
 

1 Úvod 

1.1 Slovo ředitele 

 

Nezbývá mně než i v letošním roce opakovat některá základní data, která jsou stále 

platná pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, a která je v Ústeckém 

kraji nezastupitelnou institucí vystavující, shromažďující, zpracovávající a ošetřující 

umělecká díla ze starých fondů a seznamující s uměním různých epoch až do současnosti. 

Jako jediná v tomto kraji pracuje spolu s biskupstvím v Litoměřicích na seznamování 

veřejnosti s výtvarným uměním několika století z církevního majetku v Muzeu a galerii 

litoměřické diecéze, a to od roku 1995, kdy byla po sto letech znovuotevřena, a to jako 

první v naší republice po listopadu 1989. Stejně tak – opět jako jediná v tomto kraji a 

jediná v republice - má stálou expozici naivního (insitního) umění, stále doplňovanou 

novými akvizicemi starších i nových autorů (v loňském roce to byla pozůstalost řezbáře 

Antonína Paříka, kterou zakoupila z dotace Ústeckého kraje). Dále na krátkodobých 

výstavách představuje díla i ze soukromých sbírek, často v kooperaci s jinými subjekty (v 

roce 2016, se zahájením v předchozím roce, to byla výstava díla Josefa Lady a následně, 

s přesahem do roku 2017, výstava děl Kamila Lhotáka) V loňském roce, roce oslav 

narození Karla IV., se Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích výraznou 

měrou podílela na výstavě Ústeckého kraje s názvem „Severozápadní Čechy za vlády 

Lucemburků“ realizovanou v Regionálním muzeu v Teplicích. K této výstavě galerie 

nechala vytisknout knihu/katalog, která obdržela v roce 2017 za předchozí rok druhé 

místo v soutěži Asociace muzeí a galerií Gloria musaealis.                                                                                                                                                      

 

Dlouholetá plodná spolupráce mezi galerií a litoměřickým biskupstvím byla několikrát 

představena na předchozích výstavách a v roce 2017 bude opět připomenuta výstavou 

"Mýtus Ulrich Creutz" a vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz 

1473–1517.   Na tuto výstavu pak bude navazovat v roce 2019 další, která bude mapovat 

„Sběratelské úsilí biskupa Valdštejna“ a bude tak vhodně doplňovat dlouholetou úspěšnou 

spolupráci mezi oběma subjekty. V této souvislosti je nutné zmínit i skutečnost, že galerie 

také do určité míry participuje na vydání dalšího díla Vincence Luksche „Soupis 

historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl II. Okres 

Litoměřice“, které bude vydáno s téměř stoletým zpožděním, ale až nyní vyjde také 

v českém překladu s množstvím ilustrací a bude sloužit všem badatelům a zájemcům o 



historii a dějiny umění a religionistiku. Tak jak bylo možné předpokládat, tak se velkému 

zájmu návštěvníků těšila vánoční výstava díla Kamila Lhotáka, která byla připravena ve 

spolupráci s Retrogallery Praha.   

Opět zůstává úkolem do dalšího roku, respektive do dalších let, včasná příprava 

edukačních programů k jednotlivým přechodným výstavám tak, aby tyto byly nabízeny s 

časovým předstihem před vernisáží, aby školy, případně veřejnost se mohly na daná 

témata připravit a reagovat. S tím souvisí i nutnost v letních měsících oslovovat 

příměstské letní tábory, či různá zařízení pro mládež. 

Další moment, který je nutné zlepšit, je propojení akcí mezi SGVU v Litoměřicích a 

dalšími organizacemi ve městě a krajskými zařízeními v okrese, či kraji tak, aby si 

vernisážemi termínově příliš nekonkurovaly.  

Odezva ze strany veřejnosti je však zatím i nadále příznivá a je zpětnou vazbou námi 

pořádaných výstav a dalších aktivit, kterými galerie oživuje kulturní dění nejen v tomto 

městě, ale v mnohem širším okolí. SGVU v Litoměřicích si pochopitelně plnila všechny 

povinnosti, které vycházejí z její Zřizovací listiny a vyplývají ze zákona č. 122/2000 Sb. o 

ochraně sbírek muzejní povahy. 

 

Rádi bychom představili to, co se nám v roce 2016 povedlo: 

 

- výstavou Hoffmeisterova ironická kronika doby – jsme připomněli nejen 

osobnost Adolfa Hoffmeistera, který byl i ve smyslu vnímání 20. století jako 

historické epochy, ciceronem provázejícím celým obdobím, ale současně jsme 

připomněli i autora knihy/katalogu, Františka Šmejkala, jehož monografii, pod 

stejným titulem, jsme vydali ve spolupráci s Památníkem Terezín NKP a pražskou 

galerií Millenium. Doslov k této knize napsal – jako addendum k původnímu textu 

z doby před rokem 1988 – Milan Kundera.  

- připravili jsme další ročník sochařských výstav, které nesou název „Sochaři na 

parkánu“, kde se každým rokem představují vybraní sochaři svými exteriérovými 

díly, která obvykle nejsou příliš prezentována; v roce 2016 to byla výstava 

předčasně zemřelého sochaře Mariuse Kotrby.  

- v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích jsme 

uskutečnili, ve spolupráci s Uměleckým sdružením ELGAR cyklus koncertů vážné 

hudby. Tamtéž také proběhl koncert beethovenovského hudebního festivalu, 



dvoudenní letní hudební slavnosti (obě akce jako rodinné stříbro Ústeckého kraje) 

a další koncerty za velkého zájmu posluchačů.                                                               

- získali jsme další akvizice, které obohatily sbírky Ústeckého kraje, od kterého 

jsme získali i dotaci na akviziční činnost 

- zrealizovali jsme celkem výtvarné dílny pro veřejnost a další vnější výstupy – 

k těm nejúspěšnějším patřily tradičně Muzejní noc a Noc kostelů   

- v Regionálním muzeu v Teplicích jsme uskutečnili pod záštitou biskupa 

litoměřického Jana Baxanta a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 

výstavu Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků. Souběžně vydaná 

kniha/katalog s totožným názvem získala druhou cenu v soutěži Gloria Musaealis, 

kterou vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR.  

 

Jako priority pro rok 2017 jsme vyhlásili tyto cíle: 

 

- dále pokračovat v plnění střednědobého plánu činnosti  

- nadále zvyšovat návštěvnost galerie a jednotlivých výstav lepší public relations a lepší 

edukační prací  

- prostřednictvím promyšlené public relations zvýšit zájem o galerii jako takovou 

       - pokračovat v cyklu sochařských výstav „Sochaři na parkánu“ výstavou soch Jiřího    

         Korce 

- podílet se na základních opravách a běžné údržbě objektů v majetku Ústeckého kraje, 

které užívá SGVU v Litoměřicích 

- ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Filosofickou fakultou University Karlovy 

v Praze připravit výstavu "Mýtus Ulrich Creutz" a vizuální kultura v Kadani za Jana 

Hasištejnského z Lobkowicz 1473–1517   

– Představit výstavou „Krajina severozápadních Čech v 19. století“ specifika tohoto 

kraje v kontextu s českou krajinomalbou.   

 

 

Činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích by nebyla možná bez 

metodické a finanční podpory zřizovatele Ústeckého kraje a Krajského úřadu. Rád bych touto 

cestou proto poděkoval radě Ústeckého kraje a zaměstnancům odboru kultury a památkové 

péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedeného Mgr. Radkem Spálou.  

 



Naše poděkování za podporu a spolupráci patří také Městu Litoměřice a starostovi Mgr. 

Ladislavu Chlupáčovi, radě města a všem ostatním partnerům, kteří s galerií spolupracují 

nebo ji věcně či finančně podporují.  

Děkujeme také všem návštěvníkům, jejichž přízeň a každá jejich návštěva v galerii je 

velkou a základní motivací pro naši další práci.  

 

PhDr. Jan Štíbr 

 ředitel SGVU v Litoměřicích 

 

 

 

1.2  Základní informace o galerii 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je příspěvkovou organizací Ústeckého 

kraje od roku 2001. Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve 

Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o 

ochraně sbírek muzejní povahy a dle změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky 

muzejní povahy. SGVU v Litoměřicích se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do 

současnosti, na evropské umění 16.–20. století a na sbírání, uchovávání, prezentování a 

studium naivního umění, a to celostátně. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním 

výstavním programu, ale i na výstavách dalších institucí ať už doma nebo v zahraničí.  

SGVU v Litoměřicích byla otevřena pro veřejnost v roce 1958 a řadí se tak 

k nejstarším muzeím umění v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá 

čtyři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se 

nachází stálá sbírka českého výtvarného umění 14. až počátku 20. století a dále pak prostory 

pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a 

muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak stálá expozice naivního umění. Pro 

sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. 

Základním problémem, s kterým se SGVU v Litoměřicích potýká je nedostatek 

prostor, v nichž by mohla představit bohatství sbírek ukrytých v depozitářích tak jako tomu 

bylo například při výstavě Pohledy do sbírek SGVU v Litoměřicích, konané k výročí založení 

galerie. 

SGVU v Litoměřicích je členem profesního sdružení Rady galerií ČR. 



                                                                                                                          

1.3 Organizační uspořádání instituce 

1.3.1 Organizační struktura SGVU v Litoměřicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.   Počet zaměstnanců v roce 2016 

 

V roce 2016 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích pracovalo celkem 32 

fyzických osob a 23,32 přepočtených 

 

ředitel – PhDr. Jan Štíbr 

 

1 Bc. Hana Kunešová - ekonomka 

2 MgA. Jan Brodský - kurátor výstav, fotograf, grafik 

3 Mgr. Lucie Petrasová - grafička 

4 Marie Hrubá - knihovnice 

5 PhDr. Jiřina Kumstátová; Bc. Jaroslava Píchová; PhDr. Ľubomír Turčan  

      – kurátoři sbírek a výstav  

6 Mgr. Alena Beránková – kurátor sbírek a výstav, dokumentátor 



7 PhDr. Olga Kubelková – lektor, kurátor výstav 

8 Ing. Zuzana Gáboriková – asistentka ředitele, PR, archivářka  

9 Josef Skoupý – správce depozitáře, výstavář 

10 Irena Štáfová – pokladní galerie 

11 Marie Bártová; Marie Bittrychová; Jaroslava Kořanová; Jaroslava Olszárová – 

pokladní v jednotlivých expozicích 

12 Kustodi - Anna Chotěborová; Anna Haufová; Lenka Hermannová; Marie Horská; 

Zdeňka Kučerová; Milena Lápková; Libuše Macháčková; Jarmila Ondráčková; Josef 

Pavlíček; Hana Růžková; Lenka Šebová; Václav Vébr  

13 Ing. Miroslav Steranka 

14 Jaroslava Kočová; Věra Štanglová 

 

2 Sbírky  

2.1 Charakteristika sbírkového profilu instituce 

 

     Hlavní část sbírky SGVU v Litoměřicích tvoří české výtvarné umění od 14. století až po 

současnost a dále pak rozsáhlá a v České republice ojedinělá sbírka naivního umění a art brut, 

která byla budovaná od roku 1967. Sbírkové předměty obsažené v těchto sbírkách pak tvoří 

páteř stálých expozic a jsou využívané pro různé krátkodobé výstavy v naší galerii i jako 

zápůjčky institucím podobného typu. Dále pak galerie doplňuje sbírky uměleckými díly 

regionálního charakteru od umělců žijících, působících nebo po určitou dobu tvořících 

v regionu i díly nadregionálního charakteru, kde je připadnou přidanou hodnotou vztah tvůrce 

k tomuto kraji 

 

2.1.2 Stav fondu k 31. 12. 2016 

 

SGVU v Litoměřicích eviduje ve svých sbírkách celkem 6 937 uměleckých předmětů / 

inventárních čísel, z toho v jednotlivých podsbírkách: 

 

podsbírka Malby – celkem 2 037 uměleckých předmětů / inventárních čísel  

podsbírka Kresby a grafiky – celkem 4 190 uměleckých předmětů / inventárních čísel 

podsbírka Plastiky – celkem 710 uměleckých předmětů / inventárních čísel  

 

 

Stav deponátů k 31. 12. 2016 

DO 75 

DP 75 

Celkem je SGVU v Litoměřicích dlouhodobě zapůjčeno 150 uměleckých děl a předmětů. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Prezentace sbírek galerie 

2.2.1 Úvod 

 

Sbírky SGVU v Litoměřicích jsou prezentovány ve stálých expozicích, jedná se o expozici 

výtvarného umění 14. až počátku 20. století a o unikátní Expozici naivního umění a art 

brut. Dále SGVU v Litoměřicích od roku 1995 provozuje Galerii a muzeu litoměřické 

diecéze.  

 

Expozice výtvarného umění 14. až počátku 20. století 

Expozice je prezentována ve čtyřech sálech, ve kterých je vystaveno umění malířské i 

sochařské. Středověké a renesanční umění představuje výtvarná díla výhradně s křesťanskou 

tematikou především z oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech. Sál barokního umění 

prezentuje jak křesťanské náměty, tak i náměty profánní od předních umělců dané doby, 

zastoupeni jsou například Petr Brandl, Jan Kupecký, Matyáš Bernard Braun.  

Expozice umění 19. a počátku 20. století byla díky zápůjčce několika děl zásadního 

významu výrazně obměněna, vystavena jsou díla Adolfa Kosárka, Antonína Mánesa, Josefa 

Mánesa, Luďka Marolda, Bohumila Kubišty, Miloše Jiránka a další.  

 

Expozice NAIVNÍ UMĚNÍ A ART BRUT 

Expozici tvoří ojedinělý soubor obrazů, kreseb a plastik, který byl utvářen od roku 

1967 s cílem zachytit nejrozmanitější tendence a způsoby výrazu ryzích naivních umělců, 

působících mnohdy v úzkém sociálním okruhu. Nejedná se o amatérskou tvorbu, nýbrž 

o tvůrce s neobvyklým viděním světa, často nedotčeným oficiální uměleckou produkcí.  

 Současná podoba expozice respektuje aktuální tendence vnímání neprofesionální 

tvorby. Autoři expozice proto oddělili tvorbu art brut prezentovanou v přízemí a ve sklepním 

prostoru od čistě naivního/insitního umění prezentovaného v prvním patře a v podkroví 

budovy. 

 

 

GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE 

Stálá expozice je tvořena dlouhodobými deponáty z Biskupství litoměřického, mezi které 

patří například významná díla Mistra Tiburtinské Sibylly, Lucase Cranacha st., Jana Steena, 

Petra Brandla a dalších.  

 

Pro základní informaci mají návštěvníci k dispozici stručný informační leták aktualizovaný a 

nově vydaný v roce 2016 ke všem stálým expozicím galerie ve třech jazykových mutacích, 

české, německé a anglické. Dále jsou k dispozici katalogy minulých výstav, které se 

vztahovaly k dílům zde vystaveným, jako byla například výstava Žitenice, Poklady 

litoměřické diecéze, Ad gloriam dei, která mapovala uměleckou produkci severozápadních 

Čech v období románském až barokním. Mimo to jsou pro školy připraveny interaktivní 

vzdělávací programy vědomostní i s výtvarnou aktivitou, které jsou k dispozici v průběhu 

celého roku.  

 



 

2.2.2 Zápůjčky za rok 2016  

 

Smlouva 

číslo 

Vypůjčitel Název výstavy Termín výstavy Zapůjčená díla Počet děl 

 

Z 16/2015 Galerie umění 

Karlovy Vary 

Jiří John 4. 2. – 27. 3. 

2016 

Jiří John: Ilustrace 

k básnické próze Fr. 

Halase –Já se tam 

vrátím, 1971 

7 kreseb 

Z 1/2016 Alšova jihočeská 

galerie 

Bolestná 

melancholie – 

Václav Hejna a 

expresivní 

tendence ve 30. 

letech 20. století 

28. 1. – 10. 4. 

2016 

Václav Hejna: Nosič 

protestů, 1934 

1 obraz 

Z 2/2016 Alšova jihočeská 

galerie 

Zbyněk Sekal – A 

věci se zvolna 

berou před se 

12. 3. – 12. 6. 

2016 

Zbyněk Sekal: Konec 

lesa, kol. 1963 

Obydlí, 1958 

2 sochy 

Z 3/2016 Museum Kampa v 

Praze 

Via canis 7. 6. – 19. 9. 

2016 

Pavel Nešleha: Oidipus 

II, 1992 

Oidipus III, 1992 

2 obrazy 

Z 4/2016 Muzeum Českého 

ráje v Turnově 

Ladislav a 

Valerián 

Karouškovi 

25. 2. – 1. 5. 

2016 

Valerián Karoušek: 

Kytarista, 1968 

1 socha 

 

Z 5/2016 Galerie 

výtvarného 

umění v Ostravě 

V novém světě – 

principy 

modernity 1917–

1927 

27. 9. 2016 –  

8. 1. 2017  

Emil Filla: Zátiší 

s mísou, 1922 

Hráč, 1925 

Josef Šíma: Le Havre, 

1923 

Karel Holan: Utopená, 

1924 

Josef Šíma: Hlava, 1927 

4 obrazy 

1 kresba 

Z 6/2016 Valašské muzeum 
v přírodě 
v Rožnově pod 
Radhoštěm 
 

Dřevěný svět 

Josefa Heji 

24. 5. – 31. 10. 

2016 

Josef Heja: Dřevař, kol. 

1974 

Stromek s ptáky, kol. 

1974  

Pasáček s pěti 

ovečkami, kozou  

a krávou, (1976) 

Svatebčané, (1969) 

Zápas, (1969) 

5 soch 

Z 7/2016 Národní galerie v 
Praze 
 

Zdeněk Rykr a 

továrna na 

čokoládu 

26. 5. – 28. 8. 

2016 

Zdeněk Rykr: Kolínská 

ulička, 1927 

1 obraz 



Z 8/2016 Regionální 

muzeum  

v Teplicích 

Severozápadní 

Čechy za vlády 

Lucemburků 

6. 5. – 30. 10. 

2016 

neznámý autor: sv. 

Petr, 1. pol. 14. stol. 

Navštívení Panny 

Marie, 1440–1470 

Holubice (Duch svatý), 

2. pol. 14. stol. 

1 socha 

2 vitraje 

Z 9/2016 Museum Kampa v 

Praze 

František Kupka a 

tělesnost 

v zobrazení 

současníků 

24. 5. – 11. 9. 

2016 

Bohumil Kafka: Žena po 

koupeli zvedající plášť, 

1906 

1 socha 

Z 10/2016 Městská galerie 
Litomyšl 
 

Bohdan Kopecký 

– vladyka z bídy 

1. 7. – 2. 10. 

2016 

Bohdan Kopecký: 

Samota Roberta 

Lukáše, 1960 

Na okraji, (kolem 1963) 

2 obrazy 

Z 11/2016 Muzeum a galerie 
Hořice 
 

Symposium ´66 28. 6. – 

28. 8. 2016 
Vladimír Preclík: 

Provencálské město, 

1965 

1 socha 

Z 12/2016 Galerie Zdeněk 

Sklenář 

Zdeněk Sklenář, 

ať rozkvete sto 

květů 

4. 6. – 10. 7. 

2016 

Zdeněk Sklenář: Pocta 

Karlu Hynku Máchovi, 

1973 

1 obraz 

Z 13/2016 Oblastní galerie 

Vysočiny V Jihlavě 

 

X: Čestmír Kafka 10. 11. 2016 – 

15. 1. 2017 

Čestmír Kafka: 

Vegetace z cyklu Země, 

1971 

Velká bílá krajina 

(diptych), 1979 

2 obrazy 

Z 14/2016 Muzeum umění 

Olomouc 

 

Šumění 

andělských křídel. 

Anděl 

v evropském 

výtvarném umění 

27. 10. 2016 – 

5. 3. 2017 

Horymír Zelenka: Sen, 

1968 

František Tichý: 

Zvěstování, 1946 

1 obraz 

1 kresba 

Z 15/2016 Muzeum města 

Ústí Nad Labem 

 

Doerell a jeho 

svět 

25. 8. 2016 –  

3. 3. 2017 

Ernst Gustav Döerell: 

Labská krajina u Ústí 

nad Labem, 1865 

Pohled na České 

středohoří, 1871 

Valtířov, 1868 

Zřícenina hradu 

Kostomlaty, 1873 

Zámek Jezeří, 1872 

Bořeň u Bíliny, 

nedatováno 

Lesní scenerie s Českým 

středohořím, 

s Milešovkou 

a Kletečnou, 1874 

15 obrazů 



Pohled na hrad Střekov 

a Ústí nad Labem, 1876 

Krajina u Chomutova – 

Kamencové jezero, 

1875 

Labská krajina u 

Valtířova s pramicí, 

1873 

Labská krajina u 

Valtířova s plachetnicí a 

koňmi, 1870 

Krušnohorská krajina 

s Krupkou, nedatováno 

Krajina pod Krušnými 

horami, 1872 

Porta Bohemica – 

pohled od Ústí nad 

Labem, 1876 

Muž v lomu, 1865 

Z 16/2016 Museum Kampa v 

Praze 

Josef Istler 7. 10. 2016 – 

15. 1. 2017 

Josef Istler: Bez názvu, 

1962 

Obraz, 1943 

Kresba, 1944 

1 obraz 

2 kresby 

Z 17/2016 Muzeum a galerie 

v Prostějově 

Nejprve musí býti 

obraz v srdci, aby 

ho pak mohly být 

plné oči 

1. 12. 2016 – 

29. 1. 2017 

Josef Čapek: Blecha, 

1916 

Zena s brambory, 1931 

V boj, 1939 

 

3 obrazy 

Z 18/2016 ak. soch. Stanislav 

Hanzík 

Stanislav Hanzík – 

sochařské dílo 

23. 11. 2016 – 

29. 1. 2017 

Stanislav Hanzík: 

Svářeč, 1960 

1 socha 

 

 

V roce 2016 bylo zapůjčeno celkem 59 uměleckých sbírkových předmětů. 

 

SGVU v Litoměřicích se svými zápůjčkami podílela na výstavních projektech zásadního 

významu pořádaných uměleckými institucemi v rámci celé České republiky. Za všechny 

jmenujme především odborně ceněné a návštěvnicky úspěšné výstavy Zdeněk Rykr a továrna 

na čokoládu pořádanou Národní galerií ve výstavních prostorách Veletržního paláce v Praze, 

monografickou výstavu Josef Istler pořádanou Museem Kampa, dále výstavu V novém světě – 

principy modernity 1917–1927 z produkce Galerie výtvarného umění v Ostravě, výstavu 

Šumění andělských křídel. Anděl v evropském výtvarném umění pořádanou Muzeem umění 

Olomouc, anebo výstavu Nejprve musí býti obraz v srdci, aby ho pak mohly být plné oči z 



produkce Muzea a galerie v Prostějově, či návštěvnicky velmi vděčnou výstavu Doerell 

a jeho svět pořádanou Muzeem města Ústí nad Labem. Litoměřická galerie se také podílela 

jak zápůjčkami, tak odbornou spoluprací na výstavě Severozápadní Čechy za vlády 

Lucemburků spolupořádanou Regionálním muzeem v Teplicích.  

 

Pro vlastní výstavy bylo v roce 2016 vypůjčeno celkem 899 uměleckých předmětů z jiných 

sbírkotvorných institucí a od soukromých sběratelů. 

 

 

 

2.2.3 Registr sbírek výtvarného umění Rady galerií ČR  

 

Jedním z hlavních cílů galerie je společně s dokumentací, evidencí a odbornou péčí o 

výtvarná díla i jejich zpřístupňování veřejnosti. Pro jednotné a snadné on-line zpřístupnění 

sbírek z institucí sdružených v Radě galerií ČR je provozován Registr sbírek výtvarného 

umění galerií v rámci RG ČR. Registr sbírek mapuje bohatost sbírkového fondu zúčastněných 

galerií a představuje významné zjednodušení pro odbornou práci při přípravě výstav a při 

badatelské činnosti. Registr je stále průběžně aktualizován a doplňován akvizicemi a 

reprodukcemi jednotlivých děl. V současné době slouží především odborným pracovníkům 

sdružených galerií, ale pomalu ho začíná využívat i širší veřejnost.  

 SGVU  v Litoměřicích se do tohoto projektu Rady galerií ČR a metodického centra 

CITeM v Brně zapojila jako jedna z prvních galerií a v rámci projektu naplnila webovou 

databázi Registru sbírek svými daty a on-line ji zpřístupnila.  

 

2.3 Akvizice / Nákupy – dary 

 

V roce 2016 byla do sbírek SGVU v Litoměřicích získána tato díla: 

 

1/2016  Miloš Ševčík – Velká abstrakce, 1988, pastel a akvarel na papíru,  

  64,2 x 44,8 cm, signováno a datováno vlevo dole tužkou: M. ŠEVČÍK 1988, 

  stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, inv. č. R-4134. 

 

2/2016  Miloš Ševčík – Malá abstrakce, 1997, olej na papíru, 14,1 x 20,9 cm,  

  signováno a datováno vpravo dole tužkou: M. ŠEVČÍK 1997, stav dobrý, 

  provenience česká. 

  Koupě, inv. č. R-4135. 

 

3/2016  Jiří Kačer – Stéla, 2008, žula, v. 197 cm, nesignováno, stav dobrý,  

  provenience česká. 

  Koupě, inv. č. P-659. 

.   



4/2016  Stanislav Hanzík – Poutník, (1966), bronz, v. 28 cm, signováno na  

 hranolovém soklíku vzadu rytím: HANZÍK, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, inv. č. P-660.  

 

5/2016  Stanislav Hanzík – Můj kraj, 80. léta 20. století, sádra, v. 45 cm,  

  nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, inv. č. P-661. 

 

6/2016  Karel Demel – Koncert, 1976, barevný lept na papíru, tisk: 31,6 × 39,6 cm, 

list: 48 × 62,4 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou: Karel 

Demel 76, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 28. 2. 2016, inv. č. R-4136. 

 

7/2016  Karel Demel – Dvojice, 1981, barevný lept na papíru, tisk: 22 × 9,1 cm, list:  

32,3 × 16,3 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou: Karel 

Demel 81, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 28. 2. 2016, inv. č. R-4137. 

 

8/2016  Karel Demel – Vlasy, 1976, barevný lept na papíru, tisk: 23,1 × 17,5 cm, list:  

36,9 × 31,3 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou: Karel 

Demel 76, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 4. 2016, inv. č. R-4138. 

 

9/2016  Karel Demel – Richard Wagner, 1974, barevný lept na papíru, tisk:  

26,3 × 15,7 cm, list: 37 × 31,2 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: Karel Demel 74, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 4. 2016, inv. č. R-4139. 

 

10/2016 Karel Demel – Akt, 1976, barevný lept na papíru, tisk: 23 × 17,6 cm, list:  

36,9 × 31,4 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou: Karel 

Demel 76, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 4. 2016, inv. č. R-4140. 

 

11/2016 Karel Demel – Akt v zrcadle, 1976, barevný lept na papíru, tisk:  

23,1 × 17,7 cm, list: 36,9 × 31,4 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: Karel Demel 76, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 4. 2016, inv. č. R-4141. 

 

12/2016 Miloš Ševčík – Velká abstrakce, 1987, uhel na papíru, 88 × 62,5 cm, 

signováno a datováno vpravo dole v kresbě tužkou: M. Ševčík 87, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 12. 4. 2016, inv. č. R-4142. 

 



13/2016 Jitka Válová – Postavy - Baletní scéna, 70. léta 20. století, uhel a akvarel na 

oranžovém papíru, 38,6 × 39,2 cm, signováno vpravo dole tužkou: J. Válová, 

stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 14. 4. 2016, inv. č. R-4143. 

 

14/2016 Rudolf Veit – Postavy a panorama města – skica ze skicáře, 10. léta  

20. století, tužka na papíru, 17,4 × 26,5 cm, signováno vpravo dole tužkou: 

Veit, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 23. 4. 2016, inv. č. R-4144. 

 

15/2016 Rudolf Veit – Portrét ženy – skica ze skicáře, 10. léta 20. století, tužka na 

papíru, 17,4 × 26,2 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 23. 4. 2016, inv. č. R-4145. 

 

16/2016 Rudolf Veit – Postavy / koně v postroji – oboustranná skica ze skicáře,  

10. léta 20. století, tužka na papíru, 17,3 × 26,1 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 23. 4. 2016, inv. č. R-4146. 

 

17/2016 Jitka Válová – Úděl, 2009, barevná litografie na papíru, tisk: 48,3 × 32,5 cm, 

list: 63,9 × 45 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

J. Válová 09, vlevo dole: A. T., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 27. 4. 2016, inv. č. R-4147. 

 

18/2016 Jitka Válová – Úlek, 2009, barevná litografie na papíru, tisk: 48,8 × 32,9 cm, 

list: 63,9 × 45 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

J. Válová 09, vlevo dole: A. T., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 27. 4. 2016, inv. č. R-4148. 

 

19/2016 Jitka Válová – Na cestě, 2009, litografie na žlutém papíru, tisk:  

32,1 × 44,7 cm, list: 49,8 × 70 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: J. Válová 09, vlevo dole: 35/50, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 27. 4. 2016, inv. č. R-4149. 

 

20/2016 Jitka Válová – Výskok a pád, 2009, litografie na nažloutlém papíru, tisk:  

36 × 30,5 cm, list: 70,5 × 49,6 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: J. Válová 09, vlevo dole: 24/50, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 27. 4. 2016, inv. č. R-4150. 

 

21/2016 Jiří Kles – Pohled na vesničku (Děčínsko?), 1913, olej na plátně, 40 × 70 cm, 

signováno a datováno vlevo dole černě: …. Kles 1913, stav dobrý,  

 provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 5. 2016, inv. č. O-2045. 

 



22/2016 Antonín Pařík – Plavkyně (velká), nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, choroš, lak, v. 109 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-662. 

 

23/2016 Antonín Pařík – Plavkyně (malá), nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, lak, v. 35,7 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-663. 

 

24/2016 Antonín Pařík – Plavec, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, roští, 

šišky, stébla, lak, v. 40 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-664. 

 

25/2016 Antonín Pařík – Žena v puntíkových šatech, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, roští, ptačí brky, šišky, lak, v. 114,5 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-665. 

 

26/2016 Antonín Pařík – Šohaj, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, roští, 

suché lesní plody, ptačí brk, lak, v. 124 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-666. 

 

27/2016 Antonín Pařík – Poutník, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 38 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-667. 

 

28/2016 Antonín Pařík – Bubeník, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

roští, lak, 42 × 15 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-668. 

 

29/2016 Antonín Pařík – Houbař s košíkem, 1968, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 24 cm, značeno zespodu na soklíku: A. P. 1968, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-669. 

 

30/2016 Antonín Pařík – Lesní na pokleku, 1974, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 24 cm, značeno zespodu na soklíku: A. P. 1974, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-670. 

 

31/2016 Antonín Pařík – Voják s kabelou, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, lak, v. 25,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-671. 



 

32/2016 Antonín Pařík – Bednář, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, 21,5 × 18,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-672. 

 

33/2016 Antonín Pařík – Odpočívající loupežník, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, roští, lesní plody, listí, ptačí brka, samorost, lak, 34 × 25 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-673. 

 

34/2016 Antonín Pařík – Odpočívající elegán, nedatováno, dřevo, polychromie, roští, 

houba, ptačí brk, lak, v. 35 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-674. 

 

35/2016 Antonín Pařík – Kuřák dlouhé dýmky s půllitrem, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, roští, lak, v. 37 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-675. 

 

36/2016 Antonín Pařík – Odpočívající muž na korku, nedatováno, dřevo, 

polychromie, korek, roští, ořech, žalud, listí, lak, v. 30 cm, nesignováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-676. 

 

37/2016 Antonín Pařík – Kuřák s cigárem v dutince, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, roští, lak, v. 25 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-677. 

 

38/2016 Antonín Pařík – Sedící piják s korbelem a fajfkou, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 23 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-678. 

 

39/2016 Antonín Pařík – Sedící muž se vztyčenou levicí, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, koudel, ptačí brk, lak, v. 21,5 cm, nesignováno, 

stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-679. 

 

40/2016 Antonín Pařík – Černý myslivec, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, roští, lak, v. 75 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-680. 

 

41/2016 Antonín Pařík – Pocestný, nedatováno, dřevo, polychromie, roští, lak,  



v. 53 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-681. 

 

42/2016 Antonín Pařík – Černý voják, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

roští, lak, v. 54,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-682. 

 

43/2016 Antonín Pařík – Jezdec na koni se vztyčenou paží, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, koudel, proutí, lak, 66 × 57 cm, nesignováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-683. 

 

44/2016 Antonín Pařík – Loupežník s krátkou šavlí, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, roští, houby, žalud, ptačí brk, lak, v. 77 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-684. 

 

45/2016 Antonín Pařík – Červený voják se zelenou šavlí, nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, koudel, ptačí brk, lýko, lak, v. 60 cm, nesignováno, 

stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-685. 

 

46/2016 Antonín Pařík – Loupežník – štramák, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, koudel, ptačí brk, lak, v. 47 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-686. 

 

47/2016 Antonín Pařík – Březový muž, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, roští, lak, v. 54 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-687. 

 

48/2016 Antonín Pařík – Muž v zeleném klobouku, nedatováno, dřevo, polychromie, 

koudel, šiška, lak, v. 96 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-688. 

 

49/2016 Antonín Pařík – Muž s velkou hlavou, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, březové špalíky, roští, lak, v. 56,5 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-689. 

 

50/2016 Antonín Pařík – Divý muž I, nedatováno, roští, dřevo, polychromie, březová 

kůra, lak, v. 62 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-690. 

 



51/2016 Antonín Pařík – Divý muž II, nedatováno, roští, dřevo, polychromie, březová 

kůra, lak, v. 113 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-691. 

 

52/2016 Antonín Pařík – Divý muž III, nedatováno, roští, dřevo, polychromie, 

březová kůra, stébla, lak, v. 48 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-692. 

 

53/2016 Antonín Pařík – Divý muž IV, nedatováno, roští, dřevo, polychromie, 

březová kůra, lak, v. 30 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-693. 

 

54/2016 Antonín Pařík – Hlava kuřáka, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, roští, ptačí brk, lak, 28 × 14 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-694. 

 

55/2016 Antonín Pařík – Sedící piják s dýmkou, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, roští, ptačí brk, samorost, lak, v. 64 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-695. 

 

56/2016 Antonín Pařík – Kravský povoz, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, lak, 20 × 48 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-696. 

 

57/2016 Antonín Pařík – Kravský potah (vláčení při orbě), nedatováno, dřevo, 

polychromie, březová kůra, koudel, lak, 21,5 × 35 cm, nesignováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-697. 

 

58/2016 Antonín Pařík – Lyžařka, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, ptačí brk, lak, 22 × 19 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-698. 

 

59/2016 Antonín Pařík – Lyžař, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, 22,5 × 22,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-699. 

 

60/2016 Antonín Pařík – Motocyklista, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, drátek, lak, 19,5 × 13 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-700. 



 

61/2016 Antonín Pařík – Hlava loupežníka I, nedatováno, dřevo, polychromie, 

koudel, lak, v. 13 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-701. 

 

62/2016 Antonín Pařík – Hlava loupežníka II, nedatováno, dřevo, polychromie, roští, 

březová kůra, šiška, suché listí, lak, v. 42 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-702. 

 

63/2016 Antonín Pařík – Generál Custer (poprsí), nedatováno, dřevo, polychromie, 

koudel, lak, v. 36 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-703. 

 

64/2016 Antonín Pařík – Dívka v zeleném, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, lak, 22 × 15 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-704. 

 

65/2016 Antonín Pařík – Jezdec modré kavalerie, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, štětiny, drát, lak, v. 34 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-705. 

 

66/2016 Antonín Pařík – Odpočinek na choroši, nedatováno, dřevo, polychromie, 

choroš, šiška, koudel, lak, 18 × 18 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-706. 

 

67/2016 Antonín Pařík – Lesní paní, 1970, dřevo, polychromie, koudel, lak, v. 18 cm, 

značeno zespodu na soklíku černě: A. P. 1970, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-707. 

 

68/2016 Antonín Pařík – Muž s nůší, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, provázek, lak, 22 × 10,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-708. 

 

69/2016 Antonín Pařík – Motocyklista II, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, vlasy, březový špalík, lak, 20 × 16 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-709. 

 

70/2016 Antonín Pařík – Voják I, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, 23 × 11,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 



  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-710. 

 

71/2016 Antonín Pařík – Voják II, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 17 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-711. 

 

72/2016 Antonín Pařík – Pijan, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

březové špalíky, koudel, lak, 16,5 × 9 cm, nesignováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-712. 

 

73/2016 Antonín Pařík – Poutník, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 18 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-713. 

 

74/2016 Antonín Pařík – Karbaník, nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra, 

koudel, lak, v. 20 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-714. 

 

75/2016 Antonín Pařík – Miniatura muže, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, lak, v. 10 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-715. 

 

76/2016 Antonín Pařík – Miniatura ženy, nedatováno, dřevo, polychromie, březová 

kůra, koudel, lak, v. 8,5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-716. 

 

77/2016 Antonín Pařík – Miniatura lesního skřítka, nedatováno, dřevo, polychromie, 

březová kůra, koudel, lak, v. 5 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. P-717. 

 

78/2016 Antonín Pařík – Sedící muž na pařezu s dýmkou, nedatováno, výšivka – 

potah na polštář, barevné bavlnky, plátno, 46 x 45,5 cm, nesignováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. O-2046. 

 

79/2016 Antonín Pařík – Paříci, 1975, výšivka – potah na polštář, barevné bavlnky, 

plátno, 45 x 44 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. O-2047. 

 

80/2016 Antonín Pařík – Dědeček Průcha a Paříci, 1979, výšivka, barevné bavlnky, 

plátno, 42 x 50,5 cm, značeno a datováno vpravo dole svisle: © J + R. P 79, 

stav dobrý, provenience česká. 



  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, inv. č. O-2048. 

 

81/2016 Jiří Klein – Studie muže (oboustranná), 1968, tužka na nažloutlém papíru,  

22,1 × 19,6 cm, značeno a datováno vpravo dole tužkou: K. 68, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 15. 5. 2016, inv. č. R-4151. 

 

82/2016 Jiří Klein – Studie muže (Gladiátor), 1967, tužka a akvarel na nažloutlém 

papíru, 28 × 21 cm, značeno a datováno vpravo dole tužkou: K 67, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 15. 5. 2016, inv. č. R-4152. 

 

83/2016 Karel Klein – Pohled na město s kostelem a klášterem, 60. léta 20. století, 

olej na plátně, 18 × 24 cm, signováno vpravo dole černě: Klein, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 19. 5. 2016, inv. č. O-2049. 

 

84/2016 Karel Klein – Krajina s pohořím, 60. léta 20. století, olej na plátně,  

13,8 × 20,5 cm, signováno na reverzu tužkou: Klein, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 19. 5. 2016, inv. č. O-2050. 

 

85/2016 Karel Klein – Panorama města, 60. léta 20. století, olej na plátně,  

19,9 × 25,4 cm, nesignováno a nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 19. 5. 2016, inv. č. O-2051. 

 

86/2016 Karel Demel – Hudba, 1990, barevný lept na papíru, tisk: 9,2 × 14,7 cm, list:  

14 × 19,2 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou: Karel 

Demel 90, vlevo dole: E. A., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 24. 5. 2016, inv. č. R-4153. 

 

87/2016 Karel Demel – A.LA.M. NUYTEN EX LIBRIS, 1990, barevný lept na 

papíru, tisk: 11,9 × 10,1 cm, list: 19,2 × 14,2 cm, signováno a datováno vpravo 

dole pod tiskem tužkou: Karel Demel 90, vlevo dole: E. A., stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 24. 5. 2016, inv. č. R-4154. 

 

88/2016 Pavel Sivko – Motýli, 80. léta 20. století, barevná litografie na papíru, tisk:  

29,5 × 24,2 cm, list: 41 × 31,3 cm, signováno vpravo dole pod tiskem tužkou: 

Pavel Sivko, vlevo dole: autor. tisk, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 24. 5. 2016, inv. č. R-4155. 

 



89/2016 Karel Klein – Pohled na město s kostelem a zámkem, 60. léta 20. století, 

pastel na fialovém papíru, 43 × 65 cm, signováno vpravo dole tužkou: K. 

Klein, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 30. 5. 2016, inv. č. R-4156. 

 

90/2016 Ota Janeček – Dívčí akt (oboustranná kresba), 60.–70. léta 20. století, 

akvarel na papíru, 32,8 × 36,7 cm, nesignováno a nedatováno, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 13. 6. 2016, inv. č. R-4157. 

 

91/2016 Karel Klein – Stojící akt zleva, 60. léta 20. století, tužka na papíru,  

48,5 × 32,4 cm, signováno vpravo dole tužkou: Klein, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 20. 6. 2016, inv. č. R-4158. 

 

92/2016 Karel Klein – Sedící akt zleva s hlavou opřenou o paže, 60. léta 20. století, 

tužka na papíru, 47,5 × 33,3 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 20. 6. 2016, inv. č. R-4159. 

 

93/2016 Karel Klein – Stojící akt zezadu s pokrčenou nohou, 60. léta 20. století, 

tužka na papíru, 49,3 × 34 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 20. 6. 2016, inv. č. R-4160. 

 

94/2016 Karel Klein – Sedící akt zezadu, 60. léta 20. století, tužka na papíru,  

49,3 × 34 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 20. 6. 2016, inv. č. R-4161. 

 

95/2016 Karel Klein – Stojící akt zezadu, 60. léta 20. století, kresba perem tuší na 

papíru, 30,8 × 21,9 cm, signováno vpravo dole tužkou: Klein, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 20. 6. 2016, inv. č. R-4162. 

 

96/2016 Karel Klein – Stojící akt en face, 60. léta 20. století, tužka na papíru,  

49,3 × 33,9 cm, nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 25. 6. 2016, inv. č. R-4163. 

 

97/2016 Karel Klein – Osamělý, 60. léta 20. století, olej na plátně, 55 × 38 cm, 

značeno vpravo dole rytím: K. F. K., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 26. 7. 2016, inv. č. O-2052. 

 

98/2016 Karel Klein – Velká abstrakce, 60. léta 20. století, olej na plátně,  

48 × 30 cm, nesignováno a nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 28. 7. 2016, inv. č. O-2053. 

 



99/2016 Karel Klein – Portrét matky, 1977, olej na plátně, 95 × 80 cm, signováno 

a datováno vpravo dole: K. F. Klein 77, stav: poškozená malba, provenience 

česká. 

  Dar v případě koupě předchozího díla, kupní smlouva ze dne 28. 7. 2016,  

inv. č. O-2054. 

 

100/2016 Miloš Ševčík – Abstrakce kosmická, 1969, tuš, tužka, pastel a akvarel na 

papíru, 88 × 63 cm, signováno a datováno vpravo dole tužkou: M. Ševčík 69, 

stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 8. 8. 2016, inv. č. R-4164. 

 

101/2016 Stanislav Hanzík – Milenci, (před 1964), bronz, 18 × 12,5 × 7 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 15. 8. 2016, inv. č. P-718. 

 

102/2016 Jitka Štenclová – Ostrý, 2013, olej na plátně, 120 × 150 cm, signováno 

a datováno vpravo dole: Jitka Štenclová 2013, stav dobrý, provenience česká. 

  Dar, darovací smlouva ze dne 23. 8. 2016, inv. č. O-2055. 

 

103/2016 Lenka Vilhelmová – Zahradní slavnost, 2007, akryl, olej a papír na plátně,  

160 × 120 cm, signováno a datováno vzadu vpravo nahoře na blindrámu: 

Vilhelmová Zahradní slavnost 2007, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. O-2056. 

 

104/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4165. 

 

105/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4166. 

 

106/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4167. 

 

107/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

15,5 × 26,5 cm, signováno a datováno uprostřed dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4168. 

 



108/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4169. 

 

109/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4170. 

 

110/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4171. 

 

111/2016 Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná serigrafie na papíru,  

26,5 × 15,5 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

V. Bubeníček 88, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4172. 

 

112/2016 Jitka Válová – Vzestup a pád, 2009, litografie na papíru, tisk: 21,3 × 14 cm, 

list: 50 × 35,1 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem tužkou:  

J. Válová 09, vlevo: A. T., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 22. 8. 2016, inv. č. R-4173. 

 

113/2016 Cecilie Marková – Portrét muže, (50. léta 20. století), tempera na papíru,   

60,7 × 54,8 cm, signováno vpravo dole zeleně: C. Marková, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 29. 8. 2016, inv. č. R-4174. 

 

114/2016 Miloš Michálek – Okno, 2015, dřevořez na černém papíru, tisk: 70 × 54,1 cm, 

list: 100 × 70 cm, signováno a datováno vpravo dole pod tiskem bíle:  

M. Michálek 2015, vlevo: 4/5, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 7. 9. 2016, inv. č. R-4175. 

 

115/2016 Antonín Vaňáč – Alegorie XXI. století, (50. léta 20. století), tužka na papíru,   

47,7 × 51,8 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4176. 

 

116/2016 Antonín Vaňáč – Vzpomínka na Ústí nad Labem, 1956, tužka, pastelka  

a akvarel na papíru, 21,5 × 21 cm, signováno a datováno vlevo dole tužkou:  

A. Vaňáč 1956, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4177. 

 



117/2016 Antonín Vaňáč – V kině (?), (60. léta 20. století), akvarel na papíru,   

42 × 31,8 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4178. 

 

118/2016 Antonín Vaňáč – Muž vezoucí náklad na kole, (60. léta 20. století), akvarel 

na papíru, 48,4 × 38,9 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4179. 

 

119/2016 Antonín Vaňáč – Postava muže, (60. léta 20. století), akvarel a tužka na 

papíru, 66,8 × 26,5 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4180. 

 

120/2016 Antonín Vaňáč – Demonstrace, 1948, akvarel a tužka na papíru,   

45,3 × 33,8 cm, nesignováno, vlevo dole tužkou nápis: Fašistům karabiny, 

policajtům pendreky…, datováno vpravo dole: 1948, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4181. 

 

121/2016 Antonín Vaňáč – Žebračka – Zlepšovatelé světa, (60. léta 20. století), 

akvarel a tužka na papíru, 69,7 × 84,5 cm, nesignováno, nedatováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4182. 

 

122/2016 Antonín Vaňáč – Pracovní úřad, (60. léta 20. století), akvarel a tužka na 

papíru, 64,3 × 86,2 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4183. 

 

123/2016 Antonín Vaňáč – Na nádraží, 1965, akvarel a tužka na papíru,  

51,8 × 71,2 cm, signováno a datováno na reverzu vpravo dole tužkou: Ant. 

Vaňáč 1965, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4184. 

 

124/2016 Antonín Vaňáč – Uklízečka, (60. léta 20. století), akvarel a tužka na papíru,  

68 × 94,5 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4185. 

 

125/2016 Antonín Vaňáč – Na nástupišti, (60. léta 20. století), akvarel a tužka na 

papíru, 60 × 90 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4186. 

 

126/2016 Antonín Vaňáč – Ve vlaku, (60. léta 20. století), akvarel a tužka na papíru,  



67,8 × 85,3 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4187. 

 

127/2016 Antonín Vaňáč – Porodní četa, 1956, akvarel, tužka a barevné tužky na 

papíru, 16,1 × 27,9 cm, signováno a datováno vpravo dole tužkou: Antonín 

Vaňáč 1956, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4188. 

 

128/2016 Antonín Vaňáč – Moře, (60. léta 20. století), pero, tuš a tužka na papíru,  

21 × 30 cm, signováno vlevo dole na paspartě tužkou: Ant. Vaňáč, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 2. 10. 2016, inv. č. R-4189. 

 

129/2016 Karel Klein – Portrét dítěte, (60.–70. léta 20. století), tužka na papíru,  

43 × 33,8 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 10. 10. 2016, inv. č. R-4190. 

 

130/2016 Karel Klein – Postava sedící ženy v brýlích, (60.–70. léta 20. století), tužka 

na papíru, 55 × 42,3 cm, signováno vpravo dole tužkou: K. Klein, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 10. 10. 2016, inv. č. R-4191. 

 

131/2016 Karel Klein – Portrét ženy v brýlích z levého profilu, (60.–70. léta  

20. století), tužka na papíru, 31,9 × 28,5 cm, nesignováno, nedatováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 10. 10. 2016, inv. č. R-4192. 

 

132/2016 Karel Klein – Portrét ženy v brýlích z levého poloprofilu, (60.–70. léta  

20. století), tužka na papíru, 39 × 29,9 cm, nesignováno, nedatováno, stav 

dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 10. 10. 2016, inv. č. R-4193. 

 

133/2016 Karel Klein – Portrét staré ženy en face, (60.–70. léta 20. století), tužka na 

papíru, 39,4 × 31,2 cm, nesignováno, nedatováno, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 10. 10. 2016, inv. č. R-4194. 

 

134/2016 Jan Nowopacký – Krajina, (po polovině 19. století), akvarel, tužka a běloba 

na papíru, 10,1 × 23,2 cm, značeno vpravo dole tužkou: NKÝ, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 24. 10. 2016, inv. č. R-4195. 

 

135/2016 Jan Souček – Rajská zahrada, 1985, barevný lept na papíru, tisk:  



24,3 × 29,5 cm, list: 33,8 × 40 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: J. Souček 85, vlevo dole: E. A., stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 29. 10. 2016, inv. č. R-4196. 

 

136/2016 Ladislav Kuklík – Zátiší, 1975, barevná akvatinta na papíru, tisk:  

20,5 × 14,5 cm, list: 32,9 × 25,3 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: L. Kuklík 1975, vlevo dole: 127/150, stav dobrý, provenience 

česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 29. 10. 2016, inv. č. R-4197. 

 

137/2016 Cyril Bouda – Čtenář, 1935, lept na papíru, tisk: 14,3 × 17,7 cm, list:  

41,2 × 29 cm, značeno vlevo dole v tisku: CB, signováno vpravo dole pod 

tiskem tužkou: C. Bouda, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 29. 10. 2016, inv. č. R-4198. 

 

138/2016 Emílie Tomanová – Sny, (60. léta 20. století), lept na papíru, tisk:  

17,8 × 17,7 cm, list: 42 × 29,6 cm, signováno vpravo dole pod tiskem tužkou: 

E. Tomanová, vlevo dole: 50/100, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 29. 10. 2016, inv. č. R-4199. 

 

139/2016 Libor Fára – Abstrakce, 1983, olej na plátně, 47,5 × 51,6 cm, signováno 

a datováno vpravo dole: Fára 83, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 1. 11. 2016, inv. č. O-2057. 

 

 

140/2016 Jan Koblasa – Templ, 1982, polychromované dřevo, osm stél, v. 600 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience německá. 

 Dar, darovací smlouva ze dne 8. 11. 2016, inv. č. P-719. 

 

141/2016 Jan Koblasa – Exodus, 2001, polychromované dřevo, v. 255 cm, 

nesignováno, stav dobrý, provenience německá. 

 Dar, darovací smlouva ze dne 8. 11. 2016, inv. č. P-720. 

 

142/2016 Jaroslav Prášil – Abstrakce, 2008, barevná suchá jehla, papír, 56 x 41,3 cm, 

signováno vpravo dole pod tiskem: J. Prášil 08, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 16. 11. 2016, inv. č. R-4200. 

 

143/2016 František Hodonský – Plovoucí smaragdy, 2010, barevná litografie, papír, 

tisk: 54 x 69,5 cm, rám: 70 x 83 cm, signováno a datováno vpravo dole pod 

tiskem: Hodonský 2010, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 16. 11. 2016, inv. č. R-4201. 

 



144/2016 František Hodonský – Tvarové reflexe, po 2010, akvarel a tužka na papíru, 

21,4 x 15,1 cm, signováno vpravo dole tužkou: F. Hodonský, stav dobrý, 

provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 16. 11. 2016, inv. č. R-4202. 

 

145/2016 František Hodonský – Lužní, 2010, dřevořez, papír, tisk: 8 x 17,9 cm, list: 

10,3 x 20,1 cm, signováno vpravo dole pod tiskem barevnou tužkou: Hodonský 

2010, stav dobrý, provenience česká. 

  Koupě, kupní smlouva ze dne 16. 11. 2016, inv. č. R-4203. 

 

 

 

2.3.1 Celková částka vydaná na akviziční činnost v daném roce 

 

V roce 2016 byla na akvizice vydána částka celkem 939 400 Kč (včetně dotace z Ústeckého 

kraje). 

 

 

 

 

2.4 Peče o sbírky 

 

Průběžná péče o umělecká díla, která jsou vystavena v expozicích buď jako díla vlastní, nebo 

jako deponáty, se zaměřuje na nepřetržité zajišťování odpovídajícího klimatu a jeho 

monitoring v prostorách expozic, především jde o stav relativní vlhkosti a teploty. Stejná peče 

je věnována i dílům uloženým v depozitáři. Jednotlivé výstupy záznamů měřených hodnot se 

evidují a průběžně vyhodnocují.  

V daném roce nebylo žádné dílo konzervováno ani restaurováno.  

 

 

2.5 Evidence a dokumentace 

2.5.1 Evidence 

 

SGVU v Litoměřicích eviduje své sbírkové předměty ve dvou stupních, a to 1) 

v přírůstkových knihách a 2) systematickou evidencí v inventárních knihách podle zákona č. 

122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Oba dva druhy evidence probíhají v písemné 

formě. 

 

Počet zapsaných přírůstkových čísel do přírůstkové knihy v roce 2016:  145 

Počet zapsaných inventárních čísel do inventární knihy v roce 2016:              145  

 

K digitální evidenci svých sbírek SGVU v Litoměřicích využívá databázi Demus. Ke dni 31. 

12. 2016 činil celkový počet digitálních záznamů v systému Demus včetně rozepsaných řad 

inventárních čísel a děl deponovaných 7 049. Průběžně se databáze doplňuje i o náhledové 

reprodukce.  



 

Sbírka SGVU v Litoměřicích je zapsána do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu 

kultury. K 15. 11. 2016, k termínu pro nahlášení nových přírůstků do evidence, bylo do CES 

na Ministerstvu kultury přihlášeno celkem 6 931 sbírkových předmětů, z toho 150 nových 

přírůstků získaných v termínu 16. 11. 2015 až 15. 11. 2016. 

 

 

2.5.2 Dokumentace 

 

Postupně se doplňují jednotlivé vědecké karty fotodokumentací. Dokumentátor také 

shromažďuje a třídí digitální fotografickou dokumentaci k jednotlivým sbírkovým 

předmětům.  

 

V roce 2016 bylo zpracováno přes 85 fotografií sbírkových předmětů.  

Kromě toho byla zhotovena řada fotografií pro potřeby jednotlivých výstav (příprava tiskovin, 

dokumentace vernisáží, instalací apod.). Fotografie byly průběžně pořizovány i ke všem 

dalším akcím galerie a zveřejňovány na webových stránkách galerie.  

 

 

2.5.3 Publikování sbírkových předmětů v odborné literatuře: 

 

V roce 2016 bylo celkem 61 uměleckých sbírkových předmětů ze sbírek SGVU 

v Litoměřicích reprodukováno v odborných publikacích a v doprovodných materiálech 

k výstavám pořádaným jinými institucemi: 

 

 Recepce nizozemského realismu v pozdně gotické deskové malbě v Čechách, 

disertační práce (8 reprodukcí) 

 Via canis, katalog výstavy, vydavatel Museum Kampa (1 reprodukce) 

 Magdaléna Nespěšná Hamsíková – Lucas Cranach a malířství v Českých zemích 

(1500–1550), monografie, vydavatel Nakladatelstvím Lidové noviny (2 reprodukce) 

 Josef Istler, vydavatel Galerie Maldoror (2 reprodukce) 

 Pavel Ondračka – Sláva Oskara Brázdy, in: revui KONTEXTY (CDK, Brno) 

1/2016 (1 reprodukce) 

 V novém světě – Principy modernity 1917–1927, katalog výstavy, vydavatel Galerie 

výtvarného umění v Ostravě (5 reprodukcí) 

 Dřevěný svět Josefa Heji, katalog výstavy, vydavatel Valašské muzeum v přírodě (5 

reprodukcí) 

 Šumění andělských křídel. Anděl v evropském umění, katalog výstavy, vydavatel 

Muzeum umění Olomouc (3 reprodukce) 

 Almanachu Kubinstadt, vydavatel ASSociace, z. s., (6 reprodukcí) 

 Časopisecký článek s tematikou zahradnictví (1 reprodukce) 

 František Kupka a tělesnost v zobrazení současníků, katalog výstavy, vydavatel 

Museum Kampa (1 reprodukce) 



 Brána,  magazín Ústeckého kraje, vydavatel společnost Noesis (10 reprodukcí) 

 Friedrich Feigl, 1884–1965, vydavatel Arbor vitae societas (1 reprodukce) 

 Šumava v proměnách času, revue 2016 (1 reprodukce) 

 Proměny v čase, brožura vydaná k oslavám výročí města Hoštka Městským úřadem 

Hoštka (1 reprodukce) 

 X: Čestmír Kafka, katalog výstavy, vydavatel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (2 

reprodukce) 

 Zdeněk Sklenář, Ať rozkvetou růže a broskvoně, vydavatel Galerie Zdeněk Sklenář 

(1 reprodukce) 

 Zdeněk Sklenář – Grafické dílo, monografie, vydavatel Galerie Zdeněk Sklenář (1 

reprodukce) 

 Josef Istler, katalog výstavy, vydavatel Museum Kampa (2 reprodukce) 

 Nejprve musí býti obraz v srdci, aby ho pak mohly být plné oči, katalog výstavy, 

vydavatel Muzeum a galerie v Prostějově (3 reprodukce) 

 Jan Kupecký, monografie, vydavatel Mesto Pezinok (1 reprodukce) 

 Tatry – perla hôr strednej Európy v umení štyroch krajín, katalog výstavy, 

vydavatel Tatranská galéria Poprad (2 reprodukce) 

 Joža Uprka – kalendář 2017, vydavatel Nadace Moravské Slovácko (1 reprodukce) 

 

2.5.4 Inventarizace sbírkového fondu 

 

V roce 2016 proběhla řádná inventarizace poměrné části podsbírky Plastika v rozsahu 710 

soch a plastik. Fyzickou kontrolou všech soch a plastik v uvedeném rozsahu na všech místech 

uložení a jejich srovnáním s lokačními kartami vedenými v depozitáři a s vědeckými kartami 

bylo zjištěno, že všechny sbírkové předměty byly v pořádku a na místě svého určení. 

 

 

2.5.5 Vědecko-výzkumná a badatelská činnost 

 

Vědecko-výzkumná a badatelská činnost se částečně kryje s přípravami výstav, s publikační 

činností a s odpověďmi na badatelské dotazy. Naši odborní zaměstnanci museli v průběhu 

přípravy výstav aktivně pracovat s odbornou literaturou a provádět výzkum. Odborní 

pracovníci v daném roce vyřídili osmdesát dva badatelských dotazů. 

 

 

3 Výstavy 

 

SGVU v Litoměřicích využívá pro výstavní účely jednak hlavní budovu galerie, kde jsou i 

sály pro krátkodobé výstavy, sezónně pak prostory v bývalém jezuitském kostele Zvěstování 

Panně Marii a na parkánu galerie, kde se konají sochařské výstavy.  

V roce 2016 bylo uskutečněno celkem pět kmenových výstav, z nichž ta první, 

Josef Lada přecházela z roku 2015 a poslední, KL 38 – 65  Obrazy Kamila Lhotáka naopak 

pokračovala i v roce 2017.  



V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii se uskutečnila výstava Jan 

Vančura, výstava Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství a výstava Lékaři 

vystavují. 

Na parkánu galerie byla v tomto roce výstava Marius Kotrba – sochy. 

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – hlavní budova: 

 

Josef Lada 

termín: 4.12. 2015 – 10. 4. 2016 

autor výstavy: Mgr. Hana Nováková 

kurátor výstavy: PhDr. Olga Kubelková 

katalog výstavy: skládačka, autor textu J. S. 

návštěvnost: 4 743 (1. 1. 2016 – 10. 4. 2016)   

 

 

 

Jitka Štenclová - Přeměny 

termín: 22.4.. – 29. 5. 2016 

autor výstavy: Richard Drury 

kurátoři výstavy: Mgr. Alena Beránková a MgA. Jan Brodský  

katalog: celkem 63 stran, barevné ilustrace, portrét, životopisné údaje, přehled výstav, 

zastoupení ve sbírkách, souběžný text v angličtině, autor textů Richard Drury  

návštěvnost: 1 229 

 

Hoffmeisterova ironická kronika doby 

termín výstavy: 17. 6. – 11. 9. 2016 

autor výstavy: Adam Hoffmeister 

kurátoři výstavy: Mgr. Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr 

katalog výstavy: 270 stran, ilustrace převážně barevné, portréty, životopisná data, rejstřík. 

Autor textů František Šmejkal 

návštěvnost: 1 181 

 

Přesahy fotografie 

termín výstavy: 23. 9. – 20. 11. 2016 

autor výstavy: MgA. Jan Brodský 

kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský  

katalog výstavy: 95 stran: ilustrace i barevné, DVD, bibliografické odkazy. Texty Jan 

Brodský, Oldřich Doskočil, Svatopluk Klimeš, Jan Jedlička, Vojtěch Fröhlich, Radek Květoň, 

Zdeněk Květoň, Pavel Mára, Miloš Michálek, Ondřej Přibyl 

Návštěvnost: 1 679 

 

KL 38 – 65. Obrazy Kamila Lhotáka  

termín výstavy: 1. 12 2016. – 5. 3. 2017 



autor výstavy: MgA. Jakub Sluka 

kurátorka výstavy: PhDr. Olga Kubelková 

katalog výstavy: katalog k výstavě vydala Retro Gallery 

návštěvnost: 804 (1. 12. – 31. 12. 2016) 

 

Prostory parkánu: 

 

Marius Kotrba - Sochy 

termín výstavy: 10. 7. – 19. 10. 2015 

kurátor výstavy: PhDr. Jan Štíbr 

katalog výstavy: bez katalogu (suplováno pozvánkou ve formě skládačky) 

návštěvnost: neuvedena 

  

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii: 

Jan Vančura 

termín výstavy: 3. 6. –10. 7. 2016 

autoři výstavy: PhDr. Petra Hoftichová a ak.mal. Václav Špale 

kurátorka výstavy: Mgr. Alena Beránková  

katalog výstavy: 14 neznačených složených stran kartonovém obalu, barevné ilustrace, 

portrét. Texty Petra Hofftichová a Václav Špale 

návštěvnost: 601 

 

Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa – Skrytá poselství 

termín výstavy: 29. 7. – 25. 9. 2016 

autoři výstavy: PhDr. Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa 

kurátoři výstavy: Mgr. Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr  

katalog výstavy: 16 neznačených složených stran kartonovém obalu, barevné ilustrace na 6 

stranách. Text Mahulena Nešlehová 

návštěvnost:  1 023 

 

Lékaři vystavují 

termín výstavy: 15. 10. – 30.10. 2016 

autoři výstavy: PhDr. Petra Hoftichová 

kurátoři výstavy: Mgr. Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr  

katalog výstavy: 14 neznačených složených stran, barevné ilustrace. Text Petra Hoftichová 

návštěvnost: 378 

 

Mimo Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích proběhly dvě výstavy, a to: 

1. Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla 

IV ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích 

2. Jiří Korec : sochy, medaile, objekty  

(v obou případech byla návštěvnost těchto výstav značná, ale není započítaná do 

celkové návštěvnosti SGVU v Litoměřicích) 

 



4 Publikace  

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravila v roce 2016 katalogy k 

sedmi výstavám. U dvou ostatních výstav se jednalo o katalogy převzaté z jiných institucí.  

 

Lékaři vystavují: Petr a Pavel Wohlovi  

text: Petra Hoftichová 

fotograf: Jan Brodský, Alžběta Kumstátová  

popis: 14 neznačených složených stran, barevné ilustrace 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016 

ISBN 978-80-87784-22-8 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ke stejnojmenné 

výstavě, uspořádané v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii od 5. října do 30. 

října 2016, která představuje malířskou tvorbu bratrů-dvojčat Petra a Pavla Wohlových (* 

1970). Oba bratři jsou povoláním lékaři od roku 1995 působící v IKEM, malbě se věnují ve 

volném čase. Jejich hlavním námětem je krajinomalba, zachycují ale i městské scenerie, 

interiéry a zátiší. 

 

Přesahy fotografie  

texty: Jan Brodský, Oldřich Doskočil, Svatopluk Klimeš, Jan Jedlička, Vojtěch Fröhlich, 

Radek Květoň, Zdeněk Květoň, Pavel Mára, Miloš Michálek, Ondřej Přibyl 

popis: 95 stran: ilustrace i barevné, DVD, bibliografické odkazy 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016  

ISBN 978-80-87784-21-1 

Přiložený DVD-ROM obsahuje: Oshidori / Tereza Příhodová.Vydáno ke stejnojmenné 

výstavě konané 22. září - 22. listopadu 2016 v Severočeské galerii výtvarného umění 

v Litoměřicích. Katalog mapuje tvorbu autorů, kteří se vymykají klasické fotografii a 

přesahují ji ať už jako fotografové pracující netradičními technikami nebo malíři inspirující se 

fotografií.  

 

Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa : skrytá poselství =hidden messages 

text: Mahulena Nešlehová 

fotografie: Jan Brodský 

popis: 16 neznačených složených stran kartonovém obalu, barevné ilustrace na 6 stranách 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016 

ISBN 978-80-87784-19-8 

Katalog doprovází instalaci tvorby jednoho z nejvýznamnějších sochařů současnosti Jana 

Koblasy (1932) a jeho ženy malířky Sonii Jakuschewy (1961) v bývalém jezuitském kostele 

Zvěstování Panně Marii SGVU v Litoměřicích od 25. července do 25. září 2016. Oba umělci 

svými díly vstoupili do rovnocenného dialogu s monumentálním prostorem barokního chrámu 

a nutno říct, že jen málokomu se podařilo s prostorem tak harmonicky souznít. Jan Koblasa 



představuje tvorbu z průběhu celého svého tvůrčího období, Sonia Jakuschewa vystavuje 

obrazy z posledních let. 

 

Hoffmeisterova ironická kronika doby 

text: František Šmejkal 

popis: 270 stran, ilustrace převážně barevné, portréty, životopisná data, rejstřík 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016 

ISBN 978-80-87784-15-1 

Vydáno ke stejnojmenné výstavě pořádané od 17. června do 11. září 2016 v Severočeské 

galerii výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Památníkem Terezín a Adamem 

Hoffmeistrem. Monografie obsáhle představuje tvorbu Adolfa Hoffmeistera (1902–1973). 

Přední historik umění František Šmejkal sleduje Hoffmeisterovu tvorbu od počátků z 20. let 

přes antifašistické kresby až po koláže z posledních let včetně karikatur a portrétů z průběhu 

celého tvůrčího období. K dispozici je i anglická mutace.   

 

JanVančura: prostory, obrazy, objekty 

texty: Václav Špale a Petra Hoftichová 

fotografie: Jan Brodský 

popis: 14 neznačených složených stran kartonovém obalu, barevné ilustrace, portrét 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016 

ISBN 978-80-87784-17-4 

Vydáno k výstavě SGVU v Litoměřicích, v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně 

Marii od 3. června do 10. července 2016. Katalog představuje tvorbu malíře a scénografa Jana 

Vančury (1940–2015). Přestože byl Jan Vančura původním vzděláním sklářský výtvarník, 

významně se zapsal do tvorby scénografie, za kterou získal i několik ocenění. Svět divadla se 

stal i jeho světem a divadelní tematika tvoří velkou část jeho volné tvorby. 

Jitka Štenclová: přeměny =transformations                                                                    

texty: Richard Drury                                                                                                     

fotografie: Jan Brodský                     

popis: 63 stran, barevné ilustrace, portrét, životopisné údaje, přehled výstav, zastoupení ve 

sbírkách, souběžný text v angličtině                                                                                      

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích                                   

vydání: 2016                          

ISBN 978-80-87784-14-3 

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané od 22. dubna do 29. května 2016 představuje 

tvorbu Jitky Štenclové (1952) z posledních let. Autorka je původním zaměřením textilní 

výtvarnice, nicméně od roku 1992 se plně věnuje malbě a kresbě. Na svých plátnech 

zachycuje situace všedních dnů i výjimečné události, s citlivostí vypovídá o svém prožívání 

světa. Její výtvarný projev je založen na geometrických tvarech, přičemž silnou výrazovou 

složkou je barva. Kolorismus spoluvytváří její výpověď, ať už se jedná o jasné barvy, nebo o 

rozostřené jemné přechody barevných valérů.  



 

K výstavě ze sbírek mimo prostory Severočeské galerie výtvarného umění 

v Litoměřicích: 

 

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla IV.: 

6.5.-30.10.2016 Jízdárna teplického zámku 

texty: Michaela Ottová, Lenka Bobková, Jiří Crkal, Eva Černá, Kryštof Derner, Michaela 

Hrubá, Alše Mudra, Michal Patrný, Jan Royt, Milan Sýkora, Ľubomír Turčan, Martin Volf. 

editor: Ľubomír Turčan 

popis: 343 stran : barevné ilustrace, faksimile, bibliografie, 63 stran barevné obrazové přílohy 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016  

Vydáno ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích, za finanční podpory Ministerstva 

Kultury ČR.  

ISBN 978-80-87784-16-7 

 

Jiří Korec : sochy, medaile, objekty  

text: Jan Štíbr; 

fotograf: Jan Brodský -- Praha: Nadace Centrum Pop Artu, 2016. –  

popis: 16 neznačených skládaných stran v kartonovém obalu, barevné ilustrace, portrét, 

přehled výstav, realizací a zastoupení ve sbírkách  

ISBN 978-80-9064-72-0-6 

Výstava se uskutečnila v Apple muzeu v Praze, v termínu od 28.6. do 31.8.2016. 

 

 

4.1 Významná publikace vydaná v roce 2016  

 

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků : výstava k 700. výročí narození Karla IV.: 

6.5.-30.10.2016 Jízdárna teplického zámku 

texty: Michaela Ottová, Lenka Bobková, Jiří Crkal, Eva Černá, Kryštof Derner, Michaela 

Hrubá, Alše Mudra, Michal Patrný, Jan Royt, Milan Sýkora, Ľubomír Turčan, Martin Volf. 

editor: Ľubomír Turčan 

popis: 343 stran : barevné ilustrace, faksimile, bibliografie, 63 stran barevné obrazové přílohy 

vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

vydání: 2016  

Vydáno ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích, za finanční podpory Ministerstva 

Kultury ČR.  

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě, která přiblížila významné výročí v paměti 

našeho národa. Záměrem autorů výstavy a knihy/katalogu bylo prezentovat umělecky a 

historicky cenná díla z období vlády Lucemburků. Na výstavě se podílely téměř všechny 

paměťové organizace v Ústeckém kraji a katolická církev.  

Výstava se konala pod záštitou litoměřického biskupa Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého 

kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče. 

 



5 Vzdělávací činnost 

5.1 Úvod 

V současné době je připraveno 11 programů ke stálé expozici, které je možné využívat 

celoročně, a kromě toho se ke každé krátkodobé výstavě probíhající ve školním roce 

připravují zpravidla dva až tři typy programů, které jsou rozlišeny zejména podle věku 

návštěvníků.  

Máme radost, že v době, kdy školy zaplavují nabídky dalších kulturních zařízení a nejen jich, 

je o tyto programy stále zájem, že často ani nemůžeme vyhovět všem zájemcům. Pokud 

připravíme výstavu, o kterou je mezi školami mimořádně velký zájem, jako tomu bylo u 

výstavy Josefa Lady, museli jsme odmítnout řadu školních i dalších skupin. Přicházíme tak 

zbytečně o další návštěvníky. Ideální by pak bylo posílit tuto pozici dalším pracovníkem na 

částečný úvazek nebo na externistou tak, aby vzdělávání v galerii i práce s veřejností mohly 

mít stále vysokou kvalitu a zároveň mohly pokrýt zájem o návštěvu galerie napříč cílovými 

skupinami a zahrnovat i další expozice. Za stávajících podmínek považujeme současný počet 

vzdělávacích programů i počet jejich návštěvníků za hranici, kterou půjde jen velmi těžko 

překonat. Limitem je právě to, že se této práci na rozdíl od jiných galerií věnuje jen jeden 

pracovník pouze na částečný úvazek. 

Všechny typy vzdělávacích programů jsou připraveny s ohledem na Rámcový 

vzdělávací program pro jednotlivé věkové skupiny.  

 

5.2 Statistické zhodnocení vzdělávací činnosti 

 

V roce 2016 jsme opět zaznamenali vzestup jak počtu uskutečněných programů, tak i 

počtu jejich návštěvníků. V roce 2016 se celkem konalo 170 programů, kterých se 

zúčastnilo 3 208 návštěvníků.   

 

5.3 Vzdělávací programy pro jednotlivé cílové skupiny 

Mateřské školy a přípravné třídy – programy navštěvují děti ze všech 12 mateřských škol 

v Litoměřicích, z toho pět mateřských škol chodí do galerie na vzdělávací programy 

pravidelně na každou výstavu., tří přípravných tříd a dále mateřských škol z blízkého okolí 

(Žitenice, Hoštka).  

 

V roce 2016 byly připraveny čtyři programy, a to k výstavě Josefa Lady, dále Jitky 

Štenclové, k výstavám Přesahy fotografie a KL 38-65 - ke Kamilu Lhotákovi. 

 

 

Předškolní děti patří tradičně mezi pravidelné a vděčné návštěvníky vzdělávacích 

programů. 

 

 

 

 

 



Základní školy – v současné době je k dispozici stálá nabídka 11 programů ke stálé 

expozici.  

Základní školy také jednoznačně preferují interaktivní programy před běžnými 

komentovanými prohlídkami a v současnosti častěji navštěvují programy ke 

krátkodobým výstavám než programy ke stálé expozici, které jsou dostupné v průběhu 

celého roku. Častěji se programů zúčastňují žáci prvního stupně, kde je možné snáze 

upravit rozvrh tak, aby návštěva galerie nenarušila další výuku. 

 

 

 

 

Přehled programů ke krátkodobým výstavám: 

 

Josef Lada 

K výstavě Josefa Lady byly připraveny celkem tři programy rozlišené tradičně podle věku. 

Pro nejmladší žáky to byl program Z POHÁDKY DO POHÁDKY, který na Ladových 

ilustracích seznamoval s nejznámějšími českými pohádkami, ale prohlíželi jsme si 

samozřejmě i to, jak Josef Lada maloval život na vesnici, který si pamatoval z dětství. Na 

závěr jsme kreslili pohádkovou postavu. Pro starší žáky byl pak připravený program ČESKÝ 

ROK VČERA A DNES. V průběhu prohlídky výstavy jsme se zaměřili na to, jak se lidé 

oblékali, jak žili, jak pracovali. Nakonec jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna kreslila 

pohled do světnice v minulosti, ta druhá potom v současnosti. Na závěr jsme kresby obou 

skupin porovnali a zjišťovali kdo a z jakého důvodu by se chtěl na několik dní do minulosti 

vrátit. Nejstarší žáci si mohli doplnit informace o postavě Švejka v programu ŠVEJK TADY 

A TEĎ, Absolvování programu předpokládalo alespoň minimální znalost knihy nebo filmu. 

A to nastal problém i u středoškoláků, kteří o Švejkovi jen matně něco tušili. Z tohoto důvodu 

to bylo spíš seznámení s touto postavou. 

 

Jitka Štenclová - Přeměny 

Dva programy, které byly rozlišeny podle náročnosti s ohledem na věk, byly připraveny i 

k výstavě Brány pozemské a nebeské. Program CESTA NEJEN DO VESMÍRU byl určen 

hlavně mladším žákům a hravou formou seznamoval žáky s pojmy jako je Země, planety, 

vesmír. Společně jsme převáděli vybrané obrazy do dramatických etud, které napomohli 

k lepší přípravě pro výtvarnou činnost. Program E.T. GO HOME! se zamýšlel nad existencí 

mimozemských civilizací a výzkumu vesmíru. Na to následně opět navázala výtvarná činnost.  

 

Přesahy fotografie 

Program DOTEKY PŘÍRODY A DÁL? seznamoval mladší děti s tím, čím vším bylo a je 

možné fotografii vytvořit, s pojmy negativ a pozitiv i krátce s vývojem fotografie. Ve 

výtvarné aktivitě jsme se zabývali zkoumáním světla a stínu, které jsou na černobílých 

fotografiích tak důležité. Program TROCHU JINÉ VIDĚNÍ byl určen pro starší žáky a  

nechal se inspirovat dílem Jiřího Koláře.    

 

K.L. 38 – 65. Obrazy Kamila Lhotáka  

VÝLET NA KOLE TADY A TEĎ byl program, který se snažil dětem přiblížit technický 

pokrok. Na jednotlivých dílech jsme hledali rozdíly od dnešních kol, aut a motorek. Výtvarná 

aktivita se zaměřila na procvičování jemné motoriky. Program BALONY se zabýval 



tématem, které bylo pro Lhotákovu tvorbu tak typické. Na jednotlivých obrazech jsme 

zkoumali podobu balonů a následně jsme je převáděli do výtvarných děl s doplňováním 

krajiny. Důležité bylo uvědomit si poměr mezi zobrazovanými předměty. 

 

Střední školy – v tomto roce se podařilo oslovit s nabídkou programů ke stálé expozici, kde 

část lze po dohodě přizpůsobit i úrovni středních škol, a s nabídkou programů ke 

krátkodobým výstavám mnohem více středních škol. Pokud je to možné, vycházíme podle 

požadavků vyučujících vstříc s otevírací dobou. Umožňujeme návštěvu i v pondělí nebo 

v době polední pauzy tak, aby v rámci svých rozvrhů mohly tyto školy galerii navštívit 

 

Vysoké školy – tím, že vysoká škola nesídlí v místě galerie, je velmi těžké navázat 

pravidelnou a dlouhodobou spolupráci, přesto se o to stále snažíme. Poskytujeme i možnosti 

praxe. V roce 2016 to byly dvě studentky z oboru estetika. A konzultace k bakalářským a 

diplomovým pracím z oboru edukace z různých dalších typů vysokých škol, které se tomuto 

oboru věnují. Tradičně nás také navštěvují studenti 1. ročníku studia historie Filozofické 

fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

Základní umělecké školy – v loňském roce byl umožněn vstup zdarma všem žákům 

výtvarného oboru Základní umělecké školy v Litoměřicích při skupinových návštěvách a dále 

pak vstup zdarma pedagogům tohoto oboru i mimo tyto skupinové návštěvy tak, aby se mohli 

na návštěvu výstavy s žáky připravit. Jsme rádi, že toho pedagogové i žáci využívají.  

 

Osoby se zdravotním a mentálním postižením – přestože grantový systém, díky kterému 

jsme dlouhodobě získávali finance na programy pro vybrané skupiny mentálně 

handicapovaných, skončil, nadále poskytujeme programy pro tyto skupiny zdarma. 

Dlouhodobě spolupracujeme s několika školami.  

I když je tato práce velmi náročná a vyžaduje velmi precizní přípravu a respektování 

speciálních potřeb, které musí tyto programy zohledňovat, dělá nám práce právě s touto 

cílovou skupinou radost a je zároveň i důkazem toho, že galerie se stává otevřeným prostorem 

pro různé cílové skupiny. Jsme rádi, že nás tito návštěvníci vyhledávají i ve svém volném 

čase a někteří z nich přicházejí i na různé výtvarné dílny pravidelně. 

Všechny pokroky v této oblasti sledujeme s velkou radostí a jsme rádi, že právě 

tito návštěvníci se k nám opakovaně a s potěšením vracejí. 

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením – vzdělávací programy dlouhodobě nabízíme 

přípravným třídám, které se zaměřují právě na osoby se sociálním vyloučením. Jsme rádi, že 

tyto třídy navštěvují galerii pravidelně při všech vzdělávacích programech k jednotlivým 

výstavám. V listopadu byl připraven speciální program k výstavě Přesahy fotografie pro 

Centrum náhradní péče, a to zejména z toho důvodu, že tyto děti navštívily galerii zcela 

poprvé, a navíc se jednalo o věkově smíšenou skupinu, pro kterou se připravené vzdělávací 

programy k této výstavě z toho důvodu nehodily. 

  

 



Opět jsme se v roce 2016 připojili k celostátní kampani Místa přátelská seniorům, kdy jsme 

této cílové skupině nabídli tři komentované prohlídky stálé expozice. Kromě výše uvedených 

vzdělávacích programů jsou tito návštěvníci početnou skupinou i mezi návštěvníky přednášek 

Klubu přátel galerie. 

 

Příměstské tábory -  v době jarních prázdnin navštívily galerii dvě skupiny táborů, a to 

z Počápel a Budyně nad Ohří, a to se zájmem o vzdělávací programy připravené k výstavě KL 

38 – 65. Obrazy Kamila Lhotáka. 

 

Návštěvníci města nebo regionu – tato skupina návštěvníků se nejčastěji zúčastňuje zejména 

vzdělávacích programů, které jsou součástí sobotních výtvarných dílen, derniér, přednášek či 

koncertů, ale i dalších aktivit, např.: Noci kostelů, které se zúčastnilo 642 osob a na souběžně 

pořádaném koncertu v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii přišlo 157 

posluchačů.  

 

 

5.4. Vzdělávací programy pro veřejnost  

 

Při přípravě všech vzdělávacích programů se snažíme preferovat zážitkové a interaktivní 

programy, do kterých podle možností zapojujeme i prvky neformálního učení. Celkově 

jednoznačně stoupá zájem právě o tento typ programů, který je upřednostňován před 

klasickými komentovanými prohlídkami. Stejně tak jsou častěji využívány programy ke 

krátkodobým výstavám než programy ke stálé expozici, které jsou dostupné kdykoliv 

v průběhu roku. Možnost, že si návštěvníci mohou něco „osahat“ (i když to jsou jen 

vědomosti), je jednoznačně mnohem větším lákadlem právě u nestále se proměňujících 

krátkodobých výstav.   

 

 

5.4.1 Přednášky a komentované prohlídky  

 

Přednáškový cyklus byl jako tradičně členěn na jarní a podzimní část. Přednášky jsou 

realizovány pod hlavičkou Klubu přátel galerie, který v roce 2016 sdružoval 131 členů, ale 

jsou volně přístupné i ostatním zájemcům o výtvarné umění. 

 Strukturu přednášek se snažíme vybírat tak, aby reagovaly na aktuální výstavní plán, 

ale poskytly i širokou nabídku témat a uspokojily tak různý typ cílových i věkových skupin. 

 Komentované prohlídky pak reagují na zásadní výstavní tituly. 

  

V roce 2016 byly realizovány tyto přednášky a komentované prohlídky: 

 

1. Nová média v umění (doc. Mgr. Pavel Kopřiva, PhD.) 

2. Josef Opitz – průkopník dějin umění severozápadních Čech (PhDr. Eduard Mikušek) 

3. Umění a neurověda – o revolučním významu umění. (Prof. MUDr. Cyril Hőschl, 

DrSc., FRCPsych) 

4. Jitka Štenclová – Přeměny. Komentovaná prohlídka výstavy (Jitka Štenclová)) 



5. Hoffmeisterova ironická kronika doby – komentovaná prohlídka (Adam Hoffmeister) 

6. Přesahy fotografie – komentovaná prohlídka výstavy (MgA. Jan Brodský) 

7. Vývoj kompozice fotografického obrazu. Edgar Degas a důkaz bratří Caillebotteů 

(MgA. Jan Brodský) 

 

5.4.2 Zájezdy za uměním  

 

Pro zájemce o výtvarné umění z řad členů Klubu přátel galerie, ale nejen pro ně, byl v roce 

2016 jeden zájezd za uměním pod odborným vedením Mgr. Jakuba Pátka, Ph.D.: 

 

1. Lednicko – valtický areál, památka UNESCO    37 účastníků 

2. Po stopách Františka Antonína Šporka v Kuksu                                           36 účastníků 

 

5.5. Doprovodné programy k výstavám, koncerty, kulturní pořady 

 

18. 2. 2016 

Ochutnávka sýrů - AMC Trio 

 

21. 4. 2016 

Vernisáž výstavy Jitka Štenclová - Přeměny 

Oleg Fedorov – violoncello, Elena Orechova - housle 

 

16. 5. 2016  

Setkání fujaristů při příležitosti Alchymistických Litoměřic 

 

28 .5. 2016 

Muzejní noc 

Vokální soubor Appendix, Saxofonové kvarteto, ZUŠ Litoměřice, Schizzo Band + Blues 

Combo LT, ZUŠ Litoměřice 

 

2. 6. 2016 

Vernisáž výstavy Jan Vančura. Prostory – Obrazy – Objekty 

Flétnové duo Hana Přeučilová a Ivana Krmíčková 

 

11. 6. 2017 

52. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 

Czech Ensemble Baroque. Dirigent Roman Válek 

 

16. 6. 2016 

Vernisáž výstavy Hoffmeisterova ironická kronika doby. Výběr z díla 

Václav Krahulík - klavír 

 

21. 6. 2016 

Vernisáž výstavy Márius Kotrba - sochy 



Veterans Jazz Band 

 

28. 7. 2016 

Vernisáž výstavy Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa 

Jitka Hosprová – viola 

 

22 .9 2016 

Vernisáž výstavy Přesahy fotografie 

Veterans Jazz Band 

 

22. 11. 2016 

Křest katalogu Přesahy fotografie 

Michal Cimala a Štěpán Bartošek – nástroje vlastní výroby 

 

1. 12. 2016  

Vernisáž výstavy KL 38 – 65. Obrazy Kamila Lhotáka  

Václav Krahulík - klavír 

 

22.12.2016  

Vánoční koncert vokálního sdružení Appendix 

 

25. 12. 2016  

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ 

Čeští symfoničtí sólisté. Dirigent Miloš Bok 

 

 

Všechny tyto doprovodné programy, koncerty a kulturní pořady navštívilo 2 342  

návštěvníků.  

 

 

 

6 Veřejnost 

 

6.1 Návštěvnost 

 

Celková návštěvnost v roce 2016 byla 15 843 návštěvníků. Velice nás těší, že návštěvnost 

oproti roku 2015 stoupla o 5 502 návštěvníků. I nadále budeme proto zkvalitňovat nejen 

výstavní tituly, ale i své služby návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 



6.2  Spolupracovníci  

 

Celá řada aktivit galerie se neobejde bez spolupráce s dalšími partnery. V roce 2016 se konalo 

několik výtvarných dílen pro veřejnost, které se neobešly bez vzájemného partnerství.  

V roce 2016 byla podpořena finančními prostředky Městského úřadu Litoměřice 

v grantovém řízení akce Litoměřická muzejní noc. Muzejní noc by se opět neobešla bez 

pomoci dobrovolníků z Turistického oddílu mládeže Litomíci v Litoměřicích.  

Jednou z největších akcí, která bezesporu vyžaduje vzájemnou spolupráci při přípravě 

i samotné realizaci je Muzejní noc a Noc kostelů. V roce 2016 probíhal již její devátý ročník, 

ke kterému jsme znovu přizvali i další kulturní organizace – Knihovnu K. H. Máchy 

v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dílnu ručníhu papíru v Litoměřicích, 

Centrum cestovního ruchu – informační centrum a kavárnu Fér Kafe. Severočeská galerie 

výtvarného umění v Litoměřicích je díky svým zkušenostem z předchozích ročníků 

tradičním koordinátorem akce. 

 

 

6.3 Komunita 

 

Přestože město není naším zřizovatelem, SGVU v Litoměřicích je jedním z významných 

kulturních center v místě, takže forma spolupráce a podpory získává už několik let stabilní 

podporu. 

 Činnost galerie v mnoha ohledech navazuje na strategické dokumenty Města 

Litoměřice, zejména pak na Komunitní plán Zdravého města. Celou řadou aktivit tak plníme 

jednotlivé úkoly v různých oblastech jako je sociální oblast, školství, kultura a další.  

 

 

6.3.1 Programy ve spolupráci s jinými místními organizacemi 

 

Při všech akcích, které připravujeme pro veřejnost, se snažíme oslovovat místní kulturní 

komunitu – hudebníky, divadelníky, fireshow, čímž se snažíme o větší propojení s místní 

komunitou. Tento přístup se osvědčil, takže v něm budeme pokračovat i v dalších letech. Na 

akcích se podílí i celá řada dobrovolníků, bez kterých by nebylo možné tyto akce uskutečnit.  

 

28. 5. 2016 Litoměřická muzejní noc (celkem 149 návštěvníků, z toho 26 dětí a mládeže) 

Akce, která se snaží tradiční kulturní zařízení představit v netradiční dobu s netradičním 

programem, proběhla znovu jako dvoudenní s více institucemi tak, aby si návštěvníci stihli 

celý program vychutnat. V pátek 27. 5. se tak představila se svým programem Knihovna K. 

H. Máchy v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Litoměřicích a vyhlídková věž Kalich. 

V sobotu 28. 6 pak následovala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Hrad 

Litoměřice a kavárna Fér Kafe s přilehlým parkem Václava Havla. Tím, že se nám opakovaně 

podařilo oslovit tolik organizací, stali jsme se nejmenším městem s nejvíce zúčastněnými 

institucemi. Pro galerii jako koordinátora celého projektu je to určitě výzva a jsme rádi, že 

máme od návštěvníků dobrou zpětnou vazbu. Často však v době konání muzejních akcí 

probíhají další velké akce, které není možné dopředu ovlivnit, což může návštěvnost snížit. 



Svoji roli zde sehrává i počasí, protože většina nebo část programu u jednotlivých organizací 

se odehrává ve venkovních prostorech.  

Program v galerii byl tentokrát situován pouze do hlavní budovy galerie a na parkán, 

protože plánování a realizace náročných instalací v bývalém jezuitském kostele, na které byli 

návštěvníci zvyklí v minulých letech, přináší v současné době nemalé problémy technické, 

organizační i finanční. Pochopitelně tak ale musíme počítat logicky s nižší návštěvností, než 

tomu bylo v době, kdy do bývalého jezuitského kostela přicházely další stovky návštěvníků, 

často z širšího regionu.  

 

10. 6. 2016 Noc kostelů (celkem 799 návštěvníků, z toho 157 návštěvníků koncertu)  

Program zahrnuje komentovanou prohlídku objektu a v loňském roce také koncert. 

  

10. 9. 2016 Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví (celkem 183 

návštěvníků, z toho 30 dětí a mládeže)  

Tradiční akce s bohatým programem, která nabídla výtvarné dílny a komentované prohlídky.  

 

6.3.2 Spolupráce se sociálními organizacemi  

 

Přestože SGVU v Litoměřicích není bezbariérovým prostorem, snažíme se alespoň částečně 

zpřístupnit výstavy tak, aby je mohli využívat i návštěvníci s handicapem. Těžiště naší práce 

je pak v přípravě vzdělávacích programů pro mentálně postižené, kde spolupracujeme hned na 

několika úrovních. Upřednostňujeme dlouhodobou a systematickou práci s danou skupinou, 

která umožňuje přípravu náročnějších programů 

V současné době pravidelně spolupracujeme se Základní školou speciální 

v Litoměřicích, která poskytuje vzdělání žákům se středním až těžkým mentálním postižením, 

žákům s více vadami a žákům s autismem od přípravné třídy až do 18 let. Speciálně 

připravené programy, které zohledňují potřeby právě těchto klientů, slouží po úpravě 

například i pro dospělé klienty chráněných bydlení v Litoměřicích. Řada těchto návštěvníků 

se pak dále vrací na nejrůznější výtvarné dílny.   

 

 

 

 

7. Knihovna 

 

Knihovna SGVU v Litoměřicích je specializovanou odbornou knihovnou s fondem 

zaměřeným na výtvarné umění, historii umění i obecnou historii. Zvláštní význam má pak 

literatura s vazbami na region, která je často naprosto ojedinělá i v rámci České republiky. 

Významnou součástí je fond katalogů k výstavám, který obsahuje 9 135 titulů a stále se 

doplňuje. 

 Knihovna poskytuje své služby zejména odborným pracovníkům galerie, ale i 

studentům a odborné i široké veřejnosti. 

 V knihovně bylo v roce 2016 zaregistrováno 28 čtenářů. Zápůjčky v tomto roce 

dosáhly 523 knižních jednotek. 



 Fond knihovny dosáhl k 31. 12. 2015 celkem 19 293 svazků knih, katalogů a časopisů. 

Roční přírůstek činil 169 svazků knih, katalogů a periodik. 

 Pokračujeme ve vytváření záznamů v elektronickém knihovnickém systému Clavius. 

K 31. 12. 2016 dosáhl celkový počet vložených záznamů 14 684 

Za rok 2016 tak bylo zpracováno, označeno a uloženo dalších 1 762 záznamů knižních 

jednotek a katalogů.  

 Zpřístupnili jsme i ON-LINE katalog odborné knihovny na webových stánkách naší 

galerie a umožnili tak veřejnosti vyhledávání údajů o zpracovaných dokumentech a 

orientování se ve fondu naší odborné knihovny. 

Veškeré zpracované knihy, katalogy, periodika, restaurátorské zprávy jsou označeny 

čárovým kódem a nalepenými signaturami, čímž se výrazně zpřehlednilo jejich ukládání a 

hlavně vyhledávání.      

 V prosinci 2013 se naše knihovna přihlásila ke spolupráci se Souborným katalogem 

České republiky, a proto pokračujeme v zasílání bibliografických záznamů o našem fondu.   

Připojili jsme se tak k devadesáti českým knihovnám, které pomáhají vytvářet jedinečnou 

databázi bibliografických záznamů českých a zahraničních dokumentů. 

              V rámci akce Týden knihoven, který proběhl v termínu od 3. do 9.  října 2016, jsme 

propagovali naši knihovnu na výstavě věnované muzejním a galerijním knihovnám Ústeckého 

kraje. Panely byly umístěny přímo v sídle Krajského úřadu. 

               Zpracovali jsme a podali (v prosinci 2016) Žádost o poskytnutí dotace na 

Ministerstvo kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3). 

Projekt se týká obnovy technického a programového vybavení, které nám umožní zkvalitnit a 

zefektivnit služby pro uživatele naší odborné knihovny. Zakoupením nových PC s vyšším 

operačním systémem, laserovou tiskárnou a webového systému TRITIUS, který podporuje 

používání nových pravidel RDA a formátu MARC 21 nám umožní rychlejší katalogizaci 

zejména historických knižních fondů, usnadní zasílání záznamů do SK ČR a vyhledávání 

informací pro uživatele na webových stránkách Galerie. 

            

8 Web 

 

Tak jako většina galerií srovnatelného významu, provozuje i SGVU v Litoměřicích 

své vlastní webové stránky. Webové stránky galerie považujeme za důležitý komunikační 

prostředek, a proto jsou stránky pravidelně aktualizovány. Nejdůležitějším událostem je pak 

pro přehlednost věnován samostatný oddíl. Pravidelně jsou doplňovány také fotografie k 

jednotlivým akcím – z výstav, vernisáží, vzdělávacích programů pro školy i z akcí pro 

veřejnost. Na webových stránkách galerie jsou také on-line zpřístupněna sbírková díla v rámci 

popisu jednotlivých expozic a samostatně v rámci katalogu sbírky 19. století i díla uložená v 

depozitáři. Jsme přesvědčeni, že soubor reprodukcí děl působí přívětivějším dojmem na 

návštěvníky stránek, významně doplňuje textové informace a spoluvytváří tak mnohem 

atraktivnější podobu webových stránek. 

 V rámci webových stránek galerie jsme již v roce 2014 zpřístupnili elektronickou 

databázi sbírek galerie, která slouží především badatelům a studentům, ale i široké veřejnosti. 

Současně jsme zpřístupnili i katalog odborné knihovny, který je možné využít i pro rezervaci 

jednotlivých publikací či periodik.  



   

Těší nás, že zájem o naše webové stránky je stále poměrně vysoký. V roce 2016 shlédlo 

naše webové stránky 12 997 návštěvníků.  

  

 GRAF NÁVŠTĚVNOSTI 

 

Návštěvnost webu za rok 2015  

 

Leden  1196 

Únor  1214 

Březen 1116 

Duben  1099 

Květen 1093 

Červen 931 

Červenec 764 

Srpen  763 

Září  1151 

Říjen  973 

Listopad 1118 

Prosinec 1579 

 

 9 PR galerie 

PR galerie se zaměřuje na propagaci galerie a všech akcí pořádaných galerií. V širším měřítku 

propagace výstav probíhá plošným výlepem plakátů nejen na území města, ale i v dalších 

městech regionu. Prostřednictvím sociálních sítí, několika informačních serverů a samozřejmě 

webových stránek galerie jsou pozvánky na akce dostupné v elektronické podobě. Tištěné 

pozvánky a plakáty jsou rozesílány členům Klubu přátel galerie, galeriím, muzeím, umělcům 

a teoretikům po celé ČR a dalším institucím ve městě a také jsou dostupné v informačním 

centru a městské knihovně.  

Bohužel, kvůli změně zákona o spolcích jsme byli nuceni na konci roku 2016 zrušit Klub 

přátel galerie. Přesto i nadále zasíláme bývalým členům tištěné a elektronické pozvánky na 

výstav a akce pořádané SGVU. Velmi důležitá je i komunikace s médii, kterým jsou 

rozesílány tiskové zprávy o výstavách. Dlouhodobě spolupracujeme s Radničním 

zpravodajem, Litoměřickým deníkem, Litoměřicko 24, Televizí Litoměřic a s Rádiem 

Proglas. Na konkrétní akce zaměřené děti a mládež jsou pozvánky distribuovány přímo do 

škol. V roce 2016 byly uveřejněny články o našich výstavách i v celostátním odborném tisku. 

     

 

10 Hospodaření galerie v roce 2016 

 

SGVU v Litoměřicích v roce 2016 hospodařila se schváleným vyrovnaným rozpočtem ve výši 

14 420 tis. Kč.  Tento schválený rozpočet byl kryt příspěvkem od zřizovatele ve výši 13 300 

tis. Kč a výnosy z vlastní činnosti ve výši 840 tis. Kč.  



SGVU v Litoměřicích získala dotaci od Města Litoměřice ve výši 20 tis. Kč, od 

Ministerstva kultury ČR ve výši 260 tis. Kč. 

Hospodaření SGVU v Litoměřicích skončilo v roce 2016 s nulovým hospodářským 

výsledkem. 

ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016  

          

1. VÝNOSY       14 420 v tis. Kč  

          

Příspěvky a dotace na provoz      13 580  

Tržby za vlastní výkony      840  

z toho          

 prodej služeb      168  

 nájemné       349  

 prodej zboží      179  

 ostatní výkony      144  

          

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM     14 420  

          

          

2. NÁKLADY         

          

Spotřeba materiálu          1713 

Z toho 

Sbírkové předměty    939     

Spotřeba energií       634  

z toho          

 elektrická energie      388  

 plyn       246  

          

Oprava a údržba budov a majetku     618  

Cestovné        117  

Náklady na reprezentaci      47  

Náklady na služby       1888  

z toho          

        

 služby k výstavám     993  

 ostatní služby      895  

          

Mzdové náklady       6097  

z toho          

 platy zaměstnanců      5904  

 

ostatní osobní náklady 

(dohody)     184  

 

náhrady za pracovní 

neschopnost     9  

Zákonné sociální pojištění      2009  

Zákonné sociální náklady (příděl do FKSP)    89  

Ostatní sociální náklady      277  

Jiné ostatní náklady      310   



Odpisy dlouhodobého majetku     302  

          

          

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM     14 420  

          

          

          

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    0  

          

          

          

          

DOTACE V ROCE 2016  

          

        v tis. Kč  

          

          

          

Dotace od Města Litoměřice – Muzejní noc     20  

          

Dotace Ministerstva kultury ČR na vydání 

 katalogu Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků            260 

 

Vybrané ukazatele za rok 2016 

 

Vyhodnocení vybraných ukazatelů nákladů: 

1. náklady spojené s pořádáním výstav                1449 tis. Kč 

2. nákup sbírkových předmětů            939 tis. Kč 

3. náklady na údržbu a opravy budovy č. p. 24         48 tis. Kč 

4. náklady na údržbu budovy č.p. 25        230. tis. Kč 

5. náklady na údržbu budovy č.p.29         45 tis. Kč 

 

6. náklady na údržbu a opravy budovy č. p. 30                                36 tis. Kč 

 

7. náklady na opravy a údržbu bývalého jezuitského kostela                            186 tis. Kč 

8. náklady na opravy strojů a zařízení                              73 tis. Kč 

           9. náklady na telekomunikační služby                                                   129 tis. Kč 

         10. náklady na ochranu majetku                                                                     176 tis. Kč 

 

11. náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku                                            290 tis. Kč 

12. náklady na restaurování                     110 tis. Kč 

 

Vyhodnocení vybraných ukazatelů výnosů: 

1. vstupné                                  168 tis. Kč 

2. pronájem                                  348 tis. Kč 

3. tržby za prodané zboží                                                       179 tis. Kč 



4. příspěvek od zřizovatele                                                 13 300 tis. Kč 

5. dotace a granty                                            280 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Poděkování 

 

Na závěr bych velice rád poděkoval všem zaměstnancům Severočeské galerie výtvarného 

umění v Litoměřicích za jejich práci v roce 2016. Vše, co se v tomto roce podařilo, mohlo být 

realizováno jenom díky spolupráci všech, kteří se na daných úkolech podíleli. Je potěšující, že 

naše sbírky slouží jak nám samotným, tak dalším badatelům a vystavovatelům při prezentaci 

českého umění. Je to znamením, že naše akviziční politika a péče o svěřené umělecké 

předměty se rozhodně vyplácí! Děkuji také všem sezónním zaměstnancům, bez kterých 

bychom nemohli využívat prostory k příležitostným výstavám a všem, kteří nás v roce 2016 

jakoukoli formou podpořili.  

 

                                                                                               PhDr. Jan Štíbr 

ředitel galerie 

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích dále děkuje  

Ústeckému kraji 

Městu Litoměřice 

Biskupství litoměřickému 

Tiskárně Daniel 

Českému rozhlasu Sever Ústí nad Labem 

Televizi Litoměřic a Lovosic 

Základní škole Boženy Němcové Litoměřice 

A dalším, kteří nás v loňském roce jakkoliv podporovali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Výhled na příští rok 

 

1. uskutečnit výstavní projekt „Ulrich Creutz a vizuální kultura v Kadani za Jana 

Hasištejnského z Lobkowicz 1473–1517“ – k 500 výročí úmrtí Bohuslava 

Hasištejnského z Lobkowicz a bude též dedikována k nedávnému úmrtí prof. Jaromíra 

Homolky, nestora českých historiků umění, který celoživotně zpracovával gotické 

umění v Čechách. 

2. pokračovat v řadě základních výstav ke gotickému umění  

3. výstavní činností nadále zpřístupňovat bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně 

Marii 

4. rozšiřovat nabídku programů a aktivit pro veřejnost 


