
 
 
 
 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU 
příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU 

příspěvková organizace Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

ZA ROK 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na obálce: Cornelis de Wael (Holandsko 1592-1667), Mastičkář (kolem 1650) 

 2



Ředitelství Galerie výtvarného umění v Chebu děkuje za pomoc, podporu a 
spolupráci v roce 2006 zejména následujícím institucím i jednotlivcům: 
 

Návštěvníkům a příznivcům Galerie výtvarného umění v Chebu, 

Alšově jihočeská galerii v Hluboké nad Vltavou, 

Českému muzeu výtvarných umění v Praze, 

Česko-německému fondu budoucnosti, 

Da Vinci Foundation Vaduz, 

Festivalu Uprostřed Evropy – Mitte Europa, 

Firmě Lotech Design Praha, 

Firmě Etna iGuzzini Praha, 

Galerii Albstadt - Städtiche Kunstsammlungen 

Galerii Michael HasencleverMünchen 

Galerii moderního umění v Hradci Králové, 

Galerii umění Karlovy Vary, 

Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

Galerii hlavního města Prahy, 

Karlovarskému kraji a  jeho zastupitelským orgánům  

Krajskému  úřadu Karlovarského kraje a jeho pracovníkům  

Kunstmuseum Bayreuth,  

Městu Cheb a pracovníkům Městského  úřadu v Chebu, 

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

Moravské galerie v Brně, 

Muzeu umění Olomouc, 

Národní galerii v Praze, 

Oblastní galerii v Liberci,  

Österreichische Galerie Belveder, Wien 

Památníku národního písemnictví v Praze, 
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Správě Pražského hradu, 

Städtische Galerie der Stadt Karlsruhe, 

Staatsgalerie Stuttgart, 

Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, 

Tiskárně Prima Press Plzeň, 

Východočeské galerii v Pardubicích, 

Západočeské galerii v Plzni, 

Zeppelin Museum Friedrichshafen, 

Židovskému muzeu v Praze 

a dále jmenovitě   

paní PhDr. Marině von Assel, pani Sylvii Biebir M.A., paní PhDr. Nadě Blažíčkové-

Horové,  paní Mgr. Michaele Hájkové, paní Mgr. Janě Orlíkové, paní PhDr. Michaele  

Ottové PhD., paní PhDr. Haně Rousové, paní PhDr. Haně Seifertové, paní PhDr. Olze 

Uhrové, paní Mgr. Boženě Vachudové, panu Jiřímu Bachanovi, panu akad. malíři Mgr. 

Pavlovi Blattnému, panu Dr. Dirkovi Blübaumovi, panu Prof. PhDr. Ladislavu 

Danielovi CSc., panu PhDr. Františku Frýdovi, paní PhDr. Heleně Honcoopové, panu 

akad. arch. Vladimíru Horovi, panu PhDr. Ladislavu Kesnerovi,  panu PhDr. Janu 

Křížovi,  panu  ing. arch. Milanu Kvízovi, Manželům Skálovým, panu Tomáši Míčkovi,  

panu Prof. Dr. Peteru Millingovi,  panu Prof. PhDr. Arsenu Pohribnému, panu Prof. 

PhDr. Ing. Janu Roytovi,  paní PhDr. Anežce Šimkové, panu Mgr. Patriku Šimonovi, 

panu Prof. PhDr. Pavlu Štěpánkovi, panu Wolfgangu Thümlerovi, panu Tomáši 

Vorlovi, a panu PhDr. Jaromíru Zeminovi. 
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I. Personální složení Galerie výtvarného umění v Chebu v roce 2007                                  

Personální složení  v roce 2007 odpovídalo organizačnímu řádu galerie ze dne 1. 
prosince 2003 a jím stanovených pracovních funkcí, které byly jmenovitě obsazeny 
takto: 
 
Útvar ředitele 

Ředitel                                                                                PhDr. Jiří Vykoukal 

Sekretářka                                                                            Hana Brožová 
Asistent ředitele                                                                  Dr. Josef Heřman 
                                                            
Ekonomicko-provozní oddělení 

Vedoucí oddělení  a zástupce ředitele                                  Dana Ryšavá 

Účetní                                                                                 Jana Tomášová 
Referent správy majetku                                                      Miroslav Strnad  
Vedoucí údržby, výstavář a řidič                                          Martin Mareš  
Výstavář a pracovník údržby                                               František Kokstein  
Správce počítačové sítě                                                       RNDr. Miroslav Těžký 
Úklid                                                                                    Květa Hodinková 
                                                                         
Odborné oddělení 

Vedoucí oddělení, kurátor                                                    Jiří Gordon  

Kurátor                                                                                Bc. Anna Sochorová 
Edukativní pracovník pro práci s dětmi a mládeží                 Veronika Lochmanová   
Knihovník, public relation                                                     Venuše Hofrajtrová 
Vedoucí průvodce                                                                Pavel Mareš 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)                                Marcela Veselá 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)                                Irena Schulzová  
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)                  František Brož   
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)                  Marie Vořechovská                               
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)                  Vilém Slíva 
Pracovník informačního a prodejního centra   Růžena Slívová  
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A. EKONOMICKO-PROVOZNÍ ČÁST 

1. ÚDAJE O REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH 
 
1.1. V samém závěru roku 2006 byla zahájena investiční akce s názvem „Multifunkční 
informační prostor, prostor vstupu a pokladny“. Se souhlasem zřizovatele bylo 
finanční vypořádání schválených finančních prostředků posunuto na měsíc leden 
2007. Na akci byly poskytnuty prostředky ve výši 1 000 000,- Kč. Vyúčtování akce 
bylo předloženo zřizovateli v měsíci lednu 2007. Celkové náklady na akci byly čerpány 
ve výši 1 014 027,- Kč. Rozdíl 14 027,- Kč byl hrazen z vlastního rozpočtu galerie. 
 
1.2. Na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje obdržela galerie v roce 
2007 investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na projekt s názvem „Zhotovení a osazení 
kopií původních soch ze štítu kostela sv. Kláry“. Projekt byl zahájen na základě 
výsledků zadávacího řízení, kopie z umělého kamene byly zhotoveny ve smlouvou 
stanoveném termínu, avšak Národní památkový ústav, územní pracoviště v Plzni po 
konsultaci s restaurátorem, doporučil osadit zhotovené kopie soch na atiku štítu 
bývalého kostela sv. Kláry až v jarních měsících roku 2008.   
Na základě tohoto doporučení  byly kopie soch uloženy v depozitu galerie, dodavateli 
akce uhrazena částka za dosud provedené práce ve výši 360 570,- Kč a zřizovatel 
požádán o změnu termínu vyúčtování zbylých účelových finančních prostředků. 
Termín předložení vyúčtování byl na základě této žádosti stanoven na konec měsíce 
června 2008.  
 
1.3. Na základě žádosti galerie, schválil zřizovatel nákup nových 5 stojanových a 2 
pultových  skleněných výstavních vitrín; v měsíci září 2007 byl nákup realizován. Na 
úhradu byly se souhlasem zřizovatele použity prostředky vlastního rezervního fondu 
ve výši 260 648,- Kč. Finální investiční náklady na pořízení vitrín pak činily  288 823,- 
Kč. Rozdíl ve výši  28 441,- Kč byl čerpán z fondu reprodukce majetku organizace. 
 

  
Nové vitríny pro krátkodobé výstavy 
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2. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH PROBĚHLÝCH KONTROL 

2.1. Kontrolní systém organizace 

Galerie provádí kontroly podle zavedeného kontrolního systému, který zajišťuje 
předběžnou i průběžnou kontrolu finančních prostředků vynakládaných v rámci 
čerpání 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 ředitelem (příkazce operace), správcem finančního plánu (správce rozpočtu) a 
osobou odpovědnou za účetnictví (hlavní účetní).  
 
2.2. Výsledky vnitřních kontrol provedených v organizaci v roce 2007 

Kontrolní činnost  galerie je každoročně zaměřena na hospodárné a účelné využívání 
finančních prostředků. S výsledky kontrolních zjištění je neprodleně seznamován 
ředitel galerie a pravidelně jsou vyhodnocovány na poradách vedení galerie. 

   - Rozbory hospodaření prováděla a projednávala organizace v průběhu roku v     
     pravidelných měsíčních intervalech a na základě jejich vyhodnocení přijímala        
     odpovídající opatření a případné rozpočtové změny; 

- Spotřeba pohonných hmot byla sledována na každé jednotlivé vozidlo,   
   sumarizována a měsíčně vyhodnocována. 

   - Kontrola spotřeby kancelářských potřeb byla prováděna rovněž  průběžně       
      (měsíčně), podle zaměstnanci uplatňovaných potřeb. 
   - Kontrola pokladny drobného vydání (čtyři kontroly v roce 2007). 
   - Kontrola pohybu a stavu stravovacích kuponů (čtvrtletně). 
   - Inventarizace pohledávek byla prováděna čtvrtletně.  
   - Inventarizace plnění závazků – rovněž čtvrtletně. 
   - Spotřeba energií – plynu, elektrické energie, byla sledována v pravidelných  
      měsíčních intervalech, následně sumárně evidována a průběžně, podle potřeby,   

   vyhodnocována. 
   - Sledováno a pravidelně vyhodnocováno bylo také čerpání řádných dovolených. 
   - Podle harmonogramu revizí byly provedeny předepsané revize nářadí a zařízení. 

 
2.3. Výsledky vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2007 

Podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění 
provedla v měsíci srpnu 2007 Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb kontrolu 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.   
Kontrola byla provedena za období od 1.9.2005 do 31.7.2007. Kontrola neshledala 
žádná pochybení a galerii nebyla uložena žádná nápravná opatření.  
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2.4. Výsledky veřejnosprávních kontrol  

V roce 2007 nebyla v Galerii výtvarného umění v Chebu provedena žádná 
veřejnosprávní kontrola. 
 
3. ÚDAJE O PLNĚNÍ OPATŘENÍ ULOŽENÝCH RADOU KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Galerii výtvarného umění v Chebu nebyla v roce 2007 Radou Karlovarského kraje 
uložena žádná opatření. 
 
4. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ  

Na základě rozpočtu schváleného  usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 
209/12/06 byl schválen i finanční vztah kraje k rozpočtu galerie,  který byl určen 
následujícími ukazateli: 
Příspěvek na činnost                  9 750 000,- Kč 
Odvod z investičního fondu       279 000,- Kč 
Investiční příspěvek                 500 000,- Kč 
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 82/02/07 byl dále na rok 2007 galerii 
schválen finanční a odpisový plán v celkové výši 279 420,- Kč. 
 
V průběhu roku 2007 hospodařila Galerie výtvarného umění v Chebu především 
s příspěvkem na činnost od svého zřizovatele, dále s finančními prostředky z vlastní 
činnosti a vlastních fondů, a také s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
(dotace z fondu ISO MK ČR).  Hospodaření galerie v roce 2007 skončilo hospodářským 
výsledkem ve výši + 353 224,46 Kč. 
 
4.1. Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2007 
 

 
Náklady 

 
Výnosy Hospodářský výsledek 

 
Plán 2007 

Skutečnost 
k 31.12.07 

 
Index 

 
Plán 2007 

Skutečnost 
k 31.12.07 

 
Index 

 
Plán 2007 

Skutečnost 
k 31.12.07 

 
10 272 000 

 
12 175 521 1,185 10 272 000 12 528 745 1,219 0 353 224

 
4.2. Výnosová část  rozpočtu 

Plánované výnosy rozpočtu na rok 2007 činily 10 272 tisíc Kč.  
Vlastní výnosy galerie jsou tvořeny vlastní činností, zejména prodejem vstupenek, 
výstavních katalogů a plakátů, pronájmem a poskytovanými službami. 
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Z rozpočtovaných vlastních výnosů ve výši 522 tisíc Kč bylo dosaženo cca 758,7 tisíc 
Kč, což je o cca 236,7 tisíc Kč více, než činil schválený finanční plán na rok 2007. 
 
Přehled výnosů v Kč v porovnání s poskytnutými příspěvky 
 

Změny příspěvku 
Rok 2007 

Finanční 
plán Rozpočet 

upravený 
Skutečnost 

Skutečnost 
k 31.12.2007 

 
Výnosy celkem 

 
10 272 000,00 12 528 745,98

Provozní dotace   9 750 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 11 770 000,00

z toho: 
provozní příspěvek 

zřizovatele 
9 750 000,00 9 425 120,00

účelový neinvestiční 
příspěvek KK   

(nákup sousoší Piety) 
0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

dotace MK ČR  ISO/C 
(nákup sousoší Piety)  

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Grant  města Chebu 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Vlastní výkony 520 000,00 402 538,00

Ostatní výnosy 2 000,00 342 339,98

Aktivace materiálu 0,00 13 868,00

 
Skutečně bylo za rok 2007 dosaženo výnosů ve výši 12 528 745,98 Kč.  
 
4.4. Nákladová část rozpočtu 

V průběhu roku 2007 byly náklady galerie průběžně upravovány tak, aby mohla být 
zajištěna a udržena vyrovnanost rozpočtu a současně mohly být realizovány 
plánované činnosti. 
 
- 501 Spotřeba materiálu: 
 Skutečnost čerpaných nákladů vynaložených v rámci položky rozpočtu odpovídá 
předpokládanému objemu nákladů pro tento rok rozpočtovaných.  
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- 502 Energie: 
S ohledem na úsporu spotřeby plynu v roce 2006 byla galerii pro rok 2007 stanovena 
dodavatelem plynu nová (nižší), měsíční záloha. Galerie proto mohla  v rámci svého 
rozpočtu provést operativní přesuny některých položek. Především s ohledem na 
mírné klimatické podmínky v jarních měsících roku 2007 a díky  vlastním úsporným 
opatřením se i v roce 2007 podařilo  uspořit na spotřebě plynu oproti roku 2006  
dalších cca 5 880 m³. Úspor na elektrické energii se dosáhnout nepodařilo. 
 
- 511 Opravy a udržování: 
Položka rozpočtu byla v roce 2007 čerpána ve výši  cca 336 tisíc Kč.  
- V rámci údržby byla provedena oprava sociálního zařízení jak v suterénu radničního  
paláce, tak v prvním poschodí a prostorách dílny administrativní části budovy.  
- S ohledem na opakované škody na střešní krytině způsobené vichřicí, bylo nutno  
nechat zhotovit na střeše nový vikýře, aby byl zajištěn na střechu lepší přístup a bylo 
možné vzniklé škody průběžně odstraňovat.  
- Byla provedena oprava opotřebované elektroinstalace nákladního výtahu určeného 
pro přesun výstavních exponátů.  
- Byla provedena oprava a vyčištění střešních žlabů, okapových svodů včetně opravy 
jejich zaústění do kanalizace.  
- Z důvodů opakovaných poruch, vzniklých opotřebováním některých komponent,      
byla provedena oprava elektronického zabezpečovacího systému.  
- V listopadu a prosinci  roku 2007 se přikročilo k opravám omítek a výmalbě 
výstavních prostor ve druhém poschodí radničního paláce včetně chodby a části 
schodiště. Současně byla provedena revize a oprava elektrických zásuvkových 
rozvodů. 
   
518 Ostatní služby: 
V rámci položky rozpočtu se oproti předcházejícímu roku podařilo dosáhnout úspor u 
nákladů na poštovné a telefonní poplatky.  V průběhu roku 2007 docházelo na této 
položce rozpočtu ke změnám v souvislosti s výše zmíněnými příspěvky, dotacemi a 
granty (viz. Rozpočtové změny). 
 
521 Mzdové náklady: 
Ke změně na této položce rozpočtu došlo v důsledku v rozpočtu  nezakalkulovaných 
odměn, udělených  zřizovatelem řediteli galerie, a dále z důvodů některých 
personálních změn. Překročení rozpočtovaných nákladů bylo  kryto převodem z fondu 
odměn ve výši 90 tisíc Kč. 
 
-551 Opisy dlouhodobého hmotného majetku: 
Položku odpisů bylo nutné oproti plánu navýšit s ohledem na pořízení nových 
skleněných výstavních vitrín,  zprovoznění instalovaného elektronického požárního 
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systému v objektu bývalého kostela sv. Kláry a zprovoznění multifunkčního 
informačního prostoru. 
 
Celková výše skutečně vynaložených nákladů za rok 2007 činila  12 175 521,52 Kč. 
 
5. VÝVOJOVÁ ŘADA PŘÍSPĚVKŮ NA PROVOZ 

Galerie výtvarného umění v Chebu obdržela v časové řadě od roku 1996 příspěvky na 
činnost  v následujících objemech (údaj v tisících Kč):  
 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1 2 3 4 5 6 

Příspěvek na provoz 7 490 6 678 7 260 7 423 7 519 7 702 

Nárůst příspěvku  812 582 163 96 183 

Nárůst příspěvku v %  10,40 8,71 2,24 1,30 2,43 

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

7 8 9 10 11 12 

Příspěvek na provoz 8 736 7 938 9 329,5 9 329 9 425,1 9 750 

Nárůst příspěvku 1 034 162 1391,5 0,00 96,1 324,9 

Nárůst příspěvku v % 13,40 1,85 17,52 0,00 1,03 3,44 

  
Sloupec 7 - mimořádný nárůst vznikl v důsledku získání částky 636 tisíc Kč jako  
mimořádného  příspěvku na úhradu nákladů sekretariátu RRAE v souvislosti s 
udělením dotace z prostředků EU na projekt revitalizace kostela sv. Kláry. 
 
Sloupec 9 –  mimořádné navýšení nákladů vzniklo zahájením celoročního provozu v 
nově otevřených expozicích v kostele sv. Kláry, včetně navýšení stavu zaměstnanců o  
tři  pracovníky pokladní služby a dozoru. 
 
Uzávěrka hospodaření galerie za rok 2007 byla schválena ekonomickým odborem KÚ 
KK a odpovídá schválenému finančnímu plánu na rok 2007. Hospodaření galerie v 
roce 2007 skončilo hospodářským výsledkem ve výši  + 353 224,46 Kč.   
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B. ODBORNÁ ČINNOST 
 

1. VÝSTAVY A EXPOZICE  
 
1.1. Stálé expozice 

 

 
 

České moderní umění (malířství, sochařství) 
(Radniční palác, první patro) 

 

 
 

Gotické sochařství z území bývalého historického Chebska 
Ukázky evropské malířství XVII. a XVIII. století. 

(Interiér kostela sv. Kláry, loď a kůr) 
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1.2. Krátkodobé výstavy:  

ARTUŠ SCHEINER A POHÁDKOVÁ ILUSTRACE 
Přesah výstavy z roku 2006, představující výbor z ilustrační tvorby významného 
českého ilustrátora počátku 20. století.  
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
Do 4. února 2007 
 

 

Ilustrace Artuše Scheinera k pohádkám Boženy Němcové 
 
ČERNÁ NA BÍLÉ (MODERNÍ JAPONSKÁ KALIGRAFIE) 
Výstava moderní japonské kaligrafie, připravená ve spolupráci se Sbírkou 
mimoevropského umění Národní galerie v Praze, s vlastním katalogem. 
Kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Výstavní sály 2. patro 
18. ledna - 4. března 
 

 

Pohled na instalaci výstavy Černá na bílé (Moderní japonská kaligrafie) 
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Z vernisáže výstavy Černá na bílé  (Moderní japonská kaligrafie) zahájené PhDr. Helenou Honcoopovou z  
Národní galerie v Praze,  s praktickými ukázkami kaligrafie v provedení Jiřího Straky 

 
VÁCLAV TIKAL, KRESBY  
Výběr z kresebného díla významného představitele české umělecké avantgardy, 
malíře a grafika Václava Tikala (1905 – 1964), připravený z většinou dosud 
neznámých autorových prací v jedné z českých soukromých sbírek. Odborná příprava 
a text katalogu PhDr. Jiří Vykoukal. 
Kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Kabinet kresby a grafiky 
17. února - 29. dubna 

 

 

Pohled do expozice výstavy Václav Tikal – kresby 
 

Ukázky z kreseb a frotáží Václava Tikala 
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MAX BECKMANN, OTTO DIX, KARL HUBBUCH - PRÁCE NA PAPÍŘE   
Objevná výstava s doposud nejrozsáhlejší prezentací tří největších německých 
umělců 1. poloviny 20. století na české půdě, připravená v odborné kooperaci s 
Kunstmuseum Bayreuth a Zeppelin Museum Friedrichshafen na bázi zápůjček z 
německých muzeí umění a galerií v Bayreuthu, Friedrischafenu, Karlsruhe, Mnichově, 
Stuttgartu a soukromých sbírek v Berlíně, Freiburgu i. Brsg. a Vaduzu, doprovázená 
obsáhlým německo-českým katalogem.   
Kurátor výstavy: PhDr. Jiří Vykoukal  
Výstavní sály 2. patro 
22. března - 20. května 

 

 

Pohled do expozice výstavy Beckmann – Dix – Hubbuch : Na papíře 
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Ukázka z grafické tvorby autorů Maxe Beckmanna, Otto Dixe a Karl Hubbucha 

 
 
 

 

Vernisáž výstavy Beckmann – Dix – Hubbuch : Na papíře, za účasti německých kolegyní 
Dr. Mariny von Assel (Kunstmuseum Bayreuth) a paní Sylvie Bieber M.A. (Städtische Galerie Karlsruhe) 
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DĚTSKÁ KRESBA   
aná výstava výtvarného projevu žáků základních škol chebského 

 

Každoročně pořád
okresu byla tématicky orientována na zhodnocení předchozí práce v estetické 
výchově dětí a zaměřena na vyjádření pohybu lidské postavy.   
Kurátor výstavy: Etela Laňková 
Kabinet kresby a grafiky 
10. května – 25. července
 

 

Pohled do výstavy  dětské výtvarné tvorby  na téma „Postava v pohybu“  
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WILLI NOWAK (1886 - 1977) - VÝBĚR Z MALÍŘSKÉHO DÍLA  
tí české moderny, člena 

chorová 

Retrospektivní výstava jedné ze zakladatelských osobnos
legendární skupiny Osma, od jejíž první výstavy v roce 1907 letos uplynulo právě 
100. let, malíře německého původu, trvale spojeného s Čechami a českým uměním, 
Williho Nowaka. Výstava byla připravena v rámci dlouhodobého projektu prezentace 
významných uměleckých osobností z německého a židovského kulturního prostředí 
v Čechách, uváděných  od roku 1991 v průběhu  Festivalu Uprostřed Evropy – Mitte 
Europa. Vlastní katalog. 
Kurátor výstavy: Anna So
Výstavní sály 2. patro 
7. června - 26. srpna 
 

 

Ukázky z malířské tvorby  Williho Nowaka 

 

 

Vernisáž výstavy Williho Nowaka za účasti autorky proejktu výstavy Mgr. Jany Orlíkové a zástupkyně 
festivalu Uprostřed Evropy - Mitte Europa prom. hist. Ivany Thomaschke 
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JOSEF ISTLER – VÝBĚR Z GRAFICKÉHO DÍLA 
ní výstava grafické tvorby významného představitele druhRetrospektiv

českého surrealismu a jedné ze zaklad
é generace 

atelských osobností proudu evropské 
poválečné abstrakce, malíře a grafika Josefa Istlera, člena Skupiny Ra, SVU Mánes, 
SČUG Hollar a  hnutí Phases. Výstava zahrnuje Istlerovy lepty, litografie a suché jehly  
od počátku 40. let až po 80. léta minulého století 
Odborná příprava: PhDr. Jiří Vykoukal 
Kabinet kresby a grafiky 
21. července - 30. září 2007 
 

 

Ukázky z grafické tvorby  Josefa Istlera 
 

Y (AFRICK SLA)DOGONSKÉ MÝT É UMĚNÍ ZE SBÍRKY RAINERA KREIS  

 proslulého kmene Unikátní výstava 150 originálních dřevěných soch, fetišů a masek
Dogonů z území Mali západní Africe, etnika s nejbohatšími mýty a rozvinutou 
přírodní astrologií, připravená z materiálu vybraného ze sbírky afrického umění 
sběratele Rainera Kreissla, který ji věnoval Národní galerii v Praze.  
Odborná příprava: Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. Fakulta sociálních věd UK v Praze a 
PhDr. Ladislav Kesner st. 
Kurátor výstavy: Jiří Gordon  
Výstavní sály 2. patro 
20. září - 18. listopadu 
 

 
Sběratel Rainer Kreissl a jeho sbírky 
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Ukázky kultovních předmětů a sošek předků z výstavy dogonského umění 

 

 

Fotografie Tomáše Míčka doprovázející výstavu
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JAN HÍSEK – V ZAKLETÍ ČAR (GRAFIKA, KRESBY, OBRAZY) 

Výběr z grafické tvorby grafika, který je jedním z mála současných, obecně 
respektovaných a ještě relativně mladých umělců, pro jehož tvorbu, která s sebou 
nese všechny znaky výrazného individuálního rukopisu, je typické tradiční lineární – 
v nejširším slova smyslu grafické – vyjádření. Je to do dnešní doby také jediný v 
podstatě ryzí grafik, který se dostal mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. 
Druhým, pro dnešní hektický čas netypickým znakem, charakterizujícím jeho práce, 
je svérázná, ale zřejmá návaznost na obecnou tradici literárního symbolismu, která 
jej do dnešní doby ved kých tisků. 
Odborná příprava: Mgr. Radek Wohlmut 
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
5.října - 9. prosince 2007 

 

e k ilustrování vyhledávaných bibliofils

 

Pohled na výstavu Jana Híska 

 
 

 

Ukázky z grafické tvorby Jana Híska 
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JURAJ HORVÁTH – LAST CUT : LÁSKA – ILUSTRACE, KRESBY A GRAFIKA Z KNIH, ULICE 
A MATRICE 
První retrospektivní výstava jednoho z nejpozoruhodnějších domácích ilustrátorů 
dneška, zakladatele nakladatelství Baobab, držitele mnoha knižních ocenění včetně 
titulu nejkrásnější kniha světa z lipského knižního veletrhu, dvorního grafika 
jihlavského festivalu dokumentárních filmů a zřejmě nejmladšího vedoucího ateliéru 
ilustrace a grafiky na pražské VŠUP, který převzal v devětadvaceti letech po 
legendárním Jiřím Šalamounovi, u kterého sám studoval. 
Odborná příprava: Mgr. Radek Wohlmut 
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
9. prosince 2007 – 3. února 2008 
 

 

Pohled do expozice s výstavou Juraje Horvátha 

 

 
Výběr z volné tvorby i ilustrací ke knihám z díla Juraje Horvátha 
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2. PRÁCE SE SBÍRKAMI 

2.1. Restaurátorské práce  
V průběhu roku 2007 nebyly zadány k restaurování žádné umělecké předměty ze 
sbírkových fondů chebské galerie. Byla provedena revize celého souboru obrazů, 
zapsán stav jednotlivých děl a jejich návrhy na restaurování v budoucích letech. 
Souběžně se připravily návrhy na restaurování vybraných exponátů z gotické sbírky 
umístěné v kostele sv. Kláry na únor 2008.  
 
2.2. Zápůjčky  
Na základě spolupráce s muzei umění a dalšími kulturními institucemi bylo v roce 
2007 zapůjčeno ze  sbírkových fondů chebské galerie na krátkodobé výstavní 
projekty celkem 28 ks výtvarných děl pro Národní galerii v Praze, Správu Pražského 
hradu, Moravskou galerii v Brně, Galerii hlavního města Prahy a další instituce, a to
na celostátně významn ivní výstavy Emila Filly 
i Ladislava Zívra, pořádané Národní galerií v Praze, nebo výstava díla Jindřicha 

řipravená Galerií hlavního města Prahy. 
 
Na výstavy realizované  v roce 2007 chebská galerie získala zápůjčky  z veřejných 
sbírek tuzemských i zahraničních  (Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, 
Galerie hlavního města Prahy, Muzeum umění Olomouc, Západočeská galerie Plzeň,  
Staatliche Galerie Karlruhe, Staatsgalerie  Stuttgart, Kunstmuseum  Bayreuth, Da 
Vinci Foundation Vaduz ad.) v počtu 572 exponátů. Od soukromých sběratelů z
tuzemska i zahraničí  bylo zapůjčeno celkem 208 uměleckých děl. 
 

  dlouhodobým výstavním účelům (doplnění stálých muzejních nebo galerijních 
expozic apod.) přetrvávají zápůjčky v počtu 16 výtvarných děl, a to: 
arokní plastiky z Hroznatovské Lorety (15  soch) 

ráce z 1. poloviny 18. století, sochy inv. č. P 194  až P 207 
en Děkanskému farnímu úřadu  při kostele sv. Mikuláše 

hřbitova rekonstruovaného poutního místa -  Lorety  ve 

znamnému světovému hudebnímu 
kladateli Bohuslavu Martinů (zápůjčka prodloužena do 31.12.2008). 

 
é výstavy jako jsou například retrospekt

č
Štyrského, p

 

K

B
Kámen, lidová rustikální p
a P 211. Soubor zapůjč
v Chebu pro areál pietního 
Starém Hroznatově, kde se sochy původně nacházely (zápůjčka sjednána na dobu 
do do 31.12.2010) 
Vlastimil  Květenský, Otvírání studánek 
Bronzová plastika inv. č. P 246, dlouhodobě zapůjčená Muzeu a galerii v Poličce pro 
expozici věnované poličskému rodákovi a vý
s
 
Pro reprezentační účely Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo zapůjčeno  25 
výtvarných děl  (zápůjčka prodlouženo do 31.12.2008).    
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2.3. Počítačová evidence sbírek v databázi DEMUS  a knihovny  v  KpWIN  
V elektronické evidenci sbírkových fondů  v databázi DEMUS byly zpracovány 
sbírkové předměty v  sekci demus-vum a demus-evi v základní podobě. K  31.12. 
2007 je stav evidovaných sbírkových předmětů 3399 položek.  

 počítačové databázi KpWIN byl průběžně zpracováván knižní fond galerie. Ke 

tace Ministerstva 
ultury ČR z programu záchrany movitého kulturního dědictví ISO, se koncem roku 

 cm) původně 
 dominikánů  v Chebu, která byla 

V
konci roku 2007 zaevidováno celkem 3 020 položek. K celkovému dokončení 
knihovního fondu a jeho zpřístupnění formou digitálních katalogů dojde  do konce 
března 2008. 
 
2.3. Sbírkotvorná činnost 
Na základě mimořádného příspěvku Karlovarského kraje a do
k
2007 podařilo získat do sbírek chebské galerie dílo evropského významu, unikátní 
gotickou Pietu, (před rokem 1350, olšové dřevo, výška 158
z dominikánského kostela sv. Václava při klášteru
do  doby jejího zakoupení galerií dlouhodobě zapůjčena Římskokatolickou farností 
Cheb pro galerijní expozici gotického sochařství v kostele sv. Kláry. 
 

 

Pieta z dominikánského kostela sv. Václava v Chebu (kolem roku 1350) 
Nová akvizice sbírky gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu 
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2.4. Spolupráce s badateli 

V rámci spolupráce s badateli se vyřídilo  celkem 16 badatelských návštěv a žádostí 
o informace, z toho 4 zadání od zahraničních badatelů, m.j. i se žádostmi o 
eprodukce děl z galerijních sbírek: r

Prof. David Herman, Ohio State University USA, obrazy malíře Alfreda Justitze v 
galerijní sbírce českého moderního umění,  
Alison Stoesser, Amsterodam, Holandsko, obraz Cornelise de Wael "Mastičkář"  z 
galerijní sbírky malířství XVII. a XVIII. století pro připravovanou malířovu monografii, 
Leopold Uhl, Norimberk, Německo, gotický reliéf "Smrt Panny Marie"  ze sbírky 
gotického sochařství pro odborný referát o autorovi řezby, 
Dr. Monika Böning, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, socha 
"Trůnící Madony" z galerijní sbírky gotiky pro chystaný Corpus vitrearum medii aevi 
Deutschland, Band XIX,2.  
 
3. EDIČNÍ ČINNOST 

3.1. Odborné publikace –katalogy vydané k výstavám vlastním nákladem: 
Černá na bílé (japonská moderní kaligrafie) 
Willi Nowak (1886 – 1977) – výběr z malířského díla 
Václav Tikal - kresby   
Jan Hísek – V zakletí čar  
Juraj Horváth – last cut [:láska – ilustrace, kresby a grafika z knih, ulice a matrice  
 
3.2. Odborné publikace - katalogy, na jejichž vydání se galerie  podílela: 
Beckmann, Dix, Hubbuch "auf Papier" / Práce na papíře  
Česko-něme  a Zeppelin 
Museum Fr

ětle sbírky afri ého umění  Rainera Kreissla 
operace s Národní galerií a se Západočeským muzeem 

odborným katalogům bylo přiděleno číslo ISBN. 

cký katalog vydaný v kooperaci s Kunstmuseum Bayreuth
iedrichshafen.  

Svět Dogonů  - mýty  ve sv
Katalog vydán  v rámci ko

ck

v Plzni.  
Ohlašovací povinnost spojená s vydáním  publikace a její prezentace v knižních 
novinkách byla zajištěna; výstavním 
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4. NEVÝSTAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST 

výtvarné dílo (Výstavní sály galerie v Radničním paláci) 

í komorní 
k avy s repertoárem vybíraným se 
z  udební produkce  cca 45 – 60 
m
L

4.1. Program Hudba a 

V avní budově galerie následujícprůběhu roku 2007 se uskutečnily v hl
čá aloncerty, koncipované  jako sou st inst ované výst

aná umělecká díla ( rozsah hřetelem na představov
inut): 

( ýeden v stava Černá na bílé  (Moderní japonská kaligrafie) 
Oldřich Janota (výběr z vlastní písňové tvorby)  
Jiří Straka / ukázky umělecké kaligrafie 
B x papířeřezen (výstava Beckmann, Di , Hubbuch / práce na  
Kvarteto Martinů / Leoš Janáček (1854 – 1928) Smyčcový kvartet č. 1 (na motivy 
Kreutzerovy sonáty L.N. Tolstého, 1923) 
Č taerven (výs va Willi Nowak - výběr z malířského díla) 
Bennewitzovo kvarteto / Antonín Dvořák -  Smyčcový kvartet F dur op. 96, Bedřich 
Smetana – Smyčcový kvartet d moll č. 2 
 
4.2. Program Ars Musicae (kostel sv. Kláry)  

Duben - Velikonoční koncert (Petr Eben  - Labyrint světa a ráj srdce) 
Martin Stropnický – recitace 
Irena Chřibková – varhany 
 

 

Recitál Martina Stropnického za doprovodu Ireny Chřibkové na varhany 

rnello 
a Super - „ Již slunce 

z Hvězdy vyšlo“. 

 
Prosinec - Vánoční koncert - soubor Rito
Program: Vánoční mše Adama Michny z Otradovic aneb Miss
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4.3. Program Večery v kavárně  

Květen - beseda 
Setkání s  režisérem Janem Svěrákem 

 
 

4.4. Program Dětský přítel galerie 

Výtvarná soutěž s výstavou 

Pro jubilejní 10. ročník soutěže bylo vybráno téma „Postava v pohybu“, navazující na 
besedy s žáky o člověku jako jednom z nejčastějších témat v historii umění. Soutěže 
se zúčastnily všechny základní školy v Chebu, dále ZUŠ Cheb a ZŠ Fr. Lázně. 
Soutěžní práce byly rozděleny do tří věkových kategorií: 7 – 9 let, 10 – 12 let  a 13 – 
15 let. 
Do soutěže zaslalo své práce celkem: 278 dětí, z toho bylo 235 prací z oboru malba, 
kresba nebo koláž, dále 37 prací z keramiky a 6 objektů zhotovených z drátu.                               
Zaslané práce posoudila odborná porota, která z každého oboru vybrala a ocenila 
pět nejlepších prací.  
 

 
 
 

4.5. Spolupráce se školami v 1. a 2 pololetí roku 2007, program estetické vzdělávání   

Pravidelný vzdělávací cyklus pro základní a střední školy, spojený s návštěvami stálé 
expozice a krátkodobých výstav na základě ročního harmonogramu sjednaného s 
ředitelstvími škol. 
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Galerii v rámci tohoto cyklu navštívilo celkem 166 skupin ze základních škol 
ch Varech, Hazlově, Aši a Skalné, dále mládež ze 
eřských škol. Celkem galerii v rámci tohoto programu 

v Chebu, Sokolově, Karlový
středních škol a děti z mat
navštívilo   3429 žáků.  
 

 

Práce edukační pracovnice Veroniky Lochmanové s dětmi během jejich návštěvy v galerii 

 

4.6. Program Uměním k poznání  

Pro rok  2007 byla opět připravena tématická komponovaná pásma hudby, zpěvu a 
mluveného slova, realizovaná v kostele sv. Kláry: 
Velikonoční koncert „PŘES BOLEST K RADOSTI“ 
Ve dvou dnech,  17. a 18. dubna 2007 realizovaný komponovaný pořad pro žáky 
středních škol, s celkem čtyřmi reprízami. 
Účinkující:  Mg. A. M. Kolářová (varhany), V. Eichler (umělecký přednes), P. Hruška 
(mluvené slovo).  
 

 

Z komponovaných pořadů programu Uměním k poznání v bývalém kostele sv. Kláry 

 
Koncert na téma „MŠE“ 
Ve dvou dnech,  25. a 27. září 2007 realizovaný komponovaný pořad pro žáky 
středních škol s celkem čtyřmi reprízami. 
Účinkující: MgA. M. Kolářová (varhany), V. Jenšovská (zpěv), T. Polt – Lutskenko 
(mluvené slovo). 
Vánoční koncert  „Hudba jako průvodce vánočních svátků". 
Uskutečněno dne 4. 12. 2007.  
Účinku nes). jící: MgA. M. Kolářová (varhany), V. Eichler a A. Svatošová (umělecký před
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řádané čtení pro děti v prostorách 
na 
ha 

ĚVNOST

4.7. Program Galerie plná pohádek 

Tradičně každou adventní sobotu v podvečer uspo
kabinetu kresby a grafiky. V roce 2007 byly na programu pohádky H. Ch. Anderse
v podání  herců Západočeského divadla v Chebu, Radmily Urbanové a Jindřic
Skopce, v prostředí ilustrací Jana Híska a Juraje Horvátha. Celkový počet 303 
dětských návštěvníků byl limitovaný kapacitou výstavních prostor. 
 
5. NÁVŠT  

Galerii výtvarného umění v Chebu navštívilo v roce 2007 celkem 20.351 
návštěvníků,  z toho 8473 platících.Do nižší návštěvnosti v roce 2007 se promítla 
skutečnost, že z důvodů údržby (opravy omítek, zásuvkových elektrických rozvodů 
ve výstavních sálech, malování chodeb 1. patra a celé 2. patro hlavní budovy, včetně 
výstavních sálů), měla galerie od 1. listopadu do konce roku 2007 výstavní sály 
uzavřeny a v provozu byla pouze kavárna a kabinet kresby a grafiky. 
 
 

 

Z adventního čtení pohádek za účasti herců Západočeského divadla v Chebu Radmily Urbanové a 
Jindřicha Skopce 

 


	MAX BECKMANN, OTTO DIX, KARL HUBBUCH - PRÁCE NA PAPÍŘE  

