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Ředitelství Galerie výtvarného umění v Chebu v úvodu této výroční zprávy 

vyslovuje poděkování všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli  na činnosti 

galerie v roce 2002 a napomohli tak uskutečnit projekty, které si její pracovníci 

v tomto roce předsevzali. Jsou to zejména:  
 
Návštěvníci  a příznivci Galerie výtvarného umění v Chebu 
 
 Karlovarský  kraj, jeho zastupitelské orgány a pracovníci  Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 
 
Velvyslanectví Belgického království v České republice 
 
Ministerstvo kultury České republiky 
 
Ministerstvo školství České republiky 
 
Správa Pražského hradu 
 
Město Cheb 
 
Galerie Hachmeister Münster 
 
Museum -  Ostdeutsche Galerie  Regensburg 
 
Festival Uprostřed Evropy – Mitte Europa 
 
Národní galerie v Praze 
 
Moravská galerie v Brně 
 
Galerie hlavního města Prahy 
 
Galerie umění v Karlových Varech 
 
Oblastní galerie v Liberci 
 
Muzeum umění Olomouc 
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě 
 
Východočeská galerie v Pardubicích 
 
České muzeum výtvarných umění v Praze 
 
Židovské  muzeum v Praze 
 
a dále pan Gerard Loobuyck, Ostende, pan Dr. Heiner Hachmeister, Münster , paní 

PhDr. Ludmila Jůzová, Ostrava, paní PhDr. Olga Uhrová, Národní galerie v Praze a  

paní Mgr. Jana Orlíková.  

 



 

ÚVOD                                                                                                                                 
 
Galerie  výtvarného  umění v Chebu  v roce  2002  vyvíjela svou činnost   již  plně   

jako 

příspěvková  organizace  zřizovaná a  finančně  dotovaná Karlovarským krajem,  

kterou 

se stala dne 1. července 2001 na základě rozhodnutím ministra kultury ČR      

s odvoláním na  zákon čís.157/2000 Sb. 

Přechod galerie do zřizovatelské kompetence Karlovarského kraje a Krajského úřadu 

tohoto kraje proběhl v roce 2001 bez problémů, komplikací a vážnějších změn 

v ekonomických podmínkách, takže galerie mohla v roce 2002  pokračovat ve své 

činnosti bez větších obtíží, což se samozřejmě pozitivně  projevilo i na její činnosti. 

 

Tradičně pestrý výstavní program,  připravovaný pro rok 2002 jako vždy se značným 

časovým předstihem, byl splněn. Galerie, mimo své vlastní výstavní projekty, se 

aktivně účastnila  i na přípravě několika výstavních projektů tuzemských a 

zahraničních,  z nichž nepochybně nejvýznamnějším byla Česká kulturní sezóna ve 

Francii 2002, v jejímž rámci byla v Musée d'Art  Moderne v St. Etienne  připravena 

velká retrospektivní výstav TOYEN, na jejíž realizaci se galerie podílela třemi 

významnými zápůjčkami ze svých sbírek. 

 

Stranou pozornosti nezůstala ani péče o sbírky a jejich prezentaci, zejména 

v souvislosti s přípravou revitalizace a rehabilitace bývalého kostela sv. Kláry. Po 

stavebně historickém průzkumu a prvních stavebně asanačních krocích  ve 2. polovině 

roku 2001, započala v roce 2002  vlastní stavební realizace  projektu, jejíž finanční 

zabezpečení  z prostředků Ministerstva kultury ČR, se během roku 2002 podařilo ještě 

posílit   získáním dotace z prostředků Evropské komise v rámci malých projektů 

PHARE, a to částkou ve výši cca 287 tisíc EUR. Významně  se do práce se sbírkami 

zapsaly i nové  akvizice, které několika mimořádnými díly nejen obohatily sbírku 

českého moderního uměni, ale i sbírku evropského malířství 17. a 18. století, jejíž 

instalace, formou stálé expozice, se připravuje právě v kostele sv. Kláry.  Stranou 

nezůstala ani pozornost věnovaná restaurátorským zákrokům tam, kde  si to povaha a 

stav výtvarných děl vyžádaly -  samozřejmě s ohledem na rozpočtové možnosti. 



 

Kontakt s veřejností byl standardně velmi dobrý. Galerie o všech svých výstavních a 

kulturních projektech podávala pravidelné informace jak ve sdělovacích prostředcích 

(tisku, rozhlase, televizi), tak formou  pozvánek, určených především členům  

klubových sdružení při galerii a jejím pravidelným a stálým návštěvníkům. Intenzivní 

pozornost byla opět věnována dětskému návštěvníkovi, a to jak v lektorské činnosti, 

tak prezentací výtvarných prací dětí a mládeže na již tradičně opakované výstavě 

dětského výtvarného projevu, na jejíž přípravě, formou účasti ve výběrové porotě, se 

podílejí i pedagogové z chebských škol, vyučující výtvarnou výchovu. O stále  

stoupajícím zájmu o práci galerie ostatně svědčí i každoročně se zvyšující návštěvnost  

a ne sice markantní, nicméně  přece jen stálé zvyšování  vlastních výnosů z tržeb za 

vstupné a prodané výstavní katalogy. 

Hospodaření galerie - jak je uvedeno  v ekonomické části výroční zprávy - bylo 

vyrovnané, a to především díky pravidelné kontrole hospodaření s  příspěvky na 

činnost galerie. 

 

 

PhDr. Jiří Vykoukal 
ředitel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Personální složení Galerie výtvarného umění v Chebu v roce 2002                                  
 
Personální složení galerie v roce 2002 odpovídalo organizačnímu řádu galerie ze 

dne 20. prosince 2001 a jím stanovených pracovních funkcí, které byly jmenovitě 

obsazeny takto: 

 
Ředitel                                                      PhDr. Jiří Vykoukal 

Sekretářka                                                Hana Brožová 

 

Ekonomicko-provozní oddělení 

Vedoucí oddělení  a zástupce ředitele     Dr. Josef Heřman (provoz a hosp. galerie) 

Ekonom-účetní                                         Marie Valešová (účetnictví, PaM) 

Hospodářsko-technický pracovník           Vilém Slíva (správa budov, majetku ad.) 

Vedoucí údržby                                        František Bouda 

Pracovník údržby a řidič                           Martin Mareš 

Úklid                                                          Marie Vořechovská 

 

Odborné oddělení 

Vedoucí oddělení                                      Anna Sochorová (vedení oddd., evidence sbírek) 

Samostatný odborný pracovník                Etela Laňková  (lektor pro práci dětmi) 

Samostatný odborný pracovník                Jiří Gordon (kurátor sbírek, fotograf) 

Odborný pracovník                                   Venuše Hofrajterová (knihovna, public relations) 

Vedoucí pokladní služby a dozoru            Pavel Mareš 

Pokladní služba a dozor ve sbírkách        Jitka Chmelová 

Pokladní služba a dozor ve sbírkách        Marcela Veselá 

Dozor ve sbírkách                                     Šárka Fuksíková 

Vedoucí inf. servisu a knihkupectví           Růžena Slívová  

 

 

 

 

 

 



 

II. Hospodaření galerie v roce 2002                                                                                                    
 
1. Příjmová části rozpočtu 
Rozpočet galerie  pro rok 2002   tvořily příjmy z vlastní činnosti ve výši  565.936,85 
Kč a příspěvek na činnost od zřizovatele  8,736.565,- Kč.   

Celkem  činily plánované příjmy  8,421.000,- Kč, skutečně bylo k 31.12.2002  

dosaženo  9,302.501,85 Kč. 

Nárůst příjmů proti plánu   činil  881.501,85 Kč, tj . zvýšení o 10,46 %, z toho 

635.565,- Kč představuje navýšení příspěvku zřizovatele na činnost a 244.936,85 Kč 

vlastní výnosy galerie.  

 

Vlastní příjmy  byly naplněny z prodeje vstupenek a  tiskovin  ve výši 220.549,- Kč a  

příjmů z pronájmu  a služeb  ve výši 222.408,- Kč. Dále bylo získáno 60.000,- Kč ve 

formě účelové dotace MK ČR na uspořádání výstavy   Jamese Ensora a  10.000,- Kč  
od sponzorů  účelově na výstavu dětského výtvarného projevu.  Zbytek tvoří  úroky  

z účtů v bankách, úhrady za užití služebního vozidla a  úhrada nákladů pořízení  

stavební dokumentace pro výběrové řízení.  

 

2. Výdajová část rozpočtu 
Rozpočet  galerie  na počátku roku 2002 byl vyrovnaný.  Protože se v průběhu roku 

podařilo zvýšit příjmy o cca 10 %, bylo možné  operativně  upravovat  výdajovou část 

rozpočtu tak, aby  přebytek výdajů pokryl  nezbytnou část  nákladů. Jako rozhodující 

faktor, který ovlivnil   nákladovou část rozpočtu, se projevila povinnost galerie  uhradit  

příspěvek sekretariátu RRAE ve výši 636.565,- Kč, kterou bylo podmíněno  získání 

dotace z prostředků EU ve výši 286.982.- EUR. Příspěvek sekretariátu RRAE nebyl  

na počátku roku v rozpočtu zahrnut proto, že galerie v této době s příspěvkem 

z fondů EU nemohla relevantně počítat  a ani znát jeho výši. Teprve v  okamžiku, kdy  

galerie v soutěži s ostatními projekty jiných žadatelů dotaci EU ve výši 286.982 EUR  

získala a  vyrovnání příspěvku  RRAE  ve výši 636.565.- Kč se stalo aktuální (25. 
kvtěna 2002),  bylo nutné  rozhodnout buď o rozpočtové změně, v rámci daného 

rozpočtu galerie rezignovat na plánovaný nákup výtvarných děl a zachovat tak 

vyrovnaný rozpočet, nebo požádat  zřizovatele o sanaci příspěvku sekretariátu RRAE  

navýšením rozpočtu galerie na rok 2002. Galerie o navýšení rozpočtu požádala a 



díky porozumění Rady Karlovarského kraje pro tuto výjimečnou situaci  jí bylo 

vyhověno, takže  udržela  vyrovnaný rozpočet, aniž by musela upustit od rozšíření 

sbírek o nové, mimořádně významné akvizice.  

 

3. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2002 
Vnitřní kontrola zaměřená na hospodaření s finančními  prostředky   byla prováděna v 

pravidelných termínech na pracovních poradách.  

Soustavné kontrole  bylo podřízeno zejména  dodržování vnitřní směrnice o oběhu 

účetních dokladů.  Pravidelným projednáváním potřeb výdajů  byla zachována 

zásada   rovnoměrného  čerpání příspěvku zřizovatele bez nutnosti požadovat  

mimořádné dotace s výjimkou případu s příspěvkem sekretariátu RRAE v rámci 

získání dotace EU. Důsledně bylo dbáno, aby nedošlo k záměnám finančních 

prostředků   určených na úhradu provozních výdajů  a na pořízení investic.  K 

dosažení úspor byl zaveden systém  pořizování drobných nákupů prostřednictvím 

jednoho  pověřeného  pracovníka  organizace, po předchozím schválení nákupu 

ředitelem organizace.   Od 1. 7. 2002 nabyla účinnost směrnice ředitele galerie  o 

systému vnitřní kontroly,  specifikující  postupy k rozhodování o nákupech zboží a 

služeb.  

Účelnost důsledných  kontrol  je nepochybná a v organizaci se projevila jako 

významná metoda  řízení finančních operací, která výrazně napomohla  dosažení 

vyrovnaného hospodářského výsledku s nevelkým přebytkem ve výši  113,83 Kč.   

  

Pokud jde o kontroly vnější, uskutečnila se kontrola  zaměřená na plnění povinností 

galerie, plynoucích  z právní úpravy  placení pojistného  z mezd zaměstnanců. 

Kontrola byla provedena  4. 2 .2002 za období od  měsíce března 2000 do konce 

roku 2001. Nedostatky  a nedoplatky v účtování pojistného nebyly  zjištěny.   

 

4.  Zdůvodnění průběhu úprav a skutečné plnění závazných ukazatelů 
Schválený rozpočet galerie  v průběhu roku čtyřikrát  upravovala  vnitřními 

opatřeními.  

V měsíci červnu  to bylo z důvodu  získání   účelové dotace od  Ministerstva kultury 

ČR na  výstavu  Jamese Ensora a  příspěvku  ze strany dvou místních sponzorů  na 

krytí nákladů spojených s výstavou dětské kresby.  Druhá úprava rozpočtu byla 

provedena v měsíci srpnu  formou přesunů  mezi jednotlivými nákladovými účty  a 



totéž, třetí rozpočtové opatření,  bylo provedeno  v měsíci říjnu, kdy  bylo nutno  

vyrovnat mimořádný výdaj  636.565,- Kč, formou přesunu odpovídající částky z účtu 

na nákup výtvarných děl. Poslední, čtvrtá  rozpočtová změna  se uskutečnila 

v prosinci 2002 poté, kdy Karlovarský kraj  galerii sanoval 636.565,- Kč,   

vynaložených na příspěvek sekretariátu RRAE v rámci získání dotace z prostředků 

EU. 

 
5. Hospodaření s účelově určenými prostředky   mimo rozpočet 
V roce 2001  galerie  získala  v rámci náhrad za církevní restituce z programu 

ISPROFIN dotaci Ministerstva  kultury  ČR ve výši 7 milionů Kč na revitalizaci  

bývalého kostela sv. Kláry v Chebu a  na stejný účel ještě  další prostředky v roce 

2002, a to  286 982,- EUR  z decentralizovaného programu zahraniční pomoci 

Evropského společenství.  Tato částka  v kursu 33,272 Kč/EUR  pokrývala  75 % 

předběžně rozpočtovaných nákladů  II. etapy realizace tohoto projektu.  

Z dotace  programu  ISPROFIN, vedené na zvláštním účtu u České spořitelny a.s. 

bylo vyčerpáno k 31. prosinci 2002 celkem    4,870 tisíc Kč, postupně proplácených 

z tohoto účtu  na základě  ministerstvu předkládaných, a jeho odborem investic 

schvalovaných konkrétních  faktur.    

Z dotace EU  byla galerii dne 6. 12. 2002 na zvláštní účet  u České spořitelny a.s. 

převedena záloha ve výši  80 % z celkové výše dotace, tj. 229.585,- EUR v kurzu 

30,745 Kč/EUR, avšak z této zálohy  nebyly  v roce  2002  čerpány žádné prostředky. 

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky poskytované v rámci programů EU 

podléhají kursovým změnám, činila ke konci roku 2002 ztráta z kursového rozdílu 

z doby podpisu smlouvy o dotaci (33,272 Kč/EUR) a data připsání zálohy na účet 

galerie (30,745 Kč/EUR)  více než 580 tisíc Kč. 

 

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
V roce 2002 měla galerie  na platy zaměstnanců v rozpočtu 2, 633  tisíc Kč a na  

ostatní osobní náklady 22 tisíc Kč. 

Limit  přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven na  18. 

K 31.12.2002  bylo  na mzdy vyplaceno 2,526.547,- Kč a na ostatní osobní náklady 

8.955,- Kč. Úspora mzdového fondu ve výši  237.645,-  Kč   byla použita ke krytí 

provozních nákladů galerie. 

   



7. Převod nevyužitých prostředků roku 2002 do roku 2003 
Organizace  v roce 2002 využila všechny  finanční prostředky, a do následujícího 

roku  2003 žádné nepřevádí. 

 

8. Vyčíslení a zhodnocení poskytnutých a přijatých finančních prostředků na 
zahraniční aktivity 
Galerie neměla v roce 2002 přiděleny žádné finanční prostředky na zahraniční 

aktivity. 

 

9. Výdaje na zahraniční cesty  
Vzhledem k tomu, že nikdo z pracovníků galerie nevykonal v roce 2002 služební 

cestu do zahraničí, nebyly v tomto směru žádné výdaje.  

 

10.  Přehled zálohových plateb na dodávky a práce  investičního a 
neinvestičního charakteru, které nebyly v uvedeném roce realizovány 
Galerie  v roce 2002 neposkytla žádné zálohové platby výše uvedeného  typu Jediné 

zálohové platby, které galerie pravidelně  poskytuje, jsou zálohy na  dodávku energií, 

předplatné  tiskovin a pod.  

 

11. Srovnání výsledků prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v delší 
časové řadě 
Galerie výtvarného umění v Chebu   obdržela v časové řadě od roku 1996 příspěvky 

na činnost  v následující výši (údaj v tisících Kč):  

                                              1        2         3        4        5        6       7          8                      

rok 1996  1997   1998  1999  2000   2001 2002 2003    

příspěvek tis. Kč 7490 6678 7260 7423 7519 7702 8736 7938    

nárůst Kč    812   582   163      96   183 1034   162    

% nárůst  10,40 8,71 2,24 1,30 2,43 13,40   1,85    

  

Sloupec 7 je včetně  636.000,- Kč  mimořádného příspěvku na vyrovnání úhrady 

sekretariátu RRAE   

               

III. Kontrolní činnost                                                                                                      
             



1. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenost a účinnost pro 
zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy: 
V  galerii  byl vnitřní kontrolní systém  uplatňován  soustavně  od jejího vzniku.  Do 

roku 2001 byl  řízen ročním plánem hlavních kontrolních úkolů galerie, sestavovaným 

podle směrnice ministerstva kultury ČR.  

1. 7. 2002 nabyl účinnosti pokyn ředitele Krajského úřadu  Karlovarského kraje  č. PO 

09/2002  o zavedení vnitřního kontrolního systému v Krajském úřadu Karlovarského 

kraje a jeho příspěvkových organizacích.  V Galerii výtvarného umění v Chebu  od 

téhož data nabyla platnost směrnice ředitele galerie   o   vnitřním kontrolním systému 

Galerie výtvarného umění v Chebu. 

Zavedený systém  umožňuje průběžnou  důslednou kontrolu vynakládaných 

finančních prostředků a hospodaření galerie.  Systém navazuje na   roční plán  

činnosti galerie a   rozpočet.  K udržení finanční kázně  je zavedena metoda osobní 

kontroly ředitele, správce finančního plánu a  hlavního účetního. Nezávisle na sobě   

posuzují  potřebu  užití  finančních zdrojů,  jejich vydání v souladu s finančním 

plánem  a  úplnost  dokladů   k finanční operaci. 

Systém   je náročný na  oběh  dokladů a manipulaci s nimi,  zaručuje však  důslednou 

kontrolu použití prostředků  galerie  a včas umožňuje  upravovat rozpočet.  

Důsledkem je  pravidelné čerpání  prostředků  určených na činnost , galerie se 

nedostává  do kritických situací pro nedostatek finančních prostředků v průběhu  

účetního období  ani  do situací, kdy není schopna dostát svým finančním závazkům.  

 

2. Výsledky řídících kontrol podle §§ 26 a 27  zákona o finanční kontrole 
Galerie  má  evidovány pohledávky ve výši 28.100,- Kč. Jde však o pohledávky  mimo  

kategorii vykazovanou v řádku 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 64/2002 Sb.   

( Jedná se o pohledávky  pocházející z půjčky  z FKSP ve výši 18.100,- Kč, a 

10.000,- Kč je provozní záloha pro činnost obslužného zařízení pro návštěvníky 

galerie). 

Zřizovatel  doplnil rozpočet galerie  v závěru  roku 2002 o 636.565,- Kč  na úhradu  

administrativních  poplatků  sekretariátu  RRAE  za  činnost spojenou  s poskytnutím  

dotace z fondu PHARE. 

Čtyři rozpočtová opatření  organizace v průběhu účetního období v celkovém objemu 

153.000,- Kč  byla reakcí  na  zvýšené  tržby za vlastní výkony, získané úroky  a další 



drobné nerozpočtované příjmy.  Rozpočtovými opatřeními byly tyto prostředky  

přesunuty   na posílení některých  výdajových položek rozpočtu. 

 

3. Výsledky interního auditu podle  § 28 až 31 zákona o finanční kontrole příloha 
č. 3 k vyhlášce 
Galerie   v roce 2002  audit nerealizovala.  

4. Informace o finančních  kontrolách vykonaných podle mezinárodních smluv 
ve smyslu § 24 zákona o finanční kontrol 
V galerii nebyla vykonána žádná kontrola  podle mezinárodních smluv. 

5. Přehled zjištěných závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost 
orgánu veřejné správy a analýzu jejich hlavních příčin 
Žádné závažné nedostatky zjištěny nebyly.  

6. Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních 
předpisů 
Žádná zjištění nebyla předána  k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. 

7. Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucími ogánu veřejné správy 
ke 
- zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti: 
je  průběžně   na pracovních poradách projednávána   problematika  provozní a 

finanční činnosti, 

- zabezpečení účinnosti vnitřního  kontrolního systému: 
vnitřní kontrolní systém byl zaveden  od 1.7.2002; po dobu jeho  účinnosti  nebyly 

zjištěny nedostatky, 

- průběžnému sledování řešených problémů a zvládání negativních jevů: 
běžné provozní problémy jsou řešeny  operativně, závažnější pak na pracovních 

poradách.  

 

 

 

8. Výsledky předběžných a průběžných věřejnosprávních kontrol podle §§ 7-11 
zákona o finanční kontrole ve smyslu §§ 11 a 22 vyhlášky: 
Žádný z orgánů, uvedených v  § 7-11  zákona o finanční kontrole neprovedl 

v organizaci veřejnosprávní kontrolu. 



9. Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7-11 zákona o 
finanční kontrole ve smyslu § 12 a §§ 23-27 vyhlášky: 
Zádný z orgánů, uvedených v § 7 – 11 zákona o finanční kontrole neprovedl 

v organizaci veřejnosprávní kontrolu. 

Pro komentář byly využity informace z tabulkového přehledu o výsledcích 
finanční kontroly uvedené v příloze č. 2 vyhlášky. 
 
 
IV. Provoz, údržba a investice                                                                                                        
 

Plán činnosti  na rok 2002  byl zaměřen na  plnění úkolů  v hlavních směrech odborné 

činnost galerie, tedy  na realizaci výstavního programu,  na  péči o sbírkový fond,  

rozšiřování sbírek  a práci s veřejností. 

Aby  bylo možné plnit  toto hlavní poslání galerie plnit, bylo nutné rovněž   soustavně  

připravovat  materiální podmínky  přiměřené náročnosti  hlavního úkolu galerie a 

uvádět je do rovnováhy s rozpočtovými prostředky.  Proto  materiální zajištění 

hlavních činností bylo plánováno vždy  s dostatečným  časovým předstihem  a podle  

finančních možností rozpočtu  také plněno.   

Jako  hlavní úkoly údržby  pro  rok 2002  byly stanoveny práce v hlasvní budově 

galerie  v celkovém objemu  735.000,- Kč. Z této částky bylo na úpravy prostoru  

bývalého ateliéru  na  odbornou, veřejnosti přístupnou knihovnu určeno 450.000,- Kč 
a   dalších 285.000,-Kč bylo určeno na  náklady  běžné údržby hlavní budovy. 

Z původního záměru  byla  splněna  jen  menší část prací v objemu  162.000,- Kč, 

zahrnující v podstatě  jen zcela nezbytné  revize strojů a zařízení,  malby  některých 

místností,  opravy  transportního vozidla, ochranné pásy  proti  holubům  apod.  Větší 

část  prací byla odložena jednak pro stavebně projektové komplikace s krovem 

v prostoru bývalého ateliéru (zdlouhavé mykologické zkoušky na povahu dřevokazné 

houby, zdržené vyjádření památkové péče k řešení způsobu opravy krovu aj.)  a 

v neposlední řadě i nedostatek prostředků v rozpočtu, které pozastavily práce na 

modernizaci  věžních hodin (85.000,- Kč) a úpravách fasády (120.000,-Kč).  

V oblasti investičních nákladů   byla  významně  posílena  ochrana  majetku 

organizace modernizací zabezpečovacího zařízení na principu   digitálního  

obrazového  záznamového zařízení nákladem v ceně  604.899.- Kč a zkvalitněno 

hardwarové vybavení dvou stěžejních pracovišť  evidence a správy sbírek dvěma 

novými  výkonnými počítači.  



 V bývalém kostele  sv.  Kláry, který    prochází rozsáhlou stavební úpravou v rámci 

projektu revitalizace a nového obsahového využití pro expozici gotického sochařství a 

evropské malby 17. a 18. století bylo v  roce 2002     z prostředků ISPROFIN 

uskutečněno stavebních prací za   3,935.932,20 Kč.  Dokončení celého projektu, díky 

významné finanční podpoře z prostředků EU, získané v průběhu roku 2002,    se 

předpokládá v druhé polovině roku 2003. 

Jako součást úsporných opatření bylo snížení nákladů na nákupy  o 22 %, neboť  

bylo nezbytné   uhradit  vyšší  odpisy majetku, které v důsledku  modernizacie 

zabezpečovacího systému vzrostly   o cca 110.000,- Kč, dále osobní náklady  o 

190.000,- Kč a  ostatní náklady  o  cca 640.000,- Kč. Poslední položku ovlivnil 

povinný příspěvek sekeretariátu RRAE.  

Náklady na  služby, v kterých je vlastně skryta větší část nákladů na hlavní činnosti 

galerie (výstavní a ediční činnost, nevýstavní kulturní aktivity, ad.) zůstaly i v roce 

2002 na přibližně stejné úrovni jako v předchozích letech a činily  3,600.000,- Kč.  

Organizace  po celý rok hospodařila  s příspěvkem na činnost od zřizovatele i 

s prostředky opatřené vlastní činností tak, že   dodržela.vyrovnaný rozpočet a konec  

roku 2002 ukončila s mírně přebytkovým hospodářským výsledkem ve výši 113,83 

Kč. 

 

V. Odborná činnost                                                                                                                            
 

1. Výstavní činnost  
Stálá expozice:  V roce 2002 měla galerie celoročně otevřenu pouze jednu 

sbírkovou expozici, a to České moderní umění v 1. patře radničního paláce. 

Soustavně se však odborně pracovalo na přípravách obou expozic pro kostel sv. 

Kláry, jak expozici gotického umění, tak evropské malby 17. a 18. století s cílem 

zpřístupnit obě tyto expozice v roce 2003.  

Výstavy v roce 2002: 
Přesahy výstav z roku 2001 

Tomáš Vosolsobě -  malířské dílo (do 3. 2. 2002) 

František Tichý - grafické dílo ze sbírek GVU v Chebu (do 4. 2. 2002)  

Výstavy v roce 2002 

Zdeněk Seydl– výtvarné dílo 
20. února – 14. dubna  2002 



kurátor výstavy Anna Sochorová 
úvodní slovo PhDr. Jana Šálková, České muzeum výtvarných umění 
Výstavní sály 2. patro 
 
Jindřich Vik – Moře 
21.března –13. května 2002 
kurátor výstavy Jiří Gordon 
úvodní slovo: PhDr. Jaromír Zemina 
Kabinet kresby a grafiky 
 
James Ensor – vizionář moderny 
26. dubna – 1. června 2002 
kurátor výstavy Jiří Vykoukal 
úvodní slovo Jeho Excelence velvyslanec Belgického království v České 
republice pan Bernard Pierre a PhDr. Olga Uhrová, sbírka evropského umění Národní 
galerie v Praze 
Výstavní sály 2. patro 
 
Dětská kresba – Jak se žilo v pravěku 
23. května – 28. července 2002 
kurátor výstavy Etela Laňková 
Kabinet kresby a grafiky 
 
Maxim Kopf (1892-1958)–malířské dílo (výstava v rámci Festivalu Mitte Europa) 
18. července – 15. září 2002 
kurátor výstavy Anna Sochorová 
úvodní slovo prom. historik Ivana Thomaschke, Jiří Vykoukal, Mgr. Ivoš Habán 
Výstavní sály 2. patro 
 
Česká kresba 20. století ze sbírek GVU v Chebu 
1. srpna – 28. října 2002 
kurátor výstavy Jiří Vykoukal 
Kabinet kresby a grafiky 
 
40. let Galerie výtvarného umění v Chebu 
26. září – 20. října 2002 
kurátoři výstavy Jiří Vykoukal, Anna Sochorová, Jiří Gordon 
úvodní slovo: Jiří Vykoukal  
Výstavní sály 2. patro 
 
Alena Nádvorníková – Děje, děje 
31. října – 8. prosince 2002 
kurátor výstavy Anna Sochorová 
úvodní slovo  Jan Gabriel 
Výstavní sály 2. patro 
 
Jiří Seifert - kresby 
19.prosince 2002  – únor 2003 
kurátor výstavy Jiří Gordon  



Kabinet kresby a grafiky 
 
Chebské gotické sochařství  
19. prosince 2002 – únor 2003 
kurátor výstavy Jiří Vykoukal 
úvodní slovo Jiří Vykoukal 
Výstavní sály 2. patro 

 
 
2. Práce se sbírkami 
Restaurátorské práce  
Na základě zprávy kuratátora a správce sbírek rozhodlo vedení galerie o zadání 

restaurátorských prací u výtvarných děl, kde byl takový zákrok neodkladný a v zájmu 

zachování technické integrity díla:  

Toyen, Opuštěné doupě   1937 
olej, plátno, 113 x 77,5 cm  
inv. č. O 701  
Obraz restaurátorsky stabilizován před zapůjčením na retrospektivní výstavu Toyen 
v Musée d'Art Moderne v St. Etienne v ateliéru prof. Strettiho na AVU v Praze. 
 
Mistr oltáře sv. Jošta, Sv. Burghard   1520-1530 
lipové dřevo výška 126 cm 
inv. č. P 26  
Socha po napadení aktivním dřevokazným hmyzem  ozářena v radioaktivní  komoře 
Okresního muzea v Roztokách a restaurátorsky stabilizována v ateliéru akad. malíře 
a restaurátora Pavla Blattného v Praze. 
 
Karel Černý, Milenci   1942 
olej, plátno  76 x 79 cm 
inv. č. O 161 
Povolené plátno, krakely, ztmavlé laky. Restaurátorsky ošetřeno v ateliéru akad. 
malířky Zdenky Reinerové. 
 
Alfons Mucha, Portrét ženy s kožešinou   1919 
olej, plátno 135 x 100 cm 
inv. č. O 229    
Obraz s několika perforacemi, zašlý, povolené plátno, krakely. Rewstaurátorsky 
ošetřeno v ateliéru akad. malířky Zdenky Reinerové. 
 
 
 
 
 
 
Zápůjčky: 



V rámci spolupráce s dalšími galeriemi, muzei umění a jinými kulturními institucemi 

galerie v roce 2002 zapůjčila  ze svých sbírkových fondů ke krátkodobým výstavním 

účelům celkem  28  výtvarných děl.  

Pro doplnění dlouhodobých muzejních expozic galerie zapůjčila celkem 18 

výtvarných děl, a to: 

Vlastimil Květenský, Otvírání studánek   1978 
bronz 72 x 52 cm 
inv. č.  P 246 
Zapůjčeno pro expozici skladatele Bohuslava Martinů v Muzeu a galerii v Poličce do 
31.12.2005. 
 
Karel Pokorný, T.G. Masaryk   1933 
 bronz výška  75 cm, 
inv. č. P 64 
Zapůjčeno pro doplnění expozice českého moderního sochařství Galerii v Novém 
Městě na Moravě do 31.12. 2003.  
 
Otakar  Slavík, Kráčející   1965, 
olej, plátno  151 x 131 cm 
inv. č. O 569  
Zapůjčeno Národní galerii v Praze  pro doplnění  stálé  expozice českého moderního 
umění ve Veletržním paláci do 31.12. 2003. 
 
Rustikální barokní sochy z hroznatovské Lorety    1. polovina 18. století 
kámen 
inv. č. P 194 až P 207 a inv. č.  P 211 
Celkem 11  kamenných soch v mírně podživotní velikosti, dochovaných z původně 
většího souboru, tvořícího před rokem 1945 sochařský doprovod loretánského 
poutního místa ve Starém Hroznatově u Chebu.  Zapůjčeno Děkanskému úřadu 
římskokatolické církve v Chebu na pietní hřbitov v rekonstruovaném areálu Lorety ve 
Starém Hroznatově do 31. 12. 2010. 
 

Na všechna zapůjčená díla byly vystaveny řádné zápůjční smlouvy s požadavkem 

pojištění  a provedeny zápisy v knize zápůjček. U dvou z výše uvedených zápůjček 

požádali vypůjčitelé – Národní galerie v Praze a Galerie v Novém Městě na Moravě -  

o prodloužení původního termínu zápůjček do konce roku 2003.  

Evidence a ochrana sbírkového fondu: 
Sbírková evidence se řídila zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 ze dne  

28. července 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy,  a dále vnitřní směrnicí  pro 

správu, evidenci a ochranu sbírek v Galerii výtvarného umění v Chebu. Podle  

metodických  pokynů  MK ČR č.j. 53/2001 a 14.639/2002 byly systematicky 

prováděny zápisy nových akvizic do Centrální evidence sbírek. 



V rámci počítačové evidence sbírek bylo v průběhu roku 2002 zpracováno a do 

databáze DEMUS uloženo celkem 3129 položek. 

V 1. evidenčním a 2. odborném stupni evidence bylo do konce roku 2002 bylo  a 

zpracováno celkem 21 výtvarných děl, z nových akvizic z roku  2001  a 2002 (4 

obrazy, 6 kreseb, 1 koláž). 

Rozšiřování sbírek: 
Komise pro tvorbu a nákup sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu zasedala dne  

3. prosince 2002 za přítomnosti zástupcú odboru kultury KÚ paní Jany Spirové a 

vedoucího odboru pana Jana Prudíka. Komise pod předsednictvím PhDr. Jaromíra 

Zeminy posoudila kolekci výtvarných děl, připravených vedením galerie jako nové 

sbírkové akvizice a doporučila všechna předložená díla k zakoupení jako mimořádně 

kvalitní přírůstky stávajících galerijních sbírek. Konkrétně komise doporučila řediteli 

galerie k zakoupení následující umělecká díla: 

Neznámý autor 
Kající se Maří Magdalena     konec 17. století 
olej, plátno 91 x 72 cm 

Johann Michael Bretschneider (Brettschneider, Pretschneider?)    
Zátiší s mrtvými ptáky   1702 
olej, plátno 60 x 49 cm 

Jan Vojtěch Angermayer 
Zátiší s mrtvými ptáky   1720 
olej, plátno 60 x 45 cm 

Petr Brandl 
Maří Magdalena    1693 – 1694 
olej, plátno 55 x 69 cm  

Zbyšek Sion 
Venuše v ulitě    1965 
kombinovaná technika 80 x 65 cm  

Zdeněk Sklenář 
Karel Hynek Mácha   1954 
olej, dřevo 37,5 x 28,5 cm 

Zdeněk Sklenář 
Kresba    1945 
uhel, papír 30,1 x 42,2 cm 
 
 
 
 



V případě obrazu Petra Brandla komise doporučila řediteli galerie využít nabídky 

prodávajícího a podržet dílo v galerii zatím jako dlouhodobou zápůjčku s realizací 

nákupu v časovém horizontu dvou let. 

Celkové náklady na nákup výtvarných děl činily pro rok  2002 činily  653.000,- Kč. 

Inventarizace sbírkového fondu: 
Na základě příkazu ředitele GVU v Chebu ze dne 19. 11. 2002 k provedení řádné 

inventarizace majetku a závazků galerie za rok 2002 byla provedena inventarizace 

sbírkového fondu „obrazy“, odůvodněná předáváním druhé části sbírkového fondu 

obrazy novému správci sbírky. V průběhu inventarizace nebyly shledány žádné 

rozdíly mezi fyzickým stavem a stavem vykázaným v inventárních knihách.O  

výsledku inventarizačních prací byl sepsán protokol. 
 
3. Ediční činnost: 
K většině výstav uspořádaných během roku 2002 byly  vydány odborné publikace – 

katalogy, a to z části vlastní ediční činností a z části ve spolupráci se 

spolupořádajícími  galeriemi.  

Ve vlastní ediční činnosti byly připraveny následující publikace:   

James Ensor – vizionář moderny 
editor a redakce katalogu Jiří Vykoukal 

Max Kopf malířské dílo  
text Ivoš Habán, redakce Jiří Vykoukal 
 
Jindřich Vik – jak jsem maloval moře 
text Jaromír Zemina, redakce Anna Sochorová 
 
Česká kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu 
text a redakce Jiří Vykoukal 

Ve spolupráci s galeriemi v Litoměřicích, Pardubicích a Českým muzeem umění 

v Praze byly vydány katalogy k výstavám Tomáše Vosolsobě, Zdeňka Seydla a Aleny 

Nádvorníkové . 

 

 

 

 

 

 



4. Nevýstavní kulturní činnost 
Koncerty 
Také  v roce 2002 byly komorní koncerty uváděny pouze ve výstavních prostorách 

galerie na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, neboť rekonstrukce kostela sv. Kláry 

nadále probíhala.   

Koncipovány byly jako součást instalovaného výtvarného projektu, v rozsahu 45- 60 

minut, čemuž odpovídal i výběr repertoáru. Všechny hudební produkce byly na 

předepsaných formulářích oznámeny OSA.  

únor 
Bára Štěpánová, Vladimír Suchánek  - komponovaný pořad 
(pásmo písní a povídání o divadle Semafor)  
březen 
MgA. Zora Křičková - cemballo 

duben 
Kociánovo kvarteto  
César  Franck, Antonín  Dvořák  

červenec 
Prof. Thomas Thomaschke – bas 
Herman Lechler – klavír 
Hugo Wolf, Frederyk Chopin 
srpen 
Mistrovského klavírní kurz  
Koncert osmi studentů věnovaný památce světově proslulkého klavíristy a  

chebského rodáka Rudolfa Serkina 

(matiné) 

září 
Český klavírní kvintet 
Ferinand  Danzi, Wolfgang Amadeus Mozart, Karel Stamic, Ludwig van Beethoven 

říjen 
Veselý – Krajíc,   jazzový koncert 

Jiří Klem, člen Městských divadel pražských, recitace 

 
 
 
 



prosinec 
Vánoční koncert 

Apollo – smyčcové kvarteto 
Lenka Škorničková – soprán 
F.X.Richter, A. Vivaldi, W.A.Mozart, J. Haydn, A. Borodin, J.J. Ryba, P.I.Čajkovskij, 

J.S. Bach 

 

 

Přednášky, besedy: 
 
 
30. 1. 2002 

Tomáš Vosolsobě – přátelské posezení s malířem a grafikem 
hostem a průvodcem večera byl PhDr. Jan Štíbr 
 

14. 3. 2001 

Max Švabinský – Ráj a mýtus 
přednášela: PhDr. Jana Orlíková 
Přednáška byla uspořádána v souvislosti se stejnojmennou výstavou, která probíhala 

v Praze v prostorách Valdštejnské jízdárny. Na tento velmi významný výstavní projekt 

byla zapůjčena také díla M. Švabinského ze sbírek GVU v Chebu.  

 
 

 

 

29. 11. 2002 

Slovo nebo obraz? 
Zahájení činnosti literární kavárny křestem básnické sbírky Viktorie Rybákové „Srpek 

měsíce steskem luny“, který byl pojednán jako komponovaný pořad s poslechem 

reprodukované hudby Francise Poulenca při promítání obrázků autorky. V průběhu 

večera zazněly verše dalších přítomných básníků. 
 



Práce s mládeží 
Galerie nadále spolupracuje především se základními školami v Chebu. Pro 

jednotlivé školy jsou  zpracovávány rozpisy návštěv galerie a tímto harmonogramem 

se školy závazně řídí. 

Formy práce a výklad se přizpůsobuje věkovým kategoriím, typu školy s přihlédnutím 

ke školním osnovám a zohledňuje i zájem a znalosti dětských návštěvníků. 

Přednáškové cykly jsou děleny podle věkových kategorií a navazují na výklad, který 

probíhá přímo v expozicích galerie. 

Návštěvy však nejsou určeny jen výhradně chebským školám, ale během roku 

využívají nabídky galerie také  školská zařízení  z jiných míst Karlovarského kraje, a 

to nejen základní, ale i učňovské, střední školy. Nadále trvá i spolupráce s vysokou 

školou v Chebu a mateřskými školami.   

V roce 2002 byla vyhlášena již 7.soutěžní přehlídka dětských výtvarných prací pod 

názvem  „Jak se žilo v pravěku“, která  oslovila velmi široký okruh škol i jednotlivců. 

Soutěž byla obeslána celkem 500 dětskými pracemi.. Ze tří věkových kategorií bylo 

odbornou porotou vybráno 20 prací, které byly oceněny. Účastníci soutěže obdrželi 

kromě věcných cen i diplomy.  

Nadále je zachováno udělování tzv. návštěvnických lístků, které mohou děti použít  

při samostatné návštěvě galerie (zdarma). Tato pobídková forma se  osvědčuje, 

protože  má návratnost vstupenek trvale vzrůstající tendenci a děti jsou častoi 

doprovázeny svými rodiči nebo prarodiči, jejichž návštěva galerie za jiných okolnostrí 

by byla spíše nepravděpodobná. 

 

Návštěvnost: 
V roce 2002 navštívilo chebskou galerii celkem 14.935 návštěvníků, z toho 4.215 

neplatících (volné dny bez vstupného a vernisáže) a 2522 dětí ve školních výpravách. 

Nevýstavní kulturní akce  pořádané galerií navštívilo 1.278 návštěvníků. 
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