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Vedení Galerie výtvarného umění v Chebu děkuje všem, kteří v průběhu roku 2005 
přispěli jakýmkoliv způsobem k uskutečňování výstavních, expozičních i ostatních 
kulturních projektů, které v tomto roce tvořily náplň jejích hlavních činností.   
Jsou to zejména: 
 
Návštěvníci a příznivci Galerie výtvarného umění v Chebu, 

Správa Pražského hradu, 

Velvyslanectví Španělského království v Praze, 

Karlovarský kraj, jeho zastupitelské orgány a pracovníci Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, 

Město Cheb a pracovníci Městského úřadu v Chebu, 

Morat  Institut für Kunst und Kunstwisseschaft Freiburg im Breisgau, Německo, 

Edition Braus Heidelberg, Německo, 

Festival Uprostřed Evropy – Mitte Europa, 

Kunstmuseum Bayreuth, Německo, 

Museum für Neue Kunst, Freiburg im Breisgau, Německo, 

Kunstsammlungen Neubrandenburg, Německo, 

Památník národního písemnictví v Praze, 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Olomouc, 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Plzeň, 

Židovské muzeum v Praze, 

Západočeské muzeum v Plzni, 

Krajské muzeum v Chebu, 

Národní galerie v Praze, 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 

Galerie hlavního města Prahy, 
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Moravská galerie v Brně, 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 

Galerie moderního umění v Hradci Králové, 

Galerie umění Karlovy Vary, 

Oblastní galerie v Liberci, 

Muzeum umění Olomouc, 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, 

Východočeská galerie v Pardubicích, 

Západočeská galerie v Plzni, 

České muzeum výtvarných umění v Praze, 

Krajská galerie umění ve Zlíně, 

Pozemní stavby Cheb spol. s.r.o., 

Firma NEGEBU  restaurátorské práce s.r.o. Plzeň, 

Tiskárna Prima Press Plzeň, 

a dále 

paní PhDr. Marina von Assel, paní PhDr. Merete Cobarg, paní Mgr. Michaela Hájková, 

paní Mgr. Jana Orlíková, paní PhDr. Michaela  Ottová, paní PhDr. Hana Rousová, paní 

PhDr. Hana Seifertová, paní Mgr. Božena Vachudová, pan Prof. PhDr. Ladislav Daniel 

CSc.,  pan PhDr. František Frýda, pan akad. arch. Vladimír Hora,  pan PhDr. Jan Kříž,  

pan  ing. arch. Milan Kvíz, pan  ing. Jiří Martínek, pan Prof. PhDr. Arsen Pohribný, pan 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt,  pan Prof. PhDr. Pavel Štěpánek a pan PhDr. Jaromír Zemina. 
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úvodem 
 
 
 
Plán činnosti Galerie výtvarného umění v Chebu na rok 2005  byl zaměřen nejen na  
plnění úkolů  v hlavních směrech odborné činnosti galerie, tedy  na realizaci 
výstavního programu,  na  péči o sbírkový fond,  rozšiřování sbírek  a práci 
s veřejností, ale i na velké opravy charakteru údržby a rekonstrukcí, především  na 
bývalém kostele sv. Kláry, neboť se jednalo o závěrečné práce náročného projektu 
revitalizace, s kterým bylo započato již v roce 2001. Po rekonstrukci celé střechy a 
uliční fasády se sochařskou a kamenickou výzdobou v roce 2004, se v roce 2005 
uskutečnila oprava dvorní fasády a restaurování jejích kamenických článků a do stadia 
předprojektové studie se podařilo dovést představy o úpravě dvora kostela jako 
klidového a odpočinkového prostoru. Konkrétně představovaly stavební práce 
dokončení oprav omítek, započatých již v roce 2004, na které v roce 2005 navázalo 
restaurování kamenných článků a posléze vlastní  rozbarvení fasády. Intenzivně se 
pracovalo i v hlavní budově galerie, kde v prostorách bývalého sklepního klubu byly 
otevřeny podlahy a prováděn hydrologický i stavební průzkum příčin zatékání a vlhnutí 
stěn, spolu s přípravou projektu oprav a rekonstrukce celého tohoto prostoru s 
realizací v roce 2006. 
Souběžně s tím byla věnována pozornost i ochraně movitého majetku, především 
sbírkových předmětů a zapůjčovaných uměleckých děl, a to instalací nových a 
zlepšením účinnosti již existujících bezpečnostních systémů. Hlavním úkolem tu byla 
instalace protipožárního bezpečnostního systému v radničním paláci, který byl koncem 
roku 2005 úspěšně zpuštěn ve zkušebním provozu; u stávajících elektronických 
bezpečnostních systému byl proveden up grade jejich software i hardware.  
Aby bylo možné úspěšně plnit všechny úkoly galerie, bylo samozřejmě zapotřebí také 
soustavně vytvářet přiměřené materiální a ekonomické prostředí za průběžné kontroly 
vynakládaných finančních prostředků a udržování vyrovnaného hospodaření s cílem 
ukončit hospodářský rok s mírně přebytkovým výsledkem. I tento úkol se podařilo 
zvládnout bez větších výkyvů a hospodaření galerie za rok 2005 skončilo 
s přebytkovým výsledkem hospodaření ve výši 200.392,39 Kč. 
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Vlastní plán výstavní, kulturně výchovné a odborné činnosti galerie, který vycházel 
z úkolů a poslání chebské galerie daných její zřizovací listinou, a z jejího postavení 
v síti muzeí umění, kde svou činností, zejména spoluúčastní na významných 
mezinárodních projektech rámec regionu přesahuje, byl v roce 2005 splněn. 
V průběhu roku 2005 byly celoročně zpřístupněny 3 stálé sbírkové expozice, a to 
expozice sbírky českého umění 20. století, expozice gotického sochařství z území 
bývalého historického Chebska a malířství 17. a 18. století. Podle dlouhodobého plánu 
výstav bylo v roce 2005 uskutečněno 12 výstav, z kterých sedm bylo připraveno 
pracovníky galerie a pět v kooperaci s jinými spolupořadateli, jako například výstava 
Pocta Františku Kupkovi nebo výběr z malířského díla Otakara Nejedlého. 
Nepochybně jedním z nejvýznamnějších výstavních projektů roku 2005 byla výstava 
původních leptů Francisca Goyi, která představila téměř celé grafické dílo této 
mimořádné osobnosti světového výtvarného umění, zejména jeho proslulé grafické 
cykly Caprichos, Desastres dela Guerra, Tauromaquia a Proverbios. 
V rámci těchto dvanácti výstavních projektů bylo zapůjčeno, administrativně vyřízeno 
(výpůjční smlouvy, pojištění atp.) a v prostorách chebské galerie vystaveno přes 1100 
uměleckých děl z veřejných a soukromých sbírek v tuzemsku i zahraničí. Při 
manipulaci s uměleckými díly a jejich transportech byly dodrženy všechny standardní 
náležitosti spojené s jejich ochranou a byla jim věnována patřičná odborná péče. Za 
bezchybnou realizaci každého z výstavních projektů jmenovitě zodpovídal jeho kurátor 
z řad odborných pracovníků galerie.     
Velmi úspěšně se rok 2005 zapsal do oblasti nových sbírkových akvizic. Do závěrečné 
fáze nákupu se podařilo dovést nejen překrásné Zátiší s mrtvými ptáky od 
významného malíře českého baroka Johanna Adalberta Angermayera z roku 1752, ale 
pro sbírku malby 17. a 18. století získat i další cenný kus, a to Zátiší s rybami a kočkou 
od stejně významného holandského malíře  Pietera de Putter z doby kolem roku 1650.  
O významu obou akvizic hovoří i skutečnost, že na obě díla získala galerie dotace z 
programu ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR. Sbírku českého výtvarného 
umění 20. století pak významně obohatil obraz předčasně zemřelého českého malíře 
Antonína Tomalíka s názvem Sv. Šebestián z roku 1967. 
Tradičně úspěšné byly i nevýstavní projekty galerie, jak ty, které byly věnovány hudbě, 
tak přednášky a besedy pořádané v galerijní kavárně. Z velkých koncertů, pořádaných 
v kostele sv. Kláry v podání předních českých souborů komorní hudby a sólistů, je 
třeba zmínit  alespoň březnový Velikonoční koncert, na kterém v provedení souboru 
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Pražští pěvci zaznělo slavné Dvořákovo oratorium Stabat Mater, dále slavnostní 
koncert k  státním  svátku výročí 28. října, na kterém sbor, sólisté a komorní orchestr 
souboru Capella Regia uvedl Svatováclavskou mši Adama Michny z Otradovic nebo 
prosincový koncert vánoční v provedení souboru Musica Bohemica. Na červnovém 
letním matiné pak dostaly příležitost i regionální interpretky klasické hudby Martina 
Kolářová (varhany) a Marie Skalková (cembalo). Standardní součástí galerijních 
vernisáží jsou malé koncerty v rámci projektu Hudba a výtvarné dílo; v roce 2005 jich 
bylo uspořádáno pět a v jejich rámci vystoupily tak významné soubory jako pražský 
Apollon Quartet nebo Ensemble Martinů či sólisté Jan Páleníček (violoncello) a Olga 
Čechová (klavír).  
Pracovníci galerie se významně spolupodíleli i na některých projektech XIV. ročníku 
festivalu Mitte Europa - Uprostřed Evropy, a to jak organizačně, tak jako pořadatelé, a 
to konkrétně na přípravě a zajištění  IV. sympozia Společnosti pro české a německé 
umění a dějiny umění ve dnech 25. - 26. července 2005.  
V úhrnném hodnocení je možné rok 2005 považovat za rok v dosavadní existenci 
galerie velmi dobrý, a to nejen díky úspěšné realizaci většiny projektů a záměrů, ale i 
díky novým, slibně se rozvíjejícím zahraničním kontaktům, které by se měly v činnosti 
galerie odrazit již v nadcházejícím roce 2006. 
 
PhDr. Jiří Vykoukal 
ředitel 
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Personální složení Galerie výtvarného umění v Chebu v roce 2005 
 
 
Dle organizačního řádu galerie ze dne 1. prosince 2003 a jím stanovených pracovních 
funkcí, které byly jmenovitě obsazeny takto: 
 
Ředitel          PhDr. Jiří Vykoukal 
Sekretářka ředitele         Hana Brožová 
Asistent ředitele         Dr. Josef Heřman 
Ekonomicko-provozní oddělení 
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele      Dana Ryšavá 
Účetní           Marie Valešová (do 30. 9. 2005) 
Účetní           Jana Tomášová (od 1. 7. 2005) 
Referent správy majetku        Vilém Slíva  
Vedoucí údržby, výstavář a řidič       Martin Mareš  
Výstavář a pracovník údržby       František Bouda (do 31. 7. 2005) 
Výstavář a pracovník údržby       František Kokstein (od 1. 6. 2005) 
Správce počítačové sítě        RNDr. Miroslav Těžký 
Úklid           Květa Hodinková 
Odborné oddělení 
Vedoucí oddělení, kurátor        Anna Sochorová  
Pedagog volného času        Etela Laňková   
Kurátor          Jiří Gordon  
Knihovník, public relation        Venuše Hofrajtrová 
Vedoucí průvodce         Pavel Mareš 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)      Marcela Veselá 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)      Irena Schulzová (od 1. 2. 2005) 
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)  František Brož  (od 1. 6. 2005) 
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)  Antonín Ficnar  (do 31. 12. 2005)                            
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)  Marie Vořechovská 
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)  Dana Vrchlavská  
Pracovník informačního a prodejního centra         Růžena Slívová  
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výstavy roku 2005 
 

Zlatý věk Ukiyoe   přesah z roku 2005 

Josef Wagner / Kresby  přesah z roku 2005 

 
Cyril Bouda – volná grafika 
22. ledna – 20. března 2005 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Kabinet kresby a grafiky 
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Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka  
3. února – 27. března 2005 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: Mgr. Pavel Konečný 
Výstavní sály 2. patro 
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Eva Janošková – práce ze 60. let 
26. března – 1. května 2005 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
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Pocta Františku Kupkovi 
14. dubna – 5. června 2005 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: Mgr. Petr Štěpán 
Výstavní sály 2. patro  
 
 

 
 
 
 

 11



Dětská kresba – zátiší 
13. května – 3. července 2005 
kurátor výstavy: Etela Laňková 
Kabinet kresby a grafiky 
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Bylo, nebylo… 
(pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách) 
30. června – 4. září 2005  
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: PhDr. Jiří Vykoukal, Mgr. Petra Finfrlová, Mgr. Martina Vítková 
Výstavní sály 2. patro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 13



 
Kateřina Piňosová  -  Kresby  z Mexika a okolí 
9. 7. – 4. 9. 2005 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
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Otakar Nejedlý – výběr z malířského díla 
15. 9. – 30. 10. 2005 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: Mgr. Olaf Hanel 
Výstavní sály 2. patro 
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Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1990 – 2005 
24. 9. – 22. 1. 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Kabinet kresby a grafiky 
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Francisco Goya / Lepty  
3. 11. 2005 – 29. 1. 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: Franz Armin Morat, PhDr. Jiří Vykoukal 
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stálé expozice 
 
České moderní umění     
(1. poschodí radničního paláce) 

Sbírka českého moderního umění je co do počtu největším souborem uměleckých děl 

spravovaných chebskou galerií a zahrnuje malířství, sochařství a kresbu s grafikou. 

Prezentace této sbírky formou expozice českého moderního umění je limitována 

prostorovými možnostmi radničního paláce, takže je zde vystavena jen její malá část. 

V expozici jsou vystaveny obrazy a sochy předních českých umělců, kteří významným 

způsobem předznamenali vývoj českého moderního umění a autorů, kteří v tomto 

období tvořili.  
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Gotické sochařství z území bývalého historického Chebska a  Evropské malířství 
XVII. a XVIII. století.   (V  interiérech kostela sv. Kláry) 

19

Sbírka gotického sochařství, umístěná v lodi kostela sv. Kláry, patří svým rozsahem, 

stejně jako sbírka Evropského malířství 17. a 18. století, které jsou vyhrazeny prostory 

kůru kostela,  k těm komornějším, ale svým významem a kvalitou sbírkový fond 

chebské galerie významně obohacují.  Galerie programově usiluje o postupné 

rozšiřování těchto dvou sbírek;  v roce 2005 se podařilo expozici obohatit o novou 

akvizici - obraz  významného holandské malíře, Pieter de Putter(nar. před 1600 

v Middelburgu nebo v Haagu , zemřel  1659 v Beverswijku),  Zátiší s rybami a kočkou 

olej na dubové desce, 45,5 x 73,5 cm z doby kolem roku 1650.  Jediným Putterovým 

obrazem, který se nacházel v českých veřejných sbírkách, bylo doposud  Zátiší 

s rybami v  Národní galerii v Praze. Svými díly je Putter dále  zastoupen například ve 

sbírkách  Rijksmusea v Amsterodamu, v Öffentliche Kunstsammlung Basilej ad.   

O autorovi a jeho malířských aktivitách informovala nedávno výstava „Fische, Fische“, 

uspořádaná v roce 2004 v Utrechtu (Centraal Museum). 
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nevýstavní kulturní činnost 
 
Komorní koncerty  
V hlavní budově galerie byly uvedeny komorní koncerty, které byly koncipovány jako 

součást instalované výstavy.  Rozsah hudební produkce v rozmezí 45- 60 minut  a  

repertoár  konvenuje s prezentací výtvarných děl.     

 

únor 
A tre voce (Michaela Petrová- příčná flétna, Renata Pitrová – cembalo, Petr Pitra – 
violoncello, viola da gamba) 
Program: G.F.Händel, K.F. Abel, J.S. Bach, W.A. Mozart, G.Ph. Telemann, B. 
Marcello) 
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duben 
 
Apollon Quartet  
Program: B. Martinů, Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da kamera 
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červen 
Pavel Horáček – bas / Jitka Nešverová – klavír 

Program: České a světové operní árie na pohádkové motivy – A. Dvořák, B. Smetana, 
C. M. von Weber 
 
 

 
 
 
 



září 
 
Ensemble Martinů (M. Matějka – flétna, R. Preislerová-housle, B. Zajmi – violoncello, 
M. Janáčková – klavír) 
Program: Antonín Dvořák  Bagatelly op. 47 pro kvarteto, Bohuslav Martinů – 
Madrigalová sonáta H.291 pro flétnu, housle a klavír, Jiří Teml – Partita (věnováno 
Ensmble matrinů, 2001) 
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listopad 
Jan Páleníček – violoncello / Olga Čechová – klavír 

Program: E. Granados - Španělský tanec, E. Bloch -  Hebrejské meditace, C. Saint-
Saens - Allegro Appasisionato, G. Fauré- Aprés un réve (Probuzení), M. Ravel – 
Habanera, C. Debussy -  Beau soir (Krásný večer), J. Nin - Španělská suita (Murciana, 
Andaluza) 
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samostatné velké koncerty kostel sv. Kláry 
 
březen 26. 3. 2005            

Velikonoční koncert 
Pražští Pěvci (oratorium v provedení sólistů, smíšeného vokálního sboru s varhanním 
doprovodem) 
Program: Antonín Dvořák, Oratorium Stabat Mater 
 
duben 30. 4. 2005 

Jarní koncert 
Iva Slancová – varhany / Jiří Pelikán – trubka 
Program: G.F. Händel, J.S. Bach, A. Corelli., T. Albinoni, J.M. Sperger, B. Martinů 
 
 
červen 26. 6. 2005 

Letní matiné 
Martina Kolářová – varhany / Marie Skalková – cembalo 
koncert mladých regionálních interpretek 
 
 
srpen  24. 8. 2005 

Chebského varhanního léta 
Stella Maris Basilea  
Pěvecké švýcarské dívčí trio, spolu s chebskou varhanicí Martinou Kolářovou 
 
 
 



 

říjen  27. 10. 2005 
 
Slavnostní koncert k státnímu svátku, 
výročí vzniku samostatného Československa 
Capella Regia (sbor, sólisté a komorního orchestru pod vedením R. Huga) 
Program: Adam Michna z Otradovic: Svatováclavská mše  
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prosinec 2. 12. 2005 
Vánoční koncert     
Musica Bohemica 
Program: České a světové vánoční koledy 
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 28

přednášky, besedy, práce s mládeží 
 

večery v kavárně  
 Ondřej Vetchý o divadle a filmu 11. 3. 2005 

 
Beseda s  Ondřejem Vetchým o práci herce v divadle a filmování 
 

 
 



 

„Šaty dělaj člověka“ 19. 5. 2005 
 
Beseda o práci oděvního návrháře spojená s módní přehlídkou ŠaT. 
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Šumný David Vávra 16. 9. 2005 
 
Beseda s arch. Davidem Vávrou o architektuře, televizi a životě vůbec. 
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svět výtvarného umění 
Grafické dílo Cyrila Boudy 17. 3. 2005 
 
Přednáška PhDr. Evy Bužgové, vědecké pracovnice Národní galerie při příležitosti 
výstavy volné grafické tvorby Cyrila Boudy  
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Francisco Goya -  člověk a umělec 24. listopadu 2005 
 
Přednáška prof. P. Štěpánka o životě a díle španělského malíře a grafika F. Goyi při 
příležitosti výstavy jeho leptů. 
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dětský přítel galerie 
Vernisáž výstavy Zátiší    

Na slavnostním zahájení výstavy 13. 5. 2005 byly oceněny vítězné práce ze soutěže 

dětského výtvarného projevu „Zátiší“. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 základních škola 

poprvé i chebské gymnázium. Soutěž byla obeslána třemi sty prací, vystaveno jich 

bylo dvě stě.  Se zúčastněnými školami a žáky bylo předem dojednáno a v propozicích 

soutěže na základě této dohody uvedeno, že výstava bude prodejní a získané finanční 

prostředky zaprodané dětské výtvarné práce budou poukázány na nadační fond 

Člověk v tísni – pomoc dětem živelné pohromy v Asii. V průběhu výstavy bylo prodáno 

celkem 49 obrázků a výtěžek ve výši 2.500,- Kč byl nadaci odeslán prostřednictvím 

ČSOB.    
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Edukativní cyklus „ Návštěva v galerii“ (pro základní a střední školy) 

V měsících leden až červen a září až prosinec uskutečněno podle se školami předem 

sjednaného harmonogramu celkem 69 návštěv školní mládeže ze základních škol 

v Chebu, Sokolově, Karlových Varech, Hazlově, Aši a Skalné. Prohlídka galerie je 

spojena s odborným výkladem o poslání instituce muzea umění, úloze umění ve 

společnosti a základních údajích z historie českého umění.  

 

Uměním k poznání 
Komponovaný pořad spojující hudební ukázky odborný výklad a čtení, uvádějící do 

slohové problematiky umění od středověku po baroko. Uskutečněno 20 vystoupení pro  

studenty středních škol (Gymnázium Cheb, Svobodná chebská škola, Integrovaná 

střední škola, Střední zdravotní škola a Střední škola agropodnikání). 

  

Muzejní noc  21. 5. – 22. 5.  

Galerie se zúčastnila celostátní akce podporující poznání muzejních institucí, jejich 

práce a poslání. Projekt byl připraven ve spolupráci s Galerií G4 a Krajským muzeem 

v Chebu. V chebské galerii byly, kromě volného vstupu do všech expozic, uvedeny 

dva následující koncerty barokní hudby: 

18.00 Veronika Jenšovská – zpěv / Martina Kolářová – cembalo  

21.00 Radim Vojíř – klavír 

Během večera navštívilo výstavní expozice a programová vystoupení  celkem 664 

diváků a posluchačů. 
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ediční činnost 
 
vlastní odborné publikace  
Cyril Bouda / Kresby 

 

Eva Janošková / Práce ze 60. let 

 

Bylo, nebylo… / Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách 

 

Kateřina Piňosová / Kresby z Mexika a okolí 

 

Francisco da Goya / Lepty  

 

Ohlašovací povinnost spojená s vydáním publikace a její prezentace v knižních 
novinkách byla zajištěna. Katalogům přiděleno číslo ISBN. 
   
 
 
 
ediční spolupráce 
Pocta Františku Kupkovi (spolu s Českým muzeem výtvarných umění v Praze) 
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odborná činnost 
 
Restaurátorské práce 
V průběhu roku 2005 nebyly předány žádné sbírkové předměty k provedení 

restaurátorského zákroku. Finanční prostředky byly použity na restaurování 

kamenných článků fasády kostela sv. Kláry. 

 

Zápůjčky 
Ve sledovaném období bylo na základě spolupráce s muzei umění a dalšími kulturními 

institucemi zapůjčeno ze sbírkových fondů chebské galerie na krátkodobé výstavní 

projekty celkem 31 výtvarných děl. Zápůjčkami uměleckých děl ze svých sbírek 

podpořila následující významné výstavní projekty jako například: 

Václav Špála (Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha) 

František Muzika a Zdeněk Sklenář / Kontakty - Kontrasty - Konfrontace 
(Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou) 

Karel Malich / souborné dílo (Muzeum umění Olomouc, Galerie hlavního města 

Prahy) 

Karel Frauknecht, Milan Hes, Miroslav Tázler (Západočeská galerie v Plzni - tři 

samostatné výstavní projekty) 

Zdeněk Burian / 100. výročí narození (Jízdárna Pražského hradu, Praha) 

Emil Filla / Malířské a sochařské dílo (Moravská galerie v Brně) 



K  dlouhodobým výstavním účelům (doplnění stálých muzejních nebo galerijních 

expozic apod.) galerie ze svých sbírek zapůjčila 18 výtvarných děl. Pro reprezentační 

účely Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo zapůjčeno na základě nové výpůjční 

smlouvy ze dne 25. 2. 2005  25 výtvarných děl (do 31. 12. 2008). 

 

 

Evidence a ochrana sbírkového fondu 
Administrace zápůjček k výstavám, zahrnující vystavování  smluv o zapůjčení díla, 

evidence smluv, zpracovávání tzv. condition reportů a jejich evidence, evidence 

předávacích protokolů. 

 
 
Inventarizace sbírkových fondů 
Na základě příkazu ředitele GVU v Chebu č. 24/2005 ze dne 14. 10. 2005     v souladu 

s  § 3, vyhlášky Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/200 Sb., proběhla 

v termínu od 29. 11. do  20. 12.  2005 inventarizace sbírkového fondu grafiky. 

Inventarizace neshledala žádné závady ani co do počtu sbírkových předmětů, tak 

pokud jde o stav jejich zachování. 
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Zpracovávání sbírek 
Vedení sbírkové evidence se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 

ze dne 28. července 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a vnitřní směrnicí pro 

správu, evidenci a ochranu sbírek v Galerii výtvarného umění v Chebu. K 31. 12. 2005 

je zpracováno 487 sbírkových předmětů v digitální dokumentaci. V počítačové 

databázi  DEMUS bylo v roce 2005 zapsáno v data.vum 1300 předmětů. Sbírkový 

fond chebské galerie je zapsán v CES MK ČR a podle pokynů a směrnic jsou zápisy 

pravidelně aktualizovány. 

 

Rozšiřování sbírek 
Zasedání komise pro tvorbu a nákup sbírek se uskutečnilo dne 19. října 2005. Vedení 

galerie předložilo komisi k  projednání tři umělecká díla, která byla všemi členy komise 

jednomyslně doporučena k nákupu (viz. zápis Protokol o jednání komise pro nákup a 

tvorbu sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu ze dne 19. 10. 2005).  

Realizace závěrů, které vyplynuly z jednání komise: 

 

Fr. Muzika, Divadlo, 1943  
olej, kvaš, dřevo, 32 x 42 cm 

Přestože bylo doporučeno k zakoupení, majitel od nákupu odstoupil a požádal o jeho 

navrácení (obraz zůstává v soukromém majetku). 
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Pieter de Putter, Zátiší s rybami a kočkou (kolem 1650) 
olej, dřevo, 45,5 x 72,5 cm  

Zakoupení díla doporučeno; nákup byl podpořen finanční dotací z programu ISO/B  

MK ČR  ve výši 340 tisíc Kč.  
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Anotonín Tomalík, Sv. Šebestián, 1967 
kombinovaná technika, plátno, 180 x 140 cm  

 

 
Zakoupení díla doporučeno. Po dohodě s majitelem bude nákup realizován v průběhu 

1. čtvrtletí 2006. 

40



Knihovna 
V současné době čítá neveřejná odborná knihovna 3 011 knihovních jednotek.  

Knihovní fond je průběžně doplňován o odbornou literaturu a časopisy. Roční přírůstek 

činil 55 knih. V počítačovém systému KpWin je k 31. 12. 2005 zpracováno 1256 

položek. 

Badatelské návštěvy a vědeckovýzkumné úkoly 
V průběhu roku 2005 bylo evidováno 19 badatelských záznamů. Vzhledem k tomu, že 

spolupráce s badateli probíhá velmi často prostřednictvím internetu, bude s platností 

od 1. 1. 2006 přizpůsoben této skutečnosti Badatelský řád. 

Zásadními vědeckovýzkumnými úkoly roku 2005 byla realizace a příprava výstavních 

projektů:  

Bylo, nebylo…(pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách) 
Francisco da Goya (realizace v roce 2005) 
Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1990 – 2005 
Dále v průběhu roku 205 probíhaly heuristické práce spojené s přípravou výstav na rok 

2006,  které budou pořádány ve spolupráci se zahraničními partnery, a to především 

pro výstavy Emil Schumacher / Kvaše (ve spolupráci s Kunstmuseum Bayreuth), 

dále Et in Arkadia ego /   Eugen von Kahler (1882 - 1911) (ve spolupráci s Morat 

Institut  für Kunst und Kunstwissenschaft a Kunstsammlungen Neubrandenburg) a  
Jaroslav Kovář / Dílo (ve spolupráci s Museum für Neue Kunst Freiburg im Breisgau). 
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zahraniční styky 
 

Galerie výtvarného umění v Chebu se dlouhodobě podílí na realizaci mezinárodního 

festivalu Uprostřed Evropy - Mitte Europa, pro který připravuje každoročně výtvarný 

projekt, svým zaměřením korespondující s posláním festivalu napomáhat vzájemnému 

poznání a porozumění různých kultur. V roce 2005 byla ústřední ideou XIV. 

festivalového ročníku recepce Světa fantazie v evropské kultuře, které se odrazilo i v 

tématice galerijní výstavy pod názvem Bylo, nebylo…(pohádkové motivy 

v moderním a současném umění v Čechách). 

Poslední dva roky velmi  úspěšně probíhá  spolupráce s Kunstmuseum Bayreuth a 

Museum für Neue Kunst ve Freiburgu im Breisgau, již řadu let trvá spolupráce s Morat 

Institut für Kunst und Kunstwissenschaft, s kterým byla  byla v roce 2005 připravena 

zcela mimořádná výstava evropského významu s názvem Francisco da Goya / 
Lepty, na které bylo představeno téměř v úplnosti celé Goyovo grafické dílo a jako 

noví partneři se objevili Zeppelin Museum ve Friedrichshafenu a Kunst Sammlungen 

Neubrandenburg.  
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návštěvnost 
 

V roce 2005 navštívilo expozice Galerie výtvarného umění v Chebu celkem 20 238 

návštěvníků - z toho 8510 platících. Návštěvnost kulturně-výchovných akcí (besedy, 

přednášky apod.) byla ve sledovaném roce v počtu 2821 posluchačů. 

Zvýšený počet neplatících diváků lze prokazatelně přičíst skutečnosti zavedení dne 

„bez vstupného“, kterým je vždy každý první čtvrtek v měsíci. Dále pak ověřené praxi, 

kdy žáci po placené prohlídce expozic obdrží „vratné vstupenky“, na které mohou ještě 

jedenkrát bezplatně navštívit jakoukoliv galerijní expozici v průběhu celého školního 

roku; tyto vstupenky jsou dětskými návštěvníky využívány téměř z 90 %.   
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údaje o realizovaných investičních akcí 
 

V rámci investičních akcí byla věnována pozornost ochraně majetku ve správě galerie, 

a to především instalací zabezpečovacích systémů. Byla provedena instalace 

elektrické požární signalizace a technické zhodnocení elektrického zabezpečovacího 

systému v hlavní budově galerie i kostele sv. Kláry. V rámci údržby (neinvestiční 

náklady) navázala galerie na ukončenou investiční akci v roce 2003 „Revitalizace 

bývalého kostela sv. Kláry v Chebu“.  Byla provedena oprava dvorní fasády a 

restaurování kamenných prvků.  

V průběhu roku byly použity a vyčerpány všechny účelově poskytnuté finanční 

prostředky na investice a opravy z investičního fondu Karlovarského kraje.   

Finanční prostředky byly zřizovatelem závazně určeny na financování oprav a investic 

objektu bývalého kostela sv. Kláry a na financování investičních akcí týkající se hlavní 

budovy galerie. S ohledem na skutečnost, že nebyla poskytnuta dotace z programu 

ISO MK ČR na zřízení elektrické požární signalizace v objektu bývalého kostela, bylo 

nutno požádat zřizovatele o povolení změny financování.  Zřizovatel žádosti vyhověl a 

finanční prostředky byly použity tak, jak je patrno z níže uvedeného přehledu. Se 

souhlasem zřizovatele (usnesení Rady KK č. 980/12/05) a v samém závěru roku byly 

zbývající finanční prostředky ve výši 116 620,- Kč použity na nákup židlí pro vybavení 

obou interiérů (radničního paláce a bývalého kostela sv. Kláry) a zbývající finanční 

prostředky ve výši 3 968,- Kč byly vráceny na účet Karlovarského kraje v rámci 

finančního vypořádání.  
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Název akce  Rozpočtováno Upraveno Skutečné čerpání 

Restaurování kamenných prvků Oprava 221 000,00 202 000,00 201 705,00 

Fasáda Oprava 320 000,00 408 500,00 408 442,00 

EPS Klára – instalace Zrušeno 500 000,00 0,00 0,00 

EZS Klára - přepojení frekvence Investice 50 000,00 75 500,00 75 853,00 

Součet  1 091 000,00 686 000,00 686 000,00 

EZS HB - přepojení frekvence Investice 150 000,00 100 000,00 89 339,00 

EPS HB - instalace (750 + 400) Investice 595 000,00 1 050 000,00 940 073,00 

ISPROFIN 345 000,00 Investice  345 000,00 345 000,00 

Součet (bez ISPROFIN)  745 000,00 1 150 000,00 1 029 412,00 

C e l k e m  (bez ISPROFIN)  1 836 000,00 1 836 000,00 1 715 412,00 

 

Finanční prostředky byly ze strany zřizovatele poskytovány plynule tak, jak to 

vyžadovalo financování jednotlivých akcí.  
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údaje o výsledcích proběhlých kontrol 
 
Vnitřní kontrolní systém, jeho přiměřenost a účinnost  
Vnitřní kontrolní systém je v organizaci uplatňován již od počátku jejího vzniku. Galerie 

dodržuje zavedený systém, který umožňuje předběžnou i průběžnou kontrolu 

finančních prostředků vynakládaných v rámci čerpání jejího rozpočtu. Systém 

předběžné i průběžné kontroly navazuje na zpracovaný roční plán činnosti galerie.  

K udržení finanční kázně a k hodnocení případných rizik je zavedena metoda osobní 

kontroly ředitele (příkazce operace), správce finančního plánu (správce rozpočtu) a 

osobou odpovědnou za účetnictví (účetní).  

 

Výsledky vnitřních kontrol provedených v organizaci v roce 2005 
Na počátku rozpočtového roku 2005 byl ředitelem galerie vydán příkaz č. 2/2005 ze 

dne 7. února 2005 o úkolech vnitřní kontroly v GVU v Chebu. Zadání kontrolní činnosti  

galerie bylo zaměřeno na hospodárné a účelné využívání finančních prostředků. Na 

poradách vedení galerie byly výsledky kontrolních zjištění vyhodnocovány a v případě 

nutnosti byla okamžitě přijímána operativní opatření. Finanční kontrola a rozbor 

hospodaření s rozpočtovanými prostředky galerie byly prováděny v pravidelných 

měsíčních intervalech; v důsledku této kontroly bylo provedeno několik opatření a 

sedm rozpočtových změn, které zajistily a umožnily optimální čerpání nákladů. 
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Čtyřikrát byla v roce 2005 provedena kontrola pokladny drobného vydání, kontrola 

evidence a vedení pokladny stravenek a ostatních cenin, kontrola vedení a vymáhání 

pohledávek a kontrola plnění závazků. 

Měsíčně byla vyhodnocována spotřeba pohonných hmot vozidel a spotřeba 

kancelářských potřeb. 

Dle samostatného plánu byly provedeny předepsané revize nářadí a zařízení. 

 

Výsledky vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2005 
Svazovým inspektorem Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody v 

Praze byla počátkem roku (19.4.2005), v souladu s ustanoveními § 22 a § 136 zákona 

č. 65/1965 Sb. v platném znění, provedena kontrola stavu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany.  

Okresní správou sociálního zabezpečení Cheb byla v měsíci září 2005 provedena 

kontrola pojistného ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., 

v platném znění. Za opožděnou úhradu pojistného stanovil kontrolní orgán výměrem 

číslo 20/1049/05 penále ve výši 290,- Kč. Náhrada škody nebyla uplatňována, neboť 

pracovnice, která pochybila, od měsíce září 2005 již v galerii nepracuje a vymáhání 

náhrady škody by bylo spojeno s náklady neúměrnými dosažené náhradě. 

Účelnost důsledných  kontrol  je nepochybná a v organizaci se projevila jako 

významná metoda řízení finančních operací, která výrazně napomohla  dosažení 

hospodářského výsledku v  kladné hodnotě.   
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výsledky veřejnosprávních kontrol  
 

 

V roce 2005 nebyla v Galerii výtvarného umění v Chebu provedena žádná 

veřejnosprávní kontrola. 

 
 
 
 
 
údaje o plnění opatření uložených radou 
karlovarského kraje 
 

 

Galerii výtvarného umění v Chebu nebyly v roce 2005 Radou Karlovarského kraje 

uložena žádná opatření. 
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údaje o hospodaření 
 

 

Rozpočet galerie pro rok 2005 byl koncipován jako vyrovnaný při objemu výnosů a 

nákladů v celkové částce 11 823,5 tisíc Kč, s  příspěvkem zřizovatele na činnost ve 

výši 9 329 tisíc Kč a stanoveným odvodem z investičního fondu ve výši 470 tisíc Kč.  

Pravidelným projednáváním a kontrolou čerpání prostředků rozpočtu se docílilo  

rovnoměrného  čerpání příspěvku na činnost a souběžného využívání vlastních výnos 

zdrojů organizace s předpokládaným  zapojením části finančních prostředků z 

rezervního fondu. 

 

Galerie  po celý rok hospodařila  s příspěvkem na činnost od zřizovatele,  s prostředky 

z vlastní činnosti a s finančními prostředky ze státních fondů; hlavní ekonomický 

záměr - udržet  vyrovnaný rozpočet se podařilo  splnit a galerie  roku 2005 ukončila 

s přebytkovým výsledkem hospodaření ve výši + 200 392,39 Kč. 
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rekapitulace výsledků hospodaření za rok 2005 
 

 

 

  
Náklady 

  
Výnosy Hospodářský výsledek 

  
Plán 2005 

Skutečnost 
k 31.12.05 

  
Index 

  
Plán 2005

Skutečnost 
k 31.12.05 

  
Index 

  
Plán 2005 

Skutečnost 
k 31.12.05 

  
11 823 500 

  
11 340 707 

  
1,04 
  

11 823 500
 

11 541 099
 

 
1,02

 

  
0 
  

 
+ 200 392

 
 

Rozpočtové změny v roce 2005 
Rozpočtové změny v rámci vlastního rozpočtu byly prováděny průběžně – po 

vyhodnocení rozpočtu za dané období. V roce 2005  bylo provedeno těchto změn 

celkem sedm, a to na základě konkrétních analýz hospodaření s přihlédnutím k 

zabezpečování hlavních úkolů činnosti galerie a udržení vyrovnaného  rozpočtu. 

Rozpočtové změny byly také podmíněny získáním  finančních dotací  z programu ISO 

(Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) Ministerstva kultury ČR. 

Galerie v roce 2005 získala touto cestou dotace MK ČR o celkovém finančním objemu 

1, 035.000,-  tisíc  Kč.  
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Výnosová část rozpočtu 
Výnosová část rozpočtu byla v průběhu roku několikrát upravována. Jednak bylo nutné 

posílit provozní části rozpočtu zapojením finančních prostředků rezervního fondu ve 

výši 190 tisíc Kč v souvislosti s novými sbírkovými akvizicemi a dále bylo nezbytné do 

rozpočtu včlenit neinvestiční dotace (ISO MK ČR) ve výši 690 tisíc Kč.  

Výnosovou část rozpočtu galerie tvoří především provozní dotace poskytovaná 

zřizovatelem ve výši 9, 329.000,- Kč, která v průběhu roku  2005 nebyla navýšena.   

Výnosovou stránku rozpočtu galerie dále tvořeny výnosy z vlastní činností, především 

ze vstupného, prodeje katalogů a dalších tiskovin, dále výnosy za pronájmem a 

poskytované služby.  Z původně plánovaných výnosů ve výši 570 tisíc Kč bylo v roce 

2005 dosaženo celkem 498 tisíc Kč, tedy o cca 74 tisíc Kč méně, než bylo 

rozpočtováno.  

Celkové výnosy činily 11 541 tisíc Kč. 
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 V ý n o s y Rozpočet 2005 Skutečnost 2005 

601 Tržby za vlastní výrobky 202 000 134 390 

602 Tržby z prodeje služeb 370 000 363 484 

64. Ostatní výnosy 1 911 500 1 012 233 

 v tom: posílení z rezervního fondu 69 000 190 000 

 posílení z investičního fondu 1 836 000 726 767 

654 Tržby z prodeje majetku 11 000 1 992 

69. Příspěvky a provozní dotace 9 329 000 10 029 000 

 v tom: MK ČR - ISPROFIN 0 690 000 

 Město Cheb 0 10 000 

 C e l k e m 11 823 500 11 541 099 

 
 

Nákladová část rozpočtu 
Nákladová část rozpočtu byla v průběhu roku upravována podle potřeb a nároků 

organizace.  

V první polovině byly dokončeny práce charakteru velké údržby ve dvorní části areálu 

bývalého kostela sv. Kláry v Chebu, a to generální oprava fasády včetně restaurování 

jejích kamenných článků. Práce byly financovány pouze z  investičních prostředků 

Karlovarského kraje ve výši 610 147,- Kč. 
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Úspornými opatřeními a důslednou kontrolou dodržování režimu vytápění bylo 

dosaženo  úspory ve spotřebě zemního plynu v obou objektech galerie (radniční palác 

a bývalý kostel sv. Kláry); větších úspor se podařilo docílit i na dalších nákladových 

položkách, například u spotřeby materiálu, poštovného, telefonních poplatků, 

transportů výstav, a částečně i mzdových nákladů a s nimi souvisících nákladů na 

pojištění. U většiny ostatních nákladových položek jsou úspory marginální.    

Překročeny byly především náklady na cestovné, a to téměř o 100 %. K překročení 

došlo v souvislosti s náročným výstavním programem a odbornou činností v roce 

2005, vyžadujících i cesty do zahraničí. Obdobný důvod je i v pozadí vyšších jak 

plánovaných nákladů u ostatních služeb, kde se promítly náklady na dodavatelské 

transporty a pojištění výstav  (Francisco Goya, Lepty), náklady na tisk katalogů a  další 

náklady souvisící s hlavní činností galerie. 

Celková výše skutečně vynaložených nákladů za rozpočtový rok 2005 činila celkem 

11, 341. 000,- Kč. 
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v Kč 

 N á k l a d y Rozpočet 2005 Skutečnost 2005 

501 Spotřeba materiálu 516 000 490 536 

502 Spotřeba energie 759 000 690 650 

511 Opravy a udržování 2 056 000 794 275 

512 Cestovné 40 000 79 242 

513 Náklady na reprezentaci 15 000 14 195 

518 Ostatní služby 2 630 000 3 460 787 

521 Mzdové náklady 3 707 000 3 619 723 

524 Zákonné sociální pojištění 1 291 000 1 266 034 

527 Povinný příděl FKSP 74 000 72 144 

528 Zákonné pojištění pracovníků 10 000 10 123 

54. Ostatní náklady celkem 255 500 362 285 

551 Odpisy DHM 470 000 480 713 

 C e l k e m 11 823 500 11 340 707 
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Srovnání prostředků poskytnutých 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):  

 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Příspěvek na provoz 7 490 6 678 7 260 7 423 7 519 7 702 8 736 7 938 9329,5 9329

Nárůst příspěvku  812 582 163 96 183 1 034 162 1391,5 0,00 

Nárůst příspěvku v 
% 

 10,40 8,71 2,24 1,30 2,43 13,40 1,85 17,52 0,00 

  

Rok 2002 – uvedeno včetně částky 636 tisíc Kč, což byl mimořádný příspěvek na 
vyrovnání nákladů sekretariátu Regionální rozvojové agentury Egrensis v souvislosti s 
administrováním dotace z programu Phare EU.  
 
Rok 2004 – zvýšení příspěvku představují osobní náklady na tří nové pracovníky v 
souvislosti se zahájením celoročního provozu v kostele sv. Kláry. 
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