajinu zachycoval 
pomocí impresivně laděného realismu, známé jsou především 
jeho poeticky laděné zimní motivy. V roce 1900 získal za obraz 
Podmrak diplom a zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži. 
Za svými náměty se často vracel do rodného kraje, kde mu 
inspiraci stále přinášely Krkonoše. Maloval také na Vysočině, v 

Železných horách nebo v jižních Čechách.  Po roce 1910 se uchýlil do ústraní Vítanova u Hlinska, snad 
pod vlivem filosofie Tolstého, jehož díla překládal. 
Sbírka Kavánových děl v Krkonošském muzeu v Jilemnici vznikala od roku 1956 a v současné době čítá 
cca 90 obrazů a kreseb. Hodonínská výstava představila zhruba třetinu z této kolekce a doplnila ji 
dalšími zápůjčkami z Galerie Moderního umění v Hradci Králové, Východočeské galerie v Pardubicích 
a z Galerie plastik v Hořících. 
 

Ján Kudlička – Ná/znaky 
Termín: 2. dubna – 1. června 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: PhDr. Karol Maliňák 
Krajina se stala celoživotním inspiračním zdrojem také pro Jána Kudličku (1948), slovenského umělce 
žijícího v Ružomberku. Na formování jeho uměleckého názoru se výrazně podílelo studium na VŠVU 
v Bratislavě v ateliéru figurální kompozice a krajinomalby prof. Jána Želibského. V Kudličkově 
malířském díle se střídají prvky poetické, směřující k lyrické abstrakci, s racionálně-konstruktivními 
složkami, které často v jeho tvorbě převládají. Za léta dialogu s krajinou přechází od jejího povrchu do 
nitra, do duše krajiny. Intenzivně hledá základní znak, archetyp, který ve zhuštěné podobě vyjádří 
svědectví o jeho stěžejním tématu. 
Výstava byla připravena ve spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši. 
 
Anna Pleštilová - Mžitky 
Termín: 2. dubna – 1. června 2014 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Romana Košutková Navrátilová 
Projekt Dětského ateliéru s názvem Mžitky představil ilustrace a knižní tvorbu mladé výtvarnice Anny 
Pleštilové. K výstavě byla připravena tvořivá dílna s názvem Ilustrace a kniha pro děti.  Několik dní se 
děti věnovaly výrobě autorských knih pod dohledem a za účasti samotné autorky, domů si tak 
odnesly originální knihu s vlastními ilustracemi. 
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Petrohrad – Moskva – Paříž 
Ruské umění 19. století ze sbírek Galerie výtvarného 
umění v Náchodě 
Termín: 11. června – 24. srpna 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Vlastislav Tokoš 
Výstava přehledně, s ohledem na prostorové 
možnosti, představila tvorbu ruské provenience 19. 
a prvních desetiletí 20. století a seznámila 

návštěvníky s portrétním uměním období romantismu, s realistickými žánry – krajinomalbou, 
historickou malbou, výjevy ze života venkova i města. Představila i zástupce secese a symbolismu 
skupiny Svět umění (Mir iskusstva), ale také osobitou uměleckou produkci ruské emigrace, tvořící 
v první polovině 20. století v Paříži. Přiblížila rozmanitost ruského umění na příkladech jeho 
významných osobností. Malířskými pracemi byli zastoupeni například Ilja J. Repin, Filip A. Maljavin, 
Michael V. Něstěrov, Alexandr A. Kiselev, Konstantin A. Korovin, Dmitrij S. Stellecký či Nikolaj I. 
Iscelenov a François Angibout. 
 
Oldřich Baran – keramická tvorba 
Termín: 11. června – 24. srpna 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Jan Buchta 
Po více jak 30 letech připravila galerie výstavu břeclavského 
keramika Oldřicha Barana, jehož kameninová díla – vázy, talíře, 
kachle a další objekty představily v uceleném průřezu jeho 
tvorbu. Život Oldřicha Barana již od 14 roku jeho života byl 
spojen s keramickou hmotou, která se pro své typické vlastnosti 
nazývá kamenina. Ta jej také zanedlouho dovedla z Ostravy na 
jižní Moravu do Břeclavi, kde se usadil a žije dodnes. Po studiích 
v Ostravě a Uherském Hradišti a vlivu sochaře Karla Vávry a 
keramika Stanislava Mikuláštíka byl další život Baranův spojen s 
nově vznikajícími Poštorenskými keramickými závody u Břeclavi. 
Od roku 1962 zde pracoval jako samostatný pracovník 
vývojového oddělení. Chemická kamenina, tato po celou druhou 
polovinu 20. století významná součást národního hospodářství, se stala samozřejmou základní 
surovinou pro Baranovu výtvarnou tvorbu, kterou mohl vedle svých pracovních úkolů rozvíjet ve 
spolupráci s mnoha českými a slovenskými výtvarníky na společných projektech i v široké samostatné 
volné tvorbě. Výtvarná citlivost i vysoká technická zručnost je charakteristická pro jeho keramické 
objekty – vázy, fontány, talíře, kachle či jiné objekty, které zřídkakdy čerpají inspiraci ze zvířecí či 
lidské říše. Baran se raději obrací k rozmanitosti rostlinných tvarů a především k nezměrné 
variabilnosti vesmírných objektů. Krása kosmických těles, kterou rád od mládí pozoroval vlastnoručně 
sestrojenými dalekohledy, se stala další neoddělitelnou součástí výtvarníkova myšlenkového světa. 
Na začátku 90. let pak založil spolu se sochařem Radimem Hankem a keramikem a teoretikem 
Michaelem Strýčkem v Hodoníně první výtvarný obor na zdejší průmyslové škole.  
 
Miroslav Malina – Zpátky do minulosti 
Termín: 11. června – 24. srpna 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura 
Miroslav Malina (1956) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Karla Součka. 
V současné době žije, tvoří a pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti. Věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci a realizaci plastických objektů. Je členem skupiny 
Východní Morava a brněnského Sdružení Q. Charakteristickým rysem jeho tvorby je používání 
plastické reliéfní struktury malby a střízlivý a kultivovaný kolorit. 
Výstava v hodonínské galerii představila kolekci cca 30 portrétů významných osobností z různých 
oborů a oblastí lidské činnosti jako byli například Franz Kafka, Sigmund Freud, Ernst Hemingway, 
Charles Darwin, Karel Hynek Mácha či Jaroslav Hašek. Jak sám autor přiznává, jde o vzpomínky na 
osobnosti, které jej silně ovlivnily. Také téma portrétu jej již déle zajímalo a snažil se je uchopit, jeho 
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technika lité kresby mu to však znesnadňovala. Teprve nyní našel adekvátní výrazové prostředky a 
rozhodl se splatit pomyslný dluh. Zda toto realistické období bude jen epizodou jeho tvorby, nebo 
v něm bude pokračovat, ukáže teprve čas. 
 

Mladé setkání 
Termín: 1. října – 30. listopadu 2014 
Autorka výstavy a úvodní slovo: PhDr. Ilona Tunklová 
Již tradiční a prestižní mezinárodní přehlídka výtvarného 
umění mladých autorů do 35 let. Letošního XIII. trienále 
se účastnilo symbolických 13 mladých výtvarných umělců 
a umělkyň z České a Slovenské republiky – Denisa 
Belzová, Jana Hlavenková Prekopová, Šimon Hološka, 
Václav Kočí, Zuzana Korčáková, Kateřina Makar 
Václavková, Lukáš Malina, Michal Malina, Břetislav Malý, 

Karin Písaříková, Martin Salajka, Hana Stručková a Pavla Vachunová.  
Hlavním záměrem pořádání přehlídky tvorby mladých výtvarníků je vytvořit periodickou platformu 
pro prezentaci současného výtvarného jazyka a konfrontaci jednotlivých uměleckých přístupů. 
Návštěvníci se tak setkali s pestrou paletou uměleckých děl inspirovaných jak přírodou a krajinou 
kolem nás, tak s krajinou industriální přetvářenou 
člověkem. Lidská figura je zachycena v sochařských 
dílech i na obrazech vycházejících jak z reality, tak 
z fantaskního světa snů a vizí. Ve svých dílech řeší 
autoři rovněž problematiku zachycení světla a barvy, 
či si pohrávají se skladbou geometrických kompozic, 
písmem a grafickým designem. Nastupující generace 
umělců tak přináší osobité uvažování o dnešním 
světě a současném vizuálním projevu bez rozdílu 
volby médií: malba, objekt, fotografie, grafika, 
keramika, instalace … 
 
„Talenty“ – Aneta Garčicová 
Termín: 14. října – 30. listopadu 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava 
Již třetím rokem pořádá hodonínská galerie společně s místní Střední průmyslovou a uměleckou 
školou projekt Talenty, který představuje tvorbu jejích studentů. Tentokrát se představila svými 
fotografiemi studentka 4. ročníku oboru grafický design Aneta Garčicová. Vystavovaná kolekce 
fotografií vznikla za jejího studijního pobytu ve Florencii. Autorka ji nazvala Prossima fermata, což 
přeloženo do češtiny znamená příští zastávka. Toto slovní spojení často slýchala za svého pobytu 
v Itálii a symbolicky jej použila k vyjádření svého přání, aby další zastávkou na její životní cestě se 
stala opět Florencie, která jí učarovala. Na svých fotografiích citlivě a s potřebnou dávkou zaujetí 
zachytila všední život tohoto historického města. Nesoustředila se však na památky a starou 
architekturu, ale věnovala se současné podobě města a zejména jeho obyvatelům. Na svých 
fotografiích nabízela nejen zajímavé pohledy a momentky z běžného života rušného velkoměsta, ale i 
klidná zátiší.   
 
Sdružení výtvarných umělců moravských 
Termín: 10. prosince 2014 – 25. ledna 2015 
Autor výstavy a úvodní slovo: PaedDr. Milan Raška 
Tradiční výstava obnoveného spolku výtvarných umělců moravských představila nejen díla svých 
členů, ale také jejich hostů. Celkem se na výstavě představilo 23 autorů, kteří se prezentovali díly 
z různých oborů. Vedle malby, grafiky a sochařských objektů se návštěvníci mohli seznámit 
s fotografiemi, keramikou a sklem. 
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David Böhm – Hlava v hlavě 
Termín: 10. prosince 2014 – 15. února 2015 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Romana Košutková Navrátilová 
Výstava ilustrací ke knize oceněné cenou Magnesia Litera v kategorii kniha pro děti, dále byla 
oceněna Zlatou stuhou 2014 a vyhlášena dětskou knihou roku. Hlava v hlavě je nevšední a originální 
publikací, která se snaží nápaditou a hravou vizuální formou pomoci dětem pochopit základní 
skutečnosti týkající se hlavy, mozku a jeho fungování. K výstavě byl připraven animační program pro 
děti. 
 

I. 2. 2. Výstavní projekty připravené pro jiné instituce 
 
Jakub Obrovský – Obrazy a plastiky – Podkrkonošské muzeum v Jilemnici 
Termín: duben  - květen 2014 
Jako reciproční výstava za zápůjčku obrazů Františka Kavána byla hodonínskou institucí z jejích sbírek 
připravena kolekce obrazů a plastik Jakuba Obrovského pro Podkrkonošské muzeum v Jilemnici. 
Výstavu připravila PhDr. Ilona Tunklová. 
 
Jakub Obrovský – Arkádie – Galerie umění Karlovy Vary 
Termín: listopad 2014 – leden 2015 
Výstava byla připravena ve spolupráci kurátorek PhDr. Evy Neumannové a PhDr. Ilony Tunklové. 
Převážnou část exponátů tvořila kolekce ze sbírky hodonínské galerie. Výstava se setkala s velkým 
ohlasem, o čemž svědčí i mimořádný zájem veřejnosti o katalog zpracovávající pozůstalost Jakuba 
Obrovského, který před nedávnem vydala hodonínská galerie. 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla i v roce 2014 partnerem při organizační přípravě výstavy 
„Bzenecký výtvarný podzim, X. ročník mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění“, která 
se uskutečnila v termínu 19. 9. – 5. 10. 2014 na zámku v Bzenci. 
 
 

I. 3. Interpretace – kulturně výchovná činnost, programy pro děti a mládež, 
nevýstavní aktivity galerie a akce mimo galerii 
 

I. 3. 1. Přehled akcí 
 
Komentovaná prohlídka výstavou Jaromíra Míčky 
Termín: 12. února 2014 
Od původní podmořské fotografie, se kterou začínal, se postupně Jaromír Míčka přeorientoval na 
krajinu mnohem bližší. Vznikl tak cyklus fotografií ze dna kaluží, jarních vod rozlitých na lukách, z říček 
a potoků v okolí. Tento cyklus byl právě k vidění na autorově výstavě v hodonínské galerii.  Účastníci 
besedy měli možnost nejen si prohlédnout výstavu, ale také se osobně setkat s autorem, dozvědět se 
více o jeho inspiracích a zkušenostech a také se seznámit s profesionální technikou, díky níž může 
vytvářet tyto snímky. 
 
Přednáška Františka Makeše „Pozor falzum“ 
Termín: 24. dubna 2014 
Po Brně a Praze měli hodonínští návštěvníci galerie jedinečnou šanci vyslechnout přednášku světově 
uznávaného restaurátora a vědce PhDr. Františka Makeše. Ten je objevitelem biochemických metod 
využívajících enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl. Na základě vlastní patentované 
metody se doktoru Makešovi podařilo odhalit mnoho padělků světových malířů. 
Jeho druhý patent, který věnoval České republice, patří nové moderní konzervátorské metodě – 
enzymatické konsolidaci. František Makeš se narodil v roce 1931 ve Zlíně. Vystudoval malířství a 
restaurátorství na Akademii výtvarných umění v Praze a polarografii na Univerzitě Karlově. Po svém 
odchodu do Švédska vystudoval vědecké metody restaurování na univerzitě v Göteborgu. Stal se 
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hlavním konzervátorem švédských královských sbírek. Je nositelem nejvyššího vyznamenání 
švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví, laureátem ceny Gratias Agit za rok 
2005. 
 

Muzejní noc   
Termín: 23. května 2014 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně se opět zapojila do 
celorepublikového festivalu Muzejních nocí.  Galerijní muzejní noc se 
uskutečnila v pátek 23. května 2014 od 18.00 hodin. Po celou dobu 
konání akce měli návštěvníci možnost prohlédnout si právě probíhající 
výstavy:  František Kaván – krajinářská tvorba, Ján Kudlička – Ná/znaky 
a Anna Pleštilová -  Mžitky. Stejně tak 
bylo možné obdivovat i díla obou 
stálých expozic galerie. Pro 
návštěvníky byl připraven i bohatý 
doprovodný program. Ve výstavních 
sálech probíhaly oblíbené výtvarné 
dílny, při nichž se mohli malí i velcí 
návštěvníci seznámit s rozmanitými 

výtvarnými technikami a sami si je vyzkoušet. Na dvoře galerie pak 
bylo připraveno malování akvarelů pod vedením učitele Střední 
průmyslové a umělecké školy Mgr. Petra Bulavy a studentky této 
školy. Nejen pro děti bylo představení Kolotoč pohádek v podání 
divadla Víti Marčíka ml. Večer ukončil koncert orchestru Eager 
Swingers Petra Varmuži, který se od svého založení snaží o co 
nejvěrnější interpretaci českého i amerického swingu 30 - 40 let. 
  
Tak jako v uplynulých letech byly také v roce 2014 pronajímány prostory galerie ke koncertním 
vystoupením. Uskutečnily se absolventské koncerty Základní umělecké školy i veřejností velmi 
oblíbené koncerty Hodonínského smyčcového kvarteta. Ty se uskutečnily v termínech 8. října a 9. 
prosince 2014. V listopadu se konal koncert Emilie Psotové, její dcery a vnuka. Návštěvníci koncertů 
využili také možnost prohlédnout si právě probíhající výstavy v galerii. 
 

I. 3. 2. Programy pro děti a mládež 
 

 
 

Dětský ateliér Galerie výtvarného umění v Hodoníně po celý rok nabízel lektorské programy, 
komentované prohlídky a výtvarné dílny pro všechny typy škol, zájmové skupiny a rodiny s dětmi.  
Ke stávajícím programům ke stálé expozici: Poprvé do galerie; Hry s ornamenty; Barva, linie, tvar; 
Pexeso v galerii; Piknik s impresionisty; Kabinet abstrakce; Oblékni Secesi; Povídání o barvách; 
Pohádka o šaškovi Janovi byly nově připraveny programy Obrazy života, Galerie do kapsy a Psaní 
z galerie s novými pracovními listy. 
 
Aktivity Dětského ateliéru byly pravidelně představovány na poradách ředitelů mateřských a 
základních škol ve spolupráci s Městem Hodonín, kde ředitelé dostávali aktuální nabídky programů 
nebo se prezentovaly pracovní listy a samotné programy.  
Vzdělávací programy Dětského ateliéru GVU v Hodoníně navazují na Rámcové vzdělávací programy, 
co se týče teoretického základu i praktického uplatnění a kombinují interaktivní setkání s uměleckými 
díly, různé výtvarné, dramatické, literární a další aktivity s workshopy a prací s pracovními listy, 
vycházejí z principů neformálního vzdělávání a učení zážitkovou formou. Zároveň vycházejí ze 
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současného pluralistického chápání jak intelektuálních obsahů, tak samotných přístupů k učení (se) a 
poznávání. Vzdělávací programy tak rozhodně nejsou jednostranně zaměřenou aktivitou s cílem 
předat určité vědomosti zajímavou formou od lektora účastníkům daného programu. Každý program 
je chápán strukturálně, jako celek složený z mnoha částí, které se vzájemně ovlivňují a navazují na 
sebe. Nové poznatky a významy potom vznikají na základě tvořivé interakce účastníků programu, 
interpretovaných uměleckých děl a lektora. Vždy se klade důraz na aktivní zapojení jednotlivých 
účastníků těchto procesů, zohledňování jejich jedinečných vlastností, zkušeností, zájmů apod. 
Jednotlivá témata jsou začleňována do širších celků, výtvarné umění je uváděno do souvislostí 
důležitých otázek dnešní doby i problematiky dalších vědních disciplín. Účastníci jsou v rámci většiny 
programů vedeni k týmové práci. Zároveň je v rámci každého týmu oceňována individualita každého 
jednotlivce a členové týmu jsou vedeni k tomu, aby si v něm sami našli pozici, která jim vyhovuje. Na 
konci programu jsou tyto aktivity vždy propojeny a reflektovány v rámci celé třídy nebo skupiny. 
  
Opět se ve větší míře podařilo oslovit a přivézt do galerie také nejmladší děti z mateřských škol. 
Aktivity podporují komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a staly se 
velmi oblíbenými u učitelů i dětí.  
  

• 15. 1. – 16. 3. 2014  
Připraven byl zážitkový program k výstavě Mikoláše 

Axmanna s názvem Otisky a struktury, kdy si účastníci 
vyzkoušeli hru s razítky a matricemi a vytvářeli svoje vlastní 
grafiky technikou frotáže.  
Pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Hodoníně 
jsme uspořádali workshop s autorem doc. M. Axmanem o 
historii techniky litografie - kamenotisku. Stejná přednáška 
s ukázkou historických tisků byla opakovaně pořádána pro nejširší veřejnost. 
 

• 2. 4. – 25. 5. 2014  
V rámci Dětského ateliéru byl připraven výstavní projekt mladé ilustrátorky Anny Pleštilové – Mžitky, 

ilustrace pro děti, pořádaný v rámci mapování nejmladší generace českých ilustrátorů. Kromě výstavy 
knížek, ilustrací a kreseb se děti dozvěděly, jak vznikaly knihy v dřívějších dobách a dnes. Výstavu 

doprovázel zážitkový program s názvem Neviditelná 

kniha pro MŠ a ZŠ. Díky finančním prostředkům grantu 
Města Hodonína a zřizovatele se podařilo pořídit 
pomůcky pro knihařské práce a vydat nové pracovní listy. 
Do připravených pracovních listů si děti vytvářely barevné 
ilustrace jednoduchou technikou frotáže a psaly 
pohádkové příběhy. Jednotlivé listy vázaly a vyrobily si 
tak originální autorské knížky pohádek, které si odnesly 
domů do své knihovny. V rámci Muzejní noci proběhla 
prezentace knížek dětí pro rodiče. 

Pro skupinu dětí ZŠ jsme připravili autorskou dílnu přímo s mladou ilustrátorkou Annou Pleštilovu 
s názvem Dopisní workshop. Pod jejím vedením vytvářely originální obálky a dopisy. 
Pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Hodoníně jsme uspořádali přednášku s autorkou o 
autorské knize a cestě na veletrh autorské knihy do New Yorku.  
 

• 22. dubna 2014  
Den země v galerii 
Během zážitkového programu mohli žáci obdivovat naši krásnou zemi na vybraných dílech, obrazech 
ve stálé expozici i na výstavách. Děti v roli malých impresionistů kreslily stromy.  
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• 23. dubna 2014 
Na Světový den knihy a autorský práv jsme připravili zážitkový program o autorské knize pro 
hodonínské gymnázium. 
 

• 27. 5. – 28. 5. 2014  
hodonínská galerie hostila Komoru edukačních 
pracovníků Rady galerií ČR, kolegy muzejní pedagogy 
z českých galerií a muzeí. Připravili jsme bohatý 
program s prezentací našich výchovně vzdělávacích 
programů pro školy (pracovních listů, muzejních 
kufříčků). Účastníci si prohlédli výstavy Františka 
Kavána, Jána Kudličky, tvořili autorské knížky na 
výstavě Anny Pleštilové, navštívili také expozici 
v Masarykově muzeu. 
  

• 12. 6. – 24. 8. 2014 
K velké výstavě Ruské malířství 19. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě byl 
připraven doprovodný program s názvem Cesta do Ruska pro všechny typy škol a pro příměstské 
letní tábory. 
 

• 19. 11. 2014 
V rámci Dne otevřených dveří proběhl seminář pro pedagogy mateřských, základních a středních 
škol o možnostech využití návštěvy galerie ve školní výuce s ukázkou výukových programů a 
pracovních listů. 
 

• 10. 12. 2014 – 25. 1. 2015 
V rámci oslav 10. výročí založení Dětského ateliéru byla připravena výstava Davida Böhma Hlava 

v hlavě s doprovodným programem pro školy. 
 
V závěru roku probíhaly tradiční adventní dílny a děti mateřských škol hojně navštěvovaly nový 
program Povídání o barvách. 
 
Přehled nabízených programů pro děti a mládež: 
� Poprvé do galerie 
(věk 3 - 6 let) pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, 60 – 90 min 
Program přibližuje nejmladším návštěvníkům nevšední prostředí galerie. Dětem se formou dialogu 
vysvětlí základní pojmy z výtvarného umění a dozví se, jak se mají v galerii chovat. Program si klade za 
cíl představit galerii jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit svůj čas a zábavnou 
formou se učit nové věci. Součástí programu jsou hravé výtvarné aktivity, kdy např. vytváří originální 
pozvánku do galerie pro své kamarády, či rodiče. 
 
� Pexeso v galerii 
(věk 4 - 8 let) tvořivý program pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, rozvoj grafomotorických 
schopností, komunikace, 60 – 90 min; Mgr. Romana Košutková 
Pro nejmenší je připravený hravý program Pexeso v galerii. Děti si v průběhu programu zahrají svou 
oblíbenou hru – pexeso. Obrázky pexesa je seznámí se základními pojmy ve výtvarném umění, jako je 
např. obraz, socha, malíř, paleta, štětec apod. Poté si prohlédnou originály děl ve stálé expozici nebo 
na výstavách a nakreslí si svůj „obraz“.  
 
� Kolik znáš odstínů? (povídání o barvách) 
(věk 3 - 7 let) pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, 60 – 90 min; Mgr. Romana Košutková  
Proč patří obrazy, malování a barvy neoddělitelně k sobě? Kolik znáš barevných odstínů? Proč mají 
některé barvy i svoje zvláštní historické názvy? Co jednotlivé barvy vyjadřují? Jak na nás barvy 
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působí? Barvy děti pozorují na originálních obrazech v expozici i na speciálních didaktických 
pomůckách (pigmenty, minerály). 
 
� Hry s ornamenty 
(věk 10 - 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), základy geometrie (prostorová a tvarová představivost), vlastivěda a regionální výchova, 
60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková 
Program je zaměřen na poznávání architektury a výzdoby budovy galerie. Ornament bude 
účastníkům programu představen pomocí několika tvořivých úkolů: budou objevovat ornament na 
fotografiích z přírody, zkusí si navrhnout svůj vlastní šátek, vyrobí si originální obal na knihu nebo 
sešit. K programu jsou připraveny pracovní listy. 
 
� Kabinet abstrakce 
(věk 7 – 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), vlastivěda a regionální výchova, 60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková, Mgr. Jan Buchta 
Abstraktní – nepředmětný výtvarný projev je úžasně rozmanitý a naprosto svobodný. Často, ač se 
snažíme sebevíc, těmto osobním záznamům a experimentům malířů a sochařů nerozumíme. Budeme 
zkoušet nacházet skryté významy obrazů, odhadovat pocity a nálady umělců. Program v galerii je 
zaměřený na poznávání vystavených abstraktních děl pomocí vlastní výtvarné činnosti a pozorování. 
 
� Piknik s impresionisty 
(věk 9 – 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), základy geometrie (prostorová a tvarová představivost), vlastivěda a regionální výchova, 
60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková 
Čeká Vás prohlídka vystavených děl, ale také malířský piknik na zahradě, pracovní listy s úkoly, 
malování originálních pohlednic. Program je zaměřený na pochopení hlavních principů 
impresionismu, na vnímání a prožívání děl malířů spolku SVUM ovlivněných tímto výtvarným 
směrem. Během návštěvy galerie si zkusíte malířskou techniku impresionistů a dokážete štětcem 
zachytit své dojmy – momentky – pohledy na krajinu a lidi. 
 
� Barva -  linie - tvar 
(věk 10 – 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, vlastivěda, dějepis a regionální 
výchova, 60 – 120 min; Mgr. Jan Buchta 
Program seznamuje děti II. stupně ZŠ a středoškoláky se základním výtvarným materiálem, jakým je 
barva a to z celého spektra pohledů – z hlediska jeho původu a chemického složení s exkurzem do 
historie, z pohledu estetického a symbolického, z hlediska fyzikálních vlastností světla či fyziologie 
lidského oka a jeho vnímání barev. K programu jsou vytvořeny pracovní listy a pořízeny zajímavé 
edukační pomůcky demonstrující zkoumané děje.  
 
� Pohádka o šaškovi Janovi 
(věk 4 - 8 let) tvořivý program pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, rozvoj grafomotorických 
schopností, komunikace, 60 – 90 min; Mgr. Romana Košutková 
V úvodu se děti formou pohádky dovídají o šaškovi – obživlém panáčkovi Janovi (Köhlerovi), který jde 
z jedné rošťárny do druhé a dokonce pomaloval v galerii barvami stěny i stropy. Zážitkový program se 
věnuje malíři Janu Köhlerovi, který pracoval na výzdobě budovy galerie. Děti se dozví, proč se tak rád 
zpodoboval jako šašek a rád maloval barevné ornamenty. 
 
� Oblékni Secesi 
(věk 4 - 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), dějepis a regionální výchova, 60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková  
Jak se lidé oblékali ve městech nebo na vesnici před více jak sto lety v krásné době secese zjistí děti 
během programu ke stálé expozici. Menší děti čeká kufřík plný panenek a panáčků (loutek), pro které 
budou hledat správné oblečky (secesní, lidové nebo japonské). Kroje i secesní městskou módu budou 
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poznávat na obrazech v expozici. Součástí je hra s barevnými vystřihovánkami, razítky nebo 
kaleidoskopem. K programu jsou připraveny pracovní listy. 
 
� Příběh Domu umělců 
(věk 4 - 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, geometrie, dějepis a regionální 
výchova, 60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková 
Jak náročné je nakreslit a postavit dům nebo galerii? Architekt Antonín Blažek navrhl Dům umělců, 
dnešní galerii, jako chrám umění. Účastníci si prohlédnou galerii zvenku i zevnitř, budou pozorovat 
vybavení i výzdobu, staré plány a fotky. Vyzkouší si roli architekta i dekoratéra (designéra) a nakreslí 
si vlastní návrh tzv. žudra – zdobeného vchodu do galerie. 
 
� Obrazy života 
(věk od 11 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, hudební výchova, etická výchova, 
60 – 120 min; Mgr. Jan Buchta  
Na vybraných dílech ze stálé expozice jsou dětem i dospělým návštěvníkům přibližovány důležité 
životní otázky (jako pohled na sebe sama, smysl meditace, vztah k přírodě, mezilidské vztahy 
či koloběh života). Program vede ke společnému zamyšlení a rozjímání nad těmito otázkami za 
pomocí výtvarného umění, hudby, spontánní kresby, zvuků nebo vůní.  
 
� Galerie do kapsy 
(věk 6 - 10 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), 60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková 
Co si představit pod pojmem kurátor, jak se tvoří sbírka, 
kdo se v galerii stará o obrazy a sochy nebo jakým 
způsobem se připravuje výstava, to jsou hlavní otázky 
tohoto hravého programu. Děti se ocitají v roli kurátorů a 
průvodců. Aktivně jsou zapojeny do procesu vytváření 
podoby expozice a podle svého zaměření vybírají umělecká 
díla. Děti mají připraveny pracovní listy se sadou nálepek 
reprodukcí vystavených děl stálé expozici, které si budou 
nalepovat a vytvářet tak malého průvodce pro své hosty. Po 
návštěvě galerie se školou dostávají tzv. Zlatou kartu, roční volnou rodinnou vstupenku a mohou si 
pozvat své rodiče či prarodiče, které zasvěceně provedou galerií.  
 
� Psaní z galerie 
(věk 8 – 90 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, vlastivěda, dějepis a regionální 
výchova, 60 – 120 min; Mgr. Romana Košutková 
Má rukopisné písmo a umění něco společného? Co je kaligrafie? Co má umělec, grafik, typograf 
společného s písmem? To jsou hlavní otázky nového programu pro děti. Spolu se zajímavou mladou 
výtvarnicí Vendulou Chalánkovou jsme nejenom pro děti přichystali sadu krásných dopisních papírů 
s obálkou, které čekají, až je v galerii popíšete svým krásným písmem. Těšíme se na Vaše zapsané 
dojmy! 
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I. 4. Návštěvnost  
 
Celková návštěvnost expozic, výstav a kulturních akcí pořádaných v roce 2014 v Galerii výtvarného 
umění v Hodoníně byla 5 339 osob. 
 

Celkem za 

organizaci

1. 4 658

543

1 819

0

0

6

7

2 283

z 
to

h
o

990

2. 664

3. 12

4. 5

5. 5 268

10 607

5 339

2 534

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných 

muzeem, ga leri í)

Návštěvníci výstav (akcí, projektů ad.) pořádaných pro jiné instituce

Badatelé

Z toho návštěvnost za položky 1. - 4.

Návštěvnost  celkem

Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě 27. a 28. září 2014

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Počet návštěvníků dalších kulturně výchovných akcí a akcí pro 

veřejnost,  ji chž je muzeum (ga lerie) pořadatelem, popř. 

doprovodných programů k výstavám a expozicím, kteří nejsou 

evidováni  jako návštěvníci  výs tav a expozic (např.  přednášky, 

předváděcí akce, koncerty, divadelní předs tavení ad. pořádané 

uvni tř muzea  a  akce rea l i zované mimo prostory muzea  - ve 

školách, exkurze atd.)

Počet návštěvníků expozic a výstav organizace

drži telé seniorpas ů 

za  vstupné základní

za  vstupné snížené 

za  vstupné zvýšené za  speciá lní s lužby

            z toho za  s lužby cizincům

za rodinné vs tupné, rodinný pas

neplatících

z 
to

ho

Počet účas tníků s peciálních doprovodných programů 

k výs tavám a  expozicím (vážících s e k probíha jícím výstavám 

a expozicím), popř. kul turně  výchovných akcí, kteří jsou 

evidováni  zároveň jako návš těvníci  těchto výstav a  expozic 

 
 
Nejvíce navštěvovanou výstavou byla výstava „Petrohrad – Moskva – Paříž“ ruského malířství 19. a 1. 
pol. 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě. 
 
Podrobnější přehled návštěvnosti expozic, výstav, doprovodných programů a kulturně výchovných 
akcí za rok 2014 je uveden v příloze č. 2 této Zprávy. 
 
 

I. 5. Vědeckovýzkumná činnost 
 

I. 5. 1. Aktivity projektu Porta culturae 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně se již od roku 2011 podílí na realizaci aktivit v rámci projektu 
Porta culturae a jeho udržitelnosti. Jedná se tyto aktivity: 
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Dny otevřených ateliérů 
Termín: 27. a 28. září 2014 
V roce 2014 se uskutečnil čtvrtý ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihomoravském 
kraji. Své ateliéry veřejnosti otevřelo 69 výtvarníků z celého Jihomoravského 
kraje. Návštěvníci se tak mohli osobně setkat 

s umělci v jejich tvůrčím prostředí a poznat blíže proces vzniku 
jejich uměleckých děl, což napomáhá také k jejich lepšímu 
porozumění. Lidé mohli nahlédnout do tajů sítotiskové, 
litografické či keramické dílny, navštívit malířské a sochařské 
ateliéry či expozici soukromé fotografické galerie. Po oba dny 
byly rovněž zdarma přístupné expozice a výstavy v Galerii 
výtvarného umění v Hodoníně. Díky dobré propagaci se akce 
setkala s velmi příznivým ohlasem a zájmem veřejnosti. Po oba 
dny využilo možnosti návštěvy ateliérů 2 534 návštěvníků.  
 
Databanka 
(realizováno na základě Smlouvy o zajištění dat k aktivitě Databanka v rámci projektu Porta culturae, 
spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) č. 017708/13/OK ze znění 
Dodatku č. 1) 
Na konci června 2014 byl ukončen hlavní sběr informací do databáze výtvarných subjektů na Jižní 
Moravě. Celkem bylo shromážděno a zpracováno přes 1000 výtvarných subjektů – výtvarníků, 
výtvarných sdružení a muzeí a galerií umění. Databáze byla ve zkušebním provozu instalována na 
webové stránky turistického portálu www.jizni-morava.cz, kde se může široká veřejnost ve stručnosti 
seznámit s výtvarníky ve svém okolí a jejich tvorbou.  
V druhé polovině roku pokračovalo mapování výtvarných subjektů, přičemž stěžejní práce byla 
věnována zdokonalování jednotlivých informací k již zapojeným výtvarníkům, hlubšímu odbornému 
zpracování jejich tvorby, které má být podkladem pro přípravu výstavního plánu Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně či možným akvizicím galerie. 
 

I. 5. 2. Odborná, ediční a publikační činnost 
 

• Pracovníci galerie odborně připravili tyto projekty: 
Mgr. Josef Fantura – výstava František Kaván – krajinářská tvorba, výstava Miroslav Malina – 
Zpátky do minulosti, Dny otevřených ateliérů,  
PhDr. Ilona Tunklová – výstava Jakub Obrovský – Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně pro Podkrkonošské muzeum v Jilemnici, výstava Mladé setkání, spolupráce na 
přípravě výstavy Jakuba Obrovského v Galerii v Karlových Varech, spolupráce na přípravě projektu 
Talenty;  
Mgr. Jan Buchta – výstava Oldřich Baran – keramická tvorba, příprava Muzejní noci, spolupráce na 
projektu Talenty; realizace projektu Databanka (Porta culturae), příprava a realizace programů 
Dětského ateliéru; 
Mgr. Romana Košutková Navrátilová – výstava Anna Pleštilová - Mžitky, příprava programů 
Dětského ateliéru a Muzejní noci, příprava výstavy David Böhm – Hlava v hlavě. 

• K akci Dny otevřených ateliérů byla vydána informační brožura, autor fotografií Mgr. Josef 
Fantura; 

• K výstavě Mladé setkání byl vydán katalog, autorka textu PhDr. Ilona Tunklová, autorka grafické 
úpravy Zuzana Korčáková; 

• Galerie výtvarného umění v Hodoníně je členem profesního sdružení Rady galerií České  
 republiky, kde se v průběhu celého roku aktivně podílela na práci komory ředitelů, komory 
 odborných pracovníků a komory edukačních pracovníků.  
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I. 5. 3. Konzultace pro veřejnost 
 
Služeb Galerie výtvarného umění v Hodoníně využili i badatelé, kteří studovali díla z depozitáře a také 
materiály z archivu galerie v rámci své studijní a odborné práce. Za sledované období se jednalo o 10 
badatelských návštěv, zejména studentů, kteří připravovali své diplomové práce. Zároveň bylo 
odpovídáno e-mailovou poštou a zpracovány seznamy a rešerše o dílech z majetku galerie pro kolegy 
z jiných institucí a různé badatele. 
Své služby poskytovala galerie veřejnosti i nadále formou odborných konzultací buď při osobních 
návštěvách, telefonicky nebo elektronickou poštou. Největší část dotazů se týkala stanovení hodnoty 
uměleckých děl. Veřejnost také zajímal výstavní program jiných kulturních zařízení a dotazovali se i 
na konkrétní autory.  
Galerie je rovněž kontaktním místem Unie výtvarných umělců ČR a zprostředkovává informace 
tohoto profesního sdružení jednotlivým výtvarníkům. 
 

 

I. 6. Knihovní fond 
 
Odborná knihovna byla součástí galerie od počátku založení Domu umělců spolkem SVUM na 
počátku minulého století. Slouží jak odborným pracovníkům galerie, tak veřejnosti (k prezenčnímu 
studiu i absenčním výpůjčkám – v roce 2014 bylo evidováno celkem 21 výpůjček).  
K dispozici jsou uměleckohistorické encyklopedie, uměnovědná literatura české i zahraniční 
produkce, monografie umělců, teoretické práce, katalogy výstav, bulletiny muzeí a galerií a odborné 
časopisy (mnohé z nich odebírá galerie po desetiletí). Ke konci roku 2014 je evidováno 9 539 
knihovních jednotek (99 nových přírůstků). 
Pro nevyhovující stav uložení knihovního fondu by byla vhodná rozsáhlá rekonstrukce prostoru 
knihovny s pořízením úložného systému a instalací počítače s knihovním programem k pořízení 
elektronického katalogu. 
 
 

I. 7. Propagace 
 

• Ke všem výstavám byly vydávány tištěné pozvánky, které byly rozesílány dle aktualizovaného 
adresáře (grafické zpracování David Vašina, Jan Buchta). Zároveň bylo využíváno k zasílání 
pozvánek a informací o pořádaných kulturních akcích i e-mailové pošty; 

• v rámci zvýšení informovanosti veřejnosti byly tištěny v menších nákladech informativní plakáty 
k výstavám (grafické řešení David Vašina), které byly distribuovány v městě Hodoníně (Informační 
centrum, Lázně Hodonín atd.);  

• na každou výstavu byl zhotoven ručně malovaný poutač instalovaný před galerií a k některým 
výstavám byly vytištěny informační bannery umístěné na plotě zahrady galerie; 

� v průběhu celého roku byly Mgr. Janem Buchtou pravidelně aktualizovány informace na 
webových stránkách galerie www.gvuhodonin.cz.  Inzerovány zde byly jednotlivé kulturní akce, 
publikovány články k výstavám, vytvářeny nové galerie fotografií z vernisáží a koncertů. Počet 
návštěv galerijních stránek za sledovaný rok je vykázán v počtu 7 639 (unikátní návštěvníci 5 331, 
zobrazení stránek 26 972); 

• od února 2012 je Galerie výtvarného umění v Hodoníně na facebooku, kde má 156 přátel (rubrika 
to se mi líbí), kteří jsou informování o všech akcích, které galerie pořádá; 

• pravidelně byla veřejnost informována o činnosti galerie přes celostátní i regionální média, 
kterým byly zasílány tiskové zprávy - Ateliér, MF Dnes, Deník Rovnost, Hodonínský deník, 
Slovácko atd. Jednotlivé akce byly prezentovány také v radiích (Rádio Dyje, Rádio Jih, Český 
rozhlas 3 Vltava) a televize Slovácko. Výstava Mladé setkání byla prezentována také na 
celorepublikovém kanálu ČT Art v hlavním vysílacím programu. Navázána byla spolupráce 
s časopisem Art & Antique a  Xantypa. Informace o výstavách byly zveřejňovány v tištěné brožuře 
Galerie České republiky. Zveřejněné články jsou archivovány ve výstřižkové knize; 
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• na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně byla galerie zastoupena svými propagačními 
tiskovinami i osobně ředitelem Mgr. J. Fanturou. 

 
 

I. 8. Standardy dostupnosti veřejných služeb 
 
V roce 2004 vešla v platnost novela zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, která 
doplňuje tento zákon mimo jiné o „Standardy“. Galerie výtvarného umění v roce 2009 splňovala 
všechna kritéria daná zákonem, s výjimkou standardu fyzické dostupnosti, který ukládá, pokud to 
charakter stavby dovolí, odstraňování architektonických a jiných bariér znemožňujících osobám 
s omezenou schopností pohybu užívání standardizovaných veřejných služeb. Vzhledem k charakteru 
budovy galerie (kulturní památka) by si tato úprava vyžádala velké finanční prostředky. 
 
Standard časové dostupnosti - § 10a(2) 

Galerie je otevřena celoročně, úterý – pátek 9.00 – 17.00 hod, sobota – neděle 13.00 – 17.00 hod, 
pondělí – zavírací den 
 
Standard ekonomické dostupnosti - §10a(3) 

Vstupné plné: 20,- Kč na probíhající výstavy, 20,- Kč na stálé expozice 
snížené vstupné: 50% sleva   pro děti od šesti let do patnácti let, důchodci 
po předložení platných průkazů:     -  studenti SŠ, VŠ 

- členové celostátního KPVU 
- držitelé průkazu ZTP, ZTP-P 
- držitelé karty ISIC, IYTC (GO 25), ITIC 

EUROBEDS, EURO 26 Karta mládeže ČR 
Snížené vstupné 10,- Kč – skupinové návštěvy žáků ZŠ a studentů SŠ s pedagogickým doprovodem 
(skupina čítající alespoň pět osob včetně pedagogického doprovodu) 
Volný vstup: děti do 6 let 
Po předložení platných průkazů:      -     členové KPG při GVU v Hodoníně 

- držitelé karty ICOM 
- studenti uměleckých škol s výtvarným zaměřením 
- členové Asociace výtvarných pedagogů 
- pracovníci muzeí a galerií 
- profesionální výtvarní umělci (členové UVU ČR) 
- členové Uměleckohistorické společnosti 
- členové Č.s. INSEA 

 
Za poplatek 50 Kč lze pro skupinu objednat odborný výklad. Bezplatný vstup pro všechny návštěvníky 
galerie je stanoven na každou první neděli v měsíci. Galerie je zapojena do projektů Jihomoravského 
kraje Rodinný pas a Senior pas. Držitelům je poskytnuta 50% sleva ze základního vstupného a během 
roku jsou pro ně stanoveny dny s bezplatným vstupem. 
 
Standardy §10a(2) c): 

Veškeré informace o činnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně jsou dostupné na internetové 
adrese www.gvuhodonin.cz.  Zde je zveřejňována i výroční zpráva. 
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II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

II. 1.  Výnosy (v tis. Kč) 
  

Galerie výtvarného umění v Hodoníně v roce 2014 
hospodařila s finančními prostředky v celkové výši Kč: 

6 891 

• příspěvek na provoz od zřizovatele 5 781 

• účelové příspěvky na provoz od zřizovatele 
celkem: z toho 

793 

� nákup uměleckých sbírek 450 

� činnost Dětského ateliéru 150 

� Dny otevřených ateliérů 93 

� mimořádné náklady na pořádání výstav 100 

• účelová dotace z Města Hodonína 39 

• zúčtování časového rozlišení transferu … 9 

• výnosy z prodeje katalogů 36 

• výnosy ze vstupného 40 

• výnosy z pronájmu 14 

• zúčtování fondů 150 

• jiné ostatní výnosy 29 

 

II. 2.  Náklady (v tis. Kč) 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně měla v roce 
2014 náklady v celkové výši Kč: 

6 891 

• spotřeba materiálu 215 

• spotřeba energií 261 

• aktivace oběžného majetku (sklad katalogů) 11 

• změna stavu zásob vlastní výroby 3 

• opravy a udržování 385 

• cestovné 31 

• náklady na reprezentaci 5 

• ostatní služby: z toho 623 

� tiskařské a grafické práce 201 

� dopravné 115 

• osobní náklady 4 410 

• odpisy dlouhodobého majetku 382 

• jiné ostatní náklady 22 

• náklady z drobného dlouhodobého majetku 543 

� nákup uměleckých sbírek 462 

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně vykázala v roce 
2014 vyrovnaný výsledek hospodaření: 

0 
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Příloha č. 1 
 
Seznam uměleckých předmětů zakoupených v roce 2014 do sbírky Galerie výtvarného umění v 
Hodoníně: 
1. Stanislav Lolek, Tetřívci, 1909, olej, plátno na kartonu, 62 x 86 cm, cena: 80.000,- Kč 
2. Cyril Mandel, Slepec, 1906, akvarel, papír, 50 x 30 cm, cena: 30.000,- Kč 
3. Ferda Štábla, Dívčí hlava, patinovaná sádra, v. 45 cm, cena: 800,- Kč 
4. Ferda Štábla, Dívka po koupeli, patinovaná sádra, v. 44 cm, cena: 800,- Kč 
5. V. Makovský, Celista, biskvit, v. 17 cm, cena: 100,- Kč  
6. Vladimír Vašíček, Abstraktní kompozice, 1979, tempera, papír, 47 x 65 cm, cena: 9.000,-Kč 
7. Jaroslav Jurčák, Mlčení, 1970, hadec, v. 53 cm, cena: 75.000,- Kč  
8. Oldřich Baran, Váza, 1973, chemická kamenina, zemitá glazura, bílá + kysličníky kovů, v. 95,5 cm, 

průměr 26 cm, cena: 30.000,- Kč 
9. Oldřich Baran, Trojitá váza, původně 70. léta - nově zhotoveno 2014, poštorenská granula, patina 

kysličníky kovů, v. 78 cm, průměr 31 cm, cena: 20.000,- Kč 
10. Mikoláš Axmann, Rybolov, 3/19, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 63 cm, 2011, cena: 11.000,- 

Kč 
11. Mikoláš Axmann, Adventní koncert, 5/12, přímý kamenotisk na kartonu, 74 x 63 cm, cena: 9.000,- 

Kč 
12. Mikoláš Axmann, Vinice, 10/18, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 63 cm, 2000, cena: 9.000,- Kč 
13. Mikoláš Axmann, Pokušení času, 9/10, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 1996, cena: 

9.000,- Kč 
14. Mikoláš Axmann, Prarodiče, 16/19, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 2008, cena: 

10.000,-Kč 
15. Mikoláš Axmann, Kytarista ze Siamu, 13/20, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, cena: 

10.000,- Kč  
16. Mikoláš Axmann, Observatoř, 13/20, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 2006, cena: 

9.000,- Kč 
17. Mikoláš Axmann,  Andante, 7/17, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 2004, cena: 9.000,- 

Kč 
18. Mikoláš Axmann, Na kraji města, 3/5, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 2009, cena: 

11.000,- Kč 
19. Mikoláš Axmann, Velký kolotoč, 7/12, přímý kamenotisk na kartonu, 78 x 64 cm, 2001, cena: 

9.000,- Kč 
20. Zdena Höhmová, Z cyklu „Nová chemie“ I., 2010, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
21. Zdena Höhmová, Z cyklu „Nová chemie“ II., 2011, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
22. Zdena Höhmová, Z cyklu „Nová chemie“ III., 2010, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
23. Zdena Höhmová Z cyklu „Nová chemie“ IV., 2011, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
24. Zdena Höhmová Z cyklu „Nová chemie“ V., 2011, kombinovaná technika, papír, 69,5 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
25. Zdena Höhmová Z cyklu „Nová chemie“ VI., 2011, kombinovaná technika, papír, 70 x 100 cm, 

cena: 20.000,- Kč 
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Příloha č. 2 
Přehled návštěvnosti expozic, výstav, vernisáží, doprovodných programů  

a kulturně výchovných akcí za rok 2014 v Galerii výtvarného umění v Hodoníně 

VÝSTAVY, DOPROVODNÉ PROGRAMY, 
KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE 

název/sledované období 

návštěvníci  
expozic, 
výstav,  

doprovodných 
programů 

návštěvníci  
kulturně 

výchovných 
akcí 

(KVA) 

návštěvnost 
celkem 

Výstava: SVUM/Jubilanti (13. 11. 2013 – 5. 1. 2014)  
Výstava: Talenty/Martin Kyjovský (27. 11. 2013 – 5. 1. 2014) 
Sledované období: 1. 1. – 5. 1. 2014  

22 0 22 

Výstava: Mikoláš Axmann/Sítě/Nets/kresby a kamenotisky 
Výstava: Jaromír Míčka/fotografie 
Výstava: Jan Samec/Otisky dne a noci/obrazy 
Výstava: Talenty/Martin Kyjovský (prodlouženo 15. 1. - 26. 1.2014)  
Výstava: Talenty/Klára Štefanovičová (29. 1. – 16. 3. 2014) 

Sledované období: 15. 1. – 16. 3. 2014 
7x Doprovodné programy: 140 dětí  

663  663 

KVA: Beseda s fotografem Jaromírem Míčkou, 12. 2. 2014  13 13 

KVA: Workshop s Mikolášem Axmannem, 14. 3. 2014  20 20 

KVA: Přednáška o litografii/Mikoláš Axmann, 14. 3. 2014  38 38 

Výstava: František Kaván/Krajinářská tvorba 
Výstava: Ján Kudlička /Ná/znaky 
Anna Pleštilová/Mžitky/ilustrace 
Sledované období: 2. 4. – 1. 6. 2014 
12x Doprovodné programy: 253 dětí  

1 149 
 

1 149 

KVA: Den Země (program Inspirace krajinou), 22. 4. 2014 
 

64 64 

KVA: Přednáška „Pozor falzum“/František Makeš, 24. 4. 2014 
 

49 49 

KVA: Workshop s Annou Pleštilovou, 5. 5. 2014 
 

24 24 

KVA: Workshop s Annou Pleštilovou, 6. 5. 2014 
 

21 21 

KVA: Přednáška o autorské knize/Anna Pleštilová, 6. 5. 2014 
 

13 13 

KVA: Muzejní noc 2014, 23. 5. 2014   340 340 

Výstava: Petrohrad-Moskva-Paříž.  
                 Ruské malířství 19. a 1. pol. 20. století ze sbírek GVU v Náchodě. 

Výstava: Oldřich Baran/keramika 
Výstava: Miroslav Malina/Zpátky do minulosti 
Sledované období: 11. 6. – 24. 8. 2014 
9x Doprovodné programy: 172 dětí 

1 257 
 

1 257 

Výstava: Mladé setkání 2014.  
                 XIII. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků. 
Výstava: Talenty/Aneta Garčicová (14. 10. – 30. 11. 2014) 

Sledované období: 1. 10. – 30. 11. 2014 
20x Doprovodné programy: 330 dětí  

1 195  1 195 

KVA: Den otevřených dveří, 19. 11. 2014  
(program: přednáška Autorská kniha a Veletrh autorské knihy v NY,  
 dopisní workshop, program Galerie do kapsy, volná prohlídka expozic) 

 
82 82 

Výstava: SVUM a hosté 
Výstava: David Böhm/Hlava v hlavě/ilustrace 
Sledované období:  10. 12. – 31. 12. 2014, (výstavy do 25. 1. 2015) 

5x Doprovodné programy: 95 dětí 

372  372 

Celkem návštěvnost výstav, doprovodných programů 
 a kulturně výchovných akcí:  4 658 664 5 322 

Účastníci seminářů:  
Seminář pro edukační pracovníky RG, 27. - 28. 5. 2014, 8 osob 
Seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ, 19. 11. 2014, 4 osoby 
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Badatelé (návštěvy):   5 

Návštěvnost celkem: 5 339 

Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě 27. a 28. 9. 2014                                                                                     2 534 
/Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo/ 

Doprovodné programy v rámci návštěvnosti výstav: 990 dětí.  


