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I. ÚVOD 
 
V roce 2011 prošla Galerie výtvarného umění v Chebu razantní proměnou, která byla připravena již 
v závěrečných měsících předchozího roku. Změnilo se takřka vše, počínaje koncepcí jednotlivých 
výstavních prostor až po nový vizuální styl a podobu tiskovin. V průběhu roku pak byla tato nová 
koncepce naplněna výstavními projekty a bohatým doprovodným programem.  
Ve Velké galerii v druhém patře proběhly čtyři velké tříměsíční výstavní projekty (Jiří Kovanda,  SIAL, 
Karel Machálek-Zlín a Jiří Balcar). Každý z nich byl spojen s reprezentativní publikací a organizován na 
bázi spolupráce několika výstavních subjektů a nakladatelství.  Největší ohlas kritiky vzbudila 
výběrová retrospektiva Jiřího Kovandy s obsáhlými recenzemi v Lidových novinách a zejména 
v nejprestižnějším světovém výtvarném časopisu Artforum. V přízemí, v Malé galerii, nově zaměřené 
na umění mladší a střední generace tvůrců, probíhaly výstavy v dvouměsíčním rytmu. Dvě z výstav 
byly napojeny na jiné větší projekty (a tento princip by měl zůstat i do budoucna): výstava Jakuba 
Matušky aka Maskera byla součástí druhého ročníku festivalu Graffiti Boom, výstava Alexise Milneho 
(Velká Británie) představila držitele ceny StartPoint, což je každoroční projekt prezentující nejlepší 
diplomové práce evropských akademií. V Malé galerii by i do budoucna měli vystavovat zahraniční 
tvůrci – vedle držitele ceny StartPoint by to měli být i nejzajímavější umělci zejména z příhraničních 
regionů Německa; tato koncepce odpovídá příhraniční poloze galerie. V roce 2011 to byl Michael 
Dietlinger z Norimberka. 
Galerie přišla hned se třemi novými výstavními formáty drobnějšího charakteru, které zpestřily a 
oživily výstavní nabídku.  První z nich je Opus magnum – výstava jednoho díla doprovázená dalším 
materiálem (skici, studie, srovnávací materiál atd.). Díky tomu, že jde o technicky poměrně 
nenáročný projekt, lze tu přijít se zápůjčkami opravdu atraktivních děl - v roce 2011 to byla Váchalova 
Šumava a dvě zátiší Bohumila Kubišty. Výstava obalu tyčinky Kofila, navrženého malířem Zdenkem 
Rykrem (a jeho dalších návrhů pro firmu Orion), byla založena na paradoxu: „velkým dílem“ zde byl 
drobný obal na čokoládu navíc reprezentující tu nejokrajovější výtvarnou disciplinu – obalový design.  
Přesto šlo o opus magnum svého druhu, neboť Rykrova Kofila bývá pravidelně řazena mezi ikony 
českého designu 20. století. Čtvrtá výstava prezentovala architekturu - v návaznosti na hlavní výstavu 
libereckého SIALu a na výročí 950 let od první zmínky o městu Cheb jsme prezentovali chebské 
nádraží Josefa Dandy, nejvýznamnější zdejší architekturu 2. pol. 20. století.  
V průběhu roku se v kavárně v přízemí galerie rozběhly minivýstavy české ilustrace, pořádané ve 
spolupráci s nakladatelstvím Baobab. K tomu se konečně váže třetí výstavní projekt: v nově 
vytvořeném dětském koutku v druhém patře vznikla galerie, kde je prezentována „trvalá výzdoba“, 
kterou postupně provádějí právě výtvarníci Baobabu. Vedle první nástěnné malby (Darja Čančíková) 
v roce 2011 vznikl i originální rohlíkový lustr (Dagmar Urbánková).  Dětský koutek byl zároveň 
vybaven originálním mobiliářem dle návrhu architekta Miroslava Vavřiny a rozběhly se zde i nové 
projekty pro děti, obohacující stávající nabídku (např. výuka angličtiny pro nejmladší, volně spojená s 
výtvarnými tématy); zároveň jsou zde prezentovány i knihy z Baobabu, takže dětský koutek funguje i 
jako čítárna pro malé čtenáře. 
Vedle dětského koutku na místě bývalé šatny prošla největší proměnou muzejní kavárna nyní spojená 
s pokladnou, opět dle návrhu Miroslava Vavřiny. Byl sem přesunut pokladní pult, nové místo a 
podobu dostal bar, vznikla zde miničítárna umělecké literatury, prodejna katalogů a zejména zmíněný 
panel, kde probíhají výstavy ilustrace. V druhé polovině roku byla proměna interiéru završena 
zakoupením designového nábytku ze zrušené kavárny v Muzeu Kampa, který byl získán za 
zvýhodněnou cenu.  
K výročí Chebu se galerie připojila ještě jednou akcí. První ze dvou tradičních koncertů v barokním 
kostele sv. Kláry byl věnován zajímavé kapitole z dějin galerie a hudebního života v Chebu. Renovací 
bývalého kostela sv. Kláry v roce 1975 v Chebu vznikla jedinečná koncertní (a také výstavní) síň, jejíž 
součástí se nově staly i monumentální varhany. Jejím provozovatelem byla od samotného začátku 
Galerie výtvarného umění v Chebu. Hned v počátku její existence galerie oslovila několik soudobých 
autorů s výzvou, aby pro tento nástroj napsali skladbu, která by byla inspirována výtvarným dílem. 
Jedním z nich byl i Petr Eben, nejvýznamnější český hudební skladatel druhé poloviny 20. století.  
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28. dubna 1977 zde měla premiéru jeho skladba Okna – čtyři věty pro trubku a varhany podle Marka 
Chagalla. Atmosféra chrámu jej uchvátila a později zde zkomponoval svou další skladbu Faust. Byla to 
právě skladba Okna, která zazněla na slavnostním koncertu, navíc obě skladby galerie vydala v reedici 
na CD.  
 
V roce 2011 se nepodařilo uspořádat tradiční výstavu některého z velkých umělců německé 
národnosti, působícího v Čechách. To byla jedna z důležitých linií předchozí dramaturgie, na kterou 
by galerie nicméně chtěla od příštího roku opět navázat. Naopak se po roční pauze podařilo navázat 
na první úspěšný ročník festivalu Graffiti Boom, který by se měl každoročně opakovat. V jeho rámci 
vytvořil Masker na periferii Chebu velkoformátové graffiti (a navázal tak na Pointa, který v Chebu 
pracoval v roce 2009).  
Zásadní součástí života galerie se stala přednášková činnost. Takřka každou středu se v galerii 
uskutečnila přednáška významného historika umění, ať už na téma z obecných dějin umění a 
architektury (R. Biegel, R. Švácha, P. Kováč), nebo na regionální témata (M. Rund, Z. Černý). 
Přednášky jsou koncipovány vždy ve větších cyklech.   
Po delší přestávce byla obnovena akviziční činnost, podvázaná kvůli nedostatku financí. Galerie 
oslovila několik významných mladých umělců s prosbou o darování díla, které by pak bylo po celý rok 
vystaveno v rámci stálé expozice. Na výzvu kladně zareagovali Jakub Špaňhel, Michal Pěchouček a 
Luděk Rathouský.  
Nutnost úsporných opatření vyvolaná krácením rozpočtu vyústila v redukci návštěvní doby v kostele 
sv. Kláry, kde šlo ušetřit bez zásadních dopadů na zaměstnanost v galerii (odešli dva zaměstnanci 
dozoru v důchodovém věku) a na návštěvníky. Otvírací doba byla nově stanovena pouze na hlavní 
sezónu a na odpolední hodiny, mimo sezónu lze prohlídku objednat individuálně. Zároveň byl nově 
nastaven systém vstupného a slev tak, aby nedošlo ke snížení návštěvnosti. Byla zavedena jednotná 
vstupenka pro celý hlavní objekt a kostel sv. Kláry v ceně 70 (40) Kč. Expozici v Kláře je možno 
navštívit i samostatně za snížené vstupné 20 (10) Kč, což zde vyvolalo razantní nárůst návštěvnosti, 
který kompenzoval omezení návštěvní doby. Další novinkou byl společný projekt s chebským 
muzeem – jednotná vstupenka do všech expozic (muzeum, hrad, galerie, sv. Klára) za „kulatou“ cenu 
100 Kč.    
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II. ODBORNÁ ČINNOST 
 
Stálé expozice 
  
• Českého moderní umění (malířství, sochařství) - 1. patro radničního paláce (hlavní budova). 
• Do sbírek... expozice doplněná panelem, na němž jsou prezentovány přírůstky z daného roku. 
• Panel Opus magnum prezentuje převážně jedno umělecké dílo mimořádných kvalit spolu se  
   srovnávacím materiálem. 
• Gotické sochařství na Chebsku, Evropské malířství 17. a 18. století - interiér kostela sv. Kláry.  
 
  
Výstavy 2011 

 
• Jiří Kovanda, Katalog - VELKÁ GALERIE (vlevo), 12.1. 2011 – 3. 4. 2011. Kurátor: Marcel Fišer. 
• Josef Váchal, Šumava umírající a romantická - OPUS MAGNUM, 12. 1. – 10. 4. 2011. Kurátorka:                      
    Hana Klínková (Památník národního písemnictví, Praha). 
• Richard Štipl, Plato´s Revenge - MALÁ GALERIE, 3. 3 – 8. 5. 2011. Kurátor: Marcel Fišer. 
• Jiří Novák, V pohybu - VELKÁ GALERIE (vpravo), 3. 2. – 3. 4. 2011. Kurátorka: Daniela Kamerová. 
• Vetřelci a volavky - VIDEOROOM, 3. 3. – 8. 5. 2011. Dokumentární film Pavla Karouse a Rozálie      
   Kohoutové věnovaný sochám ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR. 
• Vít Soukup, The Rest of the Best - MALÁ GALERIE, VIDEOROOM, 13. 1 – 27. 2. 2011. Kurátor: Radek   
   Wohlmuth. 
• Karel Machálek Zlín, Retrospektiva - VELKÁ GALERIE, 14. 4. – 26. 6. 2011. Kurátor: Marcel Fišer. 
• Zdenek Rykr Kofila /1923/ a další práce pro firmu Orion – OPUS MAGNUM, 14. 4.– 26. 6. 2011.  
   Kurátor: Marcel Fišer. 
• OSTRAVA NOW! Videopráce z Ostravy - VIDEOROOM, 12. 5. – 2. 7. 2011. Kurátor: František  
   Kowolowski. 
• Michael Dietlinger, It is nice to promise something - MALÁ GALERIE, 12. 5. – 19. 6. 2011. Kurátor:  
   Marcel Fišer. 
• Darja Čančíková, Ilustrace - MUSEUM CAFÉ, GALERIE POD BAOBABEM, 12. 5. – 2. 7. 2011. 
• Jakub Matuška aka Masker, Moje maličkost - MALÁ GALERIE, 26. 6. – 28. 8. 2011. Kurátor: Radek  
   Wohlmuth. 
• Epos 257, Videos – VIDEOROOM, 26. 6. – 28. 8. 2011. Kurátor: Radek Wohlmuth. 
• SIAL - Sdružení inženýrů a architektů Liberec - VELKÁ GALERIE, 7. 7. – 2. 10. 2011. Kurátor: Jakub  
   Potůček. 
• Josef Danda, Železniční nádraží v Chebu (1956 - 62) - OPUS MAGNUM, 7. 7. – 2. 10. 2011. Kurátor:  
   Marcel Fišer, Karel Hájek. 
• Pavel Holeka, Hebrejská abeceda - MUSEUM CAFÉ, 7. 7. – 2. 10. 2011. Kurátor: Marcel Fišer. 
• Alexis Milne, Narušení pořádku - MALÁ GALERIE, 8. 9. – 23. 10. 2011. Kurátor: Pavel Vančát. 
• Jiří Balcar, Retrospektiva - VELKÁ GALERIE, 13. 10. 2011 – 8. 1. 2012. Kurátor: Marcel Fišer. 
• Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 – OPUS MAGNUM, 13. 10. 2011 – 8. 1. 2012. Kurátorka:  
   Mahulena Nešlehová. 
• Dagmar Urbánková: Chlebová Lhota - MUSEUM CAFÉ, 13. 10. 2011 – 8. 1. 2012. Kurátor: Juraj Horváth. 
• Josef Zlamal: The Other Side - MALÁ GALERIE, 27. 10. 2011 – 8. 1. 2012 
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Vernisáž výstavy Jiřího Kovandy a pohled do expozice výstavy.  

Nově prezentovaný výstavní formát Opus magnum s výstavou Josef Váchal, Šumava umírající a romantická.  
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Autor Richard Štipl a pohled do expozice výstavy Plato´s Revenge. 

Vernisáž Jiřího Nováka a pohled do expozice výstavy. 
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Pohled do videoroomu a výstavy Víta Soukupa.  

Vernisáž a expozice výstavy Karla Machálka Zlína.  
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Výstavní formát Opus magnum s výstavou Zdenka Rykra a jeho pracemi pro firmu Orion.  

Vernisáž výstavy Michaela Dietlingera.  

Výstavní formát v prostorách kavárny s ilustracemi Darji Čančíkové a detail nástěnné malby v prostoru dětského 
koutku ve druhém patře budovy.  



 10 

    
 

 

 

 

     
 

 
 

     
 

 

 

Expozice věnovaná Josefu Dandovi a železničnímu nádraží v Chebu. 

Podhled do výstavy Jakuba Matušky, který v rámci festivalu GRAFFITI BOOM maloval rovněž monumentální graffiti 
na fasádě 1. ZŠ v Chebu. 

Vernisáž výstavy SIAL. 
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Pavel Holeka, Hebrejská abeceda - MUSEUM CAFÉ. 

Alexis Milne, Narušení pořádku – performance k výstavě a pohled do expozice. 
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Jiří Balcar – retrospektivní výstava. 

Pohled na výstavu Dagmar Urbánkové - Chlebová Lhota a rohlíkový lustr, který vznikl v dětském koutku. 

Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 – OPUS MAGNUM 
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Ediční činnost 
• Jiří Kovanda, Katalog - ve spolupráci s FUD UJEP 
Ústí n./L., GKK, SVIT, reprezentativní průřez dílem.  
• CD Petr Eben, kostel sv. Kláry a Cheb – reedice 
skladby Okna: Čtyři věty pro trubku a varhany 
podle Marca Chagalla doplněné o varhanní suitu 
- Faust. CD vychází v roce 2011 u příležitosti 
slavnostního koncertu k oslavám 950 let od 
založení Chebu. 
 

 
 
• K jednotlivým výstavám je pravidelně vydávána samostatná skládací brožura s odbornými texty  
a fotografiemi. Dále vždy kvartální program s uceleným rozvrhem na dané období.  
 

     
Přírůstky do sbírek 
Nákupy: • Jiří Bouda, Nádraží v Pardubicích, litografie, papír.  
Dary: • Jakub Špaňhel, Růže, 2010, akryl, plátno, 110 x 150 cm,   
• Michal Pěchouček, Time for Bed 2 (Ondřej), 2009, plátno, tužka, 
textilie, 200 x 130 cm. 
• Luděk Rathouský, Kresba, 2008, tuš, sprej, papír, 1740 x 1280 mm, 
Kresba, 2005, gelové pero, papír, 420 x 300 mm, 3 ks Kresba, 2009, 
gelové pero, tuš, krém na boty, 350 x 500 mm, Ze série Sedm, 1/1, akryl, 
plátno, 75 x 54 cm, Ze série Sedm, 1/2, akryl, plátno, 75 x 54 cm. 
 
 

Josef Zlamal: The Other Side - MALÁ GALERIE 

Michal Pěchouček, Time for Bed 2 (Ondřej), 2009) 
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Práce se sbírkami       
• Restaurátorské práce  
V roce 2011 nedošlo k žádným restaurátorským zásahům.   
• Revize 
V souladu se zákonem č. 122/2000Sb., následnými vyhláškami a podle harmonogramu 
inventarizačních prací byla uskutečněna inventura sbírky „OBRAZY“. Inventarizace byla provedena 
v řádném termínu a fyzicky byl zpracován fond obrazů tzn. 744 sbírkových předmětů, zapsaných pod 
i.č. 1 - 744. V průběhu inventury byla provedena kontrola stavu sbírkových předmětů, jednotlivé 
grafiky byly vyňaty ze starých paspart, byly  uspořádány do autorských kolekcí a proloženy nekyselým 
papírem. Všechny zápisy, související s touto revizí,  byly provedeny v počítačové databázi DEMUS.  
• Zápůjčky a výpůjčky 
→ Výpůjčky - na základě spolupráce s muzei umění a dalšími kulturními institucemi bylo v  roce 2011 
zapůjčeno ze sbírkových fondů chebské galerie na významné celostátní výstavní projekty celkem 17 
uměleckých děl.  
Z  dlouhodobých zápůjček (doplnění muzejních nebo galerijních expozic apod.) přetrvávají zápůjčky v 
počtu 16 výtvarných děl, a to: 1. Barokní plastiky z Hrozňatovské Lorety (15 soch). Kámen, lidová 
rustikální práce z 1. poloviny 18. století, inv. č. P 194  – P 207 a P 211. Zapůjčeno Děkanskému 
farnímu úřadu  při kostele sv. Mikuláše v Chebu pro areál pietního hřbitova rekonstruovaného 
poutního místa -  Lorety  ve Starém Hrozňatově, kde se sochy původně nacházely. 2. Vlastimil  
Květenský, Otvírání studánek, bronz 72 x 52 cm, inv. č. P 246 zapůjčeno Muzeu a galerii v Poličce k 
doplnění expozice Bohuslava Martinů. 
3. Pro reprezentační účely Krajského úřadu Karlovarského kraje i nadále trvá zápůjčka výtvarných děl 
pro Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 
→ Zápůjčky pro výstavní projekty galerie - v roce 2011 bylo zapůjčeno od tuzemských galerií a 
soukromých majitelů na krátkodobé výstavní projekty celkem 689 ks výtvarných děl. 
 
III. NEVÝSTAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST 
 
Přednášky (Museum café, hlavní budova) 
• Richard Biegel: Paříž, Z cyklu Urbanismus světových metropolí, 16. 1. 2011 
• Richard Biegel: Berlín, Z cyklu Urbanismus světových metropolí, 9. 2. 2011 
• Peter Kováč: Fridrich II. a Cheb, Z cyklu Umění pozdního středověku, 20. 4. 2011 
• Radek Wohlmuth: Vít Soukup, doprovodná přednáška k výstavě, 23. 2. 2011 
• Hana Klínková: Josef Váchal a Šumava, doprovodná přednáška k výstavě, 9.3. 2011 
• Rostislav Švácha: Le Corbusier, Z cyklu Dějiny moderní architektury, 23. 3. 2011 
• Pavel Karous: Vetřelci a volavky, doprovodná přednáška k výstavě,  6. 4. 2011 
• Marcel Fišer: O díle Richarda Štipla, setkání s autorem, 27. 4. 2011 
• Petr Kováč: Castel del Monte a další stavby Fridricha II., Z cyklu Umění pozdního         
   středověku, 4. 5. 2011 
• Marcel Fišer: Zdenek Rykr, doprovodná přednáška k výstavě, 18. 5. 2011 
• Zbyněk Černý: Pamětní síň padlých hrdinů (Gedenkhalle) v Chebu, 25. 5. 2011 
• Michael Rund: Rudolf Wels, Z cyklu Významní regionální architekti, 1. 6. 2011 
• Richard Biegel: Londýn, Z cyklu Urbanismus světových metropolí, 8. 6. 2011 
• Richard Biegel: Vídeň, Z cyklu Urbanismus světových metropolí, 22. 6. 2011 
• Michael Rund: Karl Ernstberger, Z cyklu Významní regionální architekti, 15. 6. 2011 
• Michael Rund: Heinrich Scherrer, Z cyklu Významní regionální architekti, 29. 6. 2011 
• Rostislav Švácha – SIAL, doprovodná přednáška k výstavě, 14. 9. 2011 
• Richard Biegel: Praha, Z cyklu Dějiny světových metropolí, 21. 9. 2011 
• Karel Hájek: Josef Danda, doprovodná přednáška k výstavě, 28. 9. 2011 
• Zbyněk Černý: Willy Russ, Z cyklu Chebští sochaři 1. pol. 20. stol., 5. 10. 2011 
• Peter Kováč: Jan van Eyck, Z cyklu Umění pozdního středověku, 9. 11. 2011 
• Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta, doprovodná přednáška k výstavě, 19. 10. 2011 
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• A69-architekti, s.r.o., Z cyklu Současná česká architektura pohledem tvůrců, 2. 11. 2011 
• Peter Kováč: Claus Sluter, Z cyklu Umění pozdního středověku, 23. 11. 2011 
• Peter Kováč: Niclas Gerhaert van Leyden, Z cyklu Umění pozdního středověku, 14. 12. 2011 
• Martin Rajnyš, Z cyklu Současná česká architektura pohledem tvůrců, 30. 11. 2011 
• Jan Rous: Jiří Balcar a umění 60. let, doprovodná přednáška k výstavě, 16. 11. 2011 
• Zbyněk Černý, Willy Russ (2. část), Z cyklu Chebští sochaři 1. pol. 20. stol., 7. 12. 2011  
 
 

     
 

     
         
 
 
Koncerty  
• Noc kostelů, hudební program "Souboj varhan", kostel sv. Kláry, 27. 5. 2011. 
K projektu Noci kostelů, kdy se po celé republice otevřely prostory kostelů, kaplí a modliteben 
s nabídkou speciálních programů, se připojil také kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí. 
Hudební program ušitý „sv. Kláře“ na míru nesl název „Duel varhan“ a nabídl návštěvníkům - v 
návaznosti na Wilscherovo Insektárium pro varhany - kromě poslechu obou varhanních nástrojů také 
možnost zapojit se do soutěže „Poznej brouka“.  
• Slavnostní koncert u příležitosti oslav 950 let města Chebu 
Jaroslav Tůma (varhany), Jaroslav Halíř (trubka), Program: Johann Sebastian Bach - Partita g moll Sei 
gegrüsset Jesu gütig pro varhany, Georg Philipp Teleman - Koncert c moll pro trubku, Philip Glass - 
Mad Rush pro varhany, Petr Eben - Okna podle Marka Chagalla, Skladba Petra Ebena Okna, která 
patří k jeho nejznámějším dílům, nebyla pro tuto příležitost zvolena náhodou. Byla totiž  
zkomponována na přímou výzvu galerie a v "Kláře" měla 28. dubna 1977 svoji premiéru. Galerie si 
tuto mimořádnou událost připomene vydáním CD s reedicí této skladby, doplněné o varhanní suitu 
Faust, kterou Petr Eben rovněž komponoval na varhanách v Kláře.  
• Vánoční koncert, kostel sv. Kláry, 21. 12. 2011  
Na tradičním vánočním koncertu  zazněla jak hudba historická, tak i moderní v podání sboru 
Kolegium pro duchovní hudbu, Komorního orchestru Pedagogické fakulty v Plzni a řady sólistů.  

Přednášky v prostorách nově koncipované kavárny.  
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Akce 
• Graffiti Boom 02 - druhý ročník akce věnované umělcům i veřejnosti, 25 – 26. 6. 2011 
Festival byl zahájen realizací graffiti malby na stěně budovy ZŠ na Skalce Jakubem Matuškou aka 
Maskerem (absolvent AVU, ateliér Vladimíra Skrepla). Další program pokračoval v sobotu, 25. června 
11.00 Graffiti Jam #1, bývalý výměník společnosti TEREA pod restaurací Walza v Palackého ulici, 
Účast: KOBE, PHOE, R2D2, BEAZ a další. Hudba: Dj. Skatech, 17.00 vernisáž Jakuba Matušky aka 
Masker: Moje maličkost, EPOS 257: Videos. Neděle, 26. června 11.00 Graffiti Jam #2, objekt vedle 
kotelny na sídlišti Spáleniště, účast: Prague and Cheb top writeři, hudba: HipHop Stage feat: Dj. 
Skatch a Malej Houžva, 14.00 Workshop pro děti a mládež pod vedením zkušených writerů (boční 
zeď objektu + instalované desky). Stříkání triček přes šablony a soutěž o nejhezčí piece (materiál a 
barvy byly pro účastníky zdarma.   

Noc kostelů pro dospělého i dětského návštěvníka, slavnostní koncert u příležitosti oslav 950 let města  Chebu, 
tradiční vánoční koncert v prostorách barokního kostela sv. Kláry  
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Festival GRAFFITI BOOM 02 podpořily Ministerstvo kultury ČR a město Cheb. Dále děkujeme ředitelství 
1. základní školy v Chebu a společnosti TEREA Cheb s.r.o za poskytnutí objektů pro realizaci maleb. 
Mediální partner Radio Egrensis. Sponzoring: ŘÁNEK DECOR s.r.o., maddesign - reklamní studio. 
 

       
   
 
 

     
 
 
 

             
 
  
 
  • Výstava Dětské kresby s vyhodnocením nejlepších prací, hlavní budova galerie, 11. 5. 2011 
Galerie výtvarného umění v Chebu vyhlásila pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia (do 15-ti let) 14. ročník  
výtvarné soutěže, tentokrát s názvem „Sladké mámení aneb čokoláda stokrát jinak“. K soutěžnímu klání 
přizvala všechny hravé a tvůrčí žáky základních škol a nižších gymnázií z Chebu a okolí (Františkovy 
Lázně, Hranice u Chebu, Tři Sekery) a jako téma pro výtvarné zpracování vybrala ČOKOLÁDU. Inspirací 
se mnohým soutěžícím stala výstava Zdenka Rykra, nesoucí název „Zdenek Rykr /Kofila a další práce pro 

Jakub Matuška při práci na fasádě 1. ZŠ na Skalce v Chebu  

Graffiti výzdoba výměníku společnosti TEREA Cheb s.r.o (KOBE, PHOE, R2D2, BEAZ a další) 

Jam #2, objekt vedle kotelny na sídlišti Spáleniště 
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firmu Orion“. Sešla se řada originálních dílek, zpracovaných technikou kresby, malby, linorytu, koláže, 
asambláže a nejrůznější prostorové objekty. Termín vyhlášení soutěže: 18. dubna 2011, uzávěrka:    
9. května 2011. Vítězné práce porota vybrala ve třech věkových kategoriích (7 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 
15 let). Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo při příležitosti otevření výstavy Dětské 
kresby a dalších dvou výstav - ilustrátorky Darji Čančíkové a Michaela Dietlingera.   
 

     
 
 
 
• Výtvarná dílna 17. června 2011 
V pořadí druhá dílna, zaměřená na tvorbu barevného linorytu, pořádaná ve spolupráci s absolventem 
norimberské akademie, grafikem Michaelem Dietlingerem, byla tentokrát ušita na míru skupině 
chebských gymnazistů. 
 

     
 

 

 
• Adventní pohádkové čtení, hlavní budova galerie 26. 11, 3. 12, 10. 12, 17. 12. 2011 
Pro období adventu přichystala Galerie výtvarného umění v Chebu v pořadí již šesté pokračování 
Adventního pohádkového čtení. Po čtyři adventní soboty tak měli malí i velcí milovníci pohádkových 
příběhů další příležitost vstoupit prostřednictvím interpretace herců Západočeského divadla do 
osudů nejrůznějších králů, princezen, moudrých starců i podivínů. Na posledním setkání nechybělo 
tradiční ocenění výherců soutěže „O nejnápaditějšího dvorního návrháře“, rozdávání dárečků  
a zpívání koled za doporovodu flétnového souboru Základní umělecké školy v Chebu.  
 

Slavnostní předání cen vítězům výtvarné soutěže za dohledu Darji Čančíkové a Michaela Dietlingera a výstava 
Dětské kresby. 
 

Výtvarná dílna přinesla řadu zajímavých prací spojených s technikou linorytu.   
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Programy pro děti a veřejnost 
•Pravidelný vzdělávací cyklus pro základní a střední školy. Galerie nabízí školám doprovodné 
programy, které žákům interaktivní formou zprostředkovávají právě probíhající výstavy.  
 

     
 

     
 
 
 
•Komentovaná prohlídka probíhajících výstav - každou středu v 16.00 se v galerii uskuteční prohlídka 
s výkladem historika umění. 
•Animační programy pro děti - souběžně s komentovanou prohlídkou probíhá ve stejném termínu, tj. 
každou středu od 16.00, program pro děti. Dětí se ujme zkušená lektorka, která pro ně přichystala 
zhruba 45 minutový program k právě probíhajícím výstavám. 
• Art & English – každé úterý od 14.30, tvůrčí dílna pro nejmenší zprostředkovává umění hravou formou 
v anglickém jazyce.   
 

Tradiční adventní čtení, napínavé pohádkové příběhy, pozorní posluchači a dárky na rozloučenou. 

Doprovodné programy ke krátkodobým expozicím - čtyřikrát na jiné téma . 
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• V termínu  9., 10. a 11. 11. 2011 probíhala v kostele sv. Kláry komponovaná pásma pro 
středoškolskou mládež.  
Pořad "Uměním k poznání", probíhající v kostele sv. Kláry na Františkánském náměstí od roku 2004, 
nabídl letos středoškolské mládeži Karlovarského kraje dvě nová témata – „Čím je baroko krásné 
nejen pro oko“ a „Pocta Albertu Schweitzerovi“.  
Projekt  je koncipován jako edukační pořad cíleně zaměřený na netradiční návštěvy galerijních 
expozic. Je velmi kladně hodnocen studenty i profesory středních škol  
a na základě opakovaných požadavků galerie doufá v jeho reprízy v příštích letech. Opakovanými 
návštěvníky koncertů bývají studenti chebského a sokolovského gymnázia, Gymnázia při Svobodné 
chebské škole, Střední zdravotnické školy a Integrované střední školy v Chebu. 
 

     
 
 
 
IV. NÁVŠTĚVNOST 
 
V roce 2011 bylo nově nastaveno vstupné a jeho evidence v GAVU Cheb. Dříve dostal jeden 
návštěvník tři vstupenky, protože na každou výstavu v jednotlivých patrech  galerie byla zvláštní 
vstupenka (většinou probíhaly zároveň tři různé výstavy – po patrech). Tím se stalo, že ve statistice 
návštěvnosti byl jeden návštěvník zaevidován třikrát. Statistický údaj byl proto v minulých letech 
značně zkreslený.  
Od roku 2011 dostal každý návštěvník jednu vstupenku a mohl si svobodně zvolit, zda si prohlédne 
všechny výstavy, nebo jen některé. Tato skutečnost velmi ovlivňuje a zkresluje porovnání 
návštěvnosti v roce 2011 s minulými roky.  Analýzou jsme zjistili, že návštěvnost v roce 2011 byla 
mírně vyšší než v letech předchozích – na zvýšení se podílí návštěvnost na pravidelných přednáškách 
o umění a architektuře, které jsme v galerii začali pořádat, a na které jsou zváni jako přednášející naši 
přední historici umění a architektury. Jedním z faktorů mírně vyšší návštěvnosti bylo zavedení nové,  
tzv. „Chebské vstupenky“, kdy galerie navázala spolupráci s chebským muzeem a nabídla tak 

Art & English… 

Lektorka MgA. Kolářová hovoří o baroku v hudbě i architektuře. Žáci chebského gymnázia  zasvěceně znázorňují  
sochu sv. Martina na koni. 
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návštěvníkům města Chebu možnost na jednu vstupenku shlédnout expozice v galerii, sv.Kláře, 
chebském muzeu a chebském hradě. Další akcí galerie (pro zvýšení návštěvnosti) bylo i založení 
„Klubu přátel galerie“, který za členský poplatek nabídl členům exkluzivní podmínky při návštěvách  
galerie a tuto možnost využilo 32 lidí. Další skutečností, která mírně , směrem dolů, ovlivnila 
návštěvnost galerie, je to, že výstavní síň v bývalém kostele sv. Kláry byla oproti letům minulým 
uzavřena od ledna 2011 do března 2011 a od listopadu 2011 do prosince 2011. 
 Rok 2012 bude srovnatelný s rokem 2011, protože v evidenci návštěvnosti zavedené  v roce 2011 
budeme  i nadále pokračovat. 
 

Rok Celkem návštěvníků Platící návštěvníci 

2008 19 071 8 374 

2009 12 349 5 410 

2010 13 154 8 194 

2011    8 687 5 851 

 
 
V. PERSONALISTIKA V ROCE 2011 
 
Personální složení ke konci roku 2011 odpovídalo organizačnímu řádu galerie vydanému dne 5. září 
2011 a platnému od 1. října 2011. V průběhu roku 2011 odešla jedna pracovnice na pozici kurátora 
do důchodu a jeden zaměstnanec ukončil pracovní poměr výpovědí. Další dvě pracovnice 
(důchodkyně) v pokladní službě dostaly výpověď pro nadbytečnost a skončily pracovní poměr 
s odstupným. Tyto pracovní pozice se již neobsadily a s ukončenými pracovními poměry pracovníků 
na dobu určitou k 31.12.2010  došlo  v roce 2011  k výraznému snížení stavu zaměstnanců. Takto 
personálně oslabený kolektiv musel v roce 2011 vynaložit zvýšené úsilí, aby kvalitativně neutrpělo 
základní poslání galerie. 
 
Organizační schéma Galerie výtvarného umění v Chebu – stav ke konci roku 2011 

 
I. Úsek ředitele 
Ředitel organizace – Mgr. Marcel Fišer, +420 722 793 603, marcelfiser@gmail.com  
Asistentka ředitele , produkční – PhDr. Martina Churá, +420 354 422 450, info@gavu.cz 

II. Ekonomicko – provozní oddělení  
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele – Bc. Věra Karasová, vera.karasova@gavu.cz, 
Hlavní účetní – Jana Tomášová, +420 354 422 450, jana.tomasova@gavu.cz 
Referent majetkové správy a pokladník – Miloslav Strnad, miloslav.strnad@gavu.cz 
Uklizečka (úv. 0,375) – Iveta Pápešová 
Vedoucí průvodce,  pokladník, obsluha baru – Karolína Dražanová                
Průvodce, pokladník, obsluha baru – Iveta Pápešová, Šárka Fuksíková 
Průvodce, pokladník – Jiří Doubek          
 
III. Odborné oddělení 
Vedoucí oddělení a kurátor – Bc. Jiří Gordon, jiri.gordon@gavu.cz, odborne@gavu.cz  
Pedagog volného času – Veronika Lochmanová, veronika.lochmanova@gavu.cz  
Výstavář a údržbář – František Kokstein  
 

 

mailto:marcelfiser@gmail.com
mailto:info@gavu.cz
mailto:vera.karasova@gavu.cz
mailto:jana.tomasova@gavu.cz
mailto:miloslav.strnad@gavu.cz
mailto:jiri.gordon@gavu.cz
mailto:odborne@gavu.cz
mailto:veronika.lochmanova@gavu.cz
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Kontaktní údaje 
Galerie výtvarného umění v Chebu 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16 
350 46 Cheb 
telefon: +420 354 422 450 
fax: +420 354 422 163 
www.gavu.cz, e-mail: info@gavu.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 

 
V roce 2011 hospodařila galerie především s neinvestičním příspěvkem na činnost od svého 
zřizovatele Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále s finančními prostředky z vlastní činnosti.  
 
Na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 usnesením Zastupitelstva 
Karlovarského kraje č. ZK 286/12/10 byl schválen i finanční vztah kraje k rozpočtu galerie na rok 2011, 
který je tvořen těmito ukazateli: 
 

U K A Z A T E L K č 

Neinvestiční příspěvek na činnost         8 700 000 

Odvod z investičního fondu       736 000 

Dotace do investičního fondu       515 000 

Odpisový plán       736 000 

Výnosy  10 205 000 

Náklady  10 205 000 

  Z toho: mzdové náklady    3 987 000 

Výsledek hospodaření                  0 

 
Mimo schválený rozpočet se galerii podařilo v roce 2011 získat z rozpočtu Ministerstva kultury ČR 
finanční příspěvek na podporu kulturní akce  „GRAFFITI  BOOM  vol. 2“ ve výši 30 000 Kč. Na tuto akci 
získala galerie také finanční příspěvek z rozpočtu Města Chebu ve výši 10 000 Kč. 
 
V roce 2011 nežádala galerie zřizovatele o žádné rozpočtové změny. Z provozu však vyplynula jedna 
mimořádná rozpočtová změna, kdy z důvodu neplánované opravy EPS, na kterou nebyly ve 
schváleném rozpočtu vyčleněny finanční prostředky, bylo rozhodnuto vedením galerie čerpat tyto 
prostředky ve výši Kč 109 768,-- z fondu rozvoje majetku.  
 
V rozpočtu roku 2011 bylo také zapojeno čerpání rezervního fondu ve výši 400 000,-- Kč na další 
rozvoj organizace. Díky finanční kázni a snaze galerie o úsporu nákladů, byl rezervní fond použit 
pouze ve výši Kč 279 768,--.  
 

http://www.gavu.cz/
mailto:info@gavu.cz
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Hospodaření za hodnocený rok 2011 bylo ukončeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 8 
712,48 Kč. Tento hospodářský výsledek je pokryt i finančními zdroji a galerie navrhuje  o tento 
hospodářský výsledek navýšit rezervní fond.  
  
Rekapitulace výsledků hospodaření za rok 2011 
 

Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 
Návštěvnost (osob) 

Počet 
zaměstnanců 
fyzický stav 

Plán 2011 
Skutečnost      

        31. 12. 2011 
index Plán  2011 

Skutečnost 
31. 12. 
2011 

index 
Skutečnost  

 31. 12. 2011 
2010 2011 index 2010 2011 

10 354 768 10 112 095 0,98 10 354 768 10 120 807 0,98    8 712 13 154 8 687 0,66 19 13 

 
Údaje o hospodaření za rok 2011  
 

 N Á K L A D Y    

Účet Název účtu Rozpočet  2011 Skutečnost 2011 Index % 

501 Spotřeba materiálu 830 000 1 075 164,41 129,54 

502 Spotřeba energie 900 000    824 909,80 91,66 

511 Opravy a udržování 969 768    863 537,91 89,05 

512 Cestovné   50 000      45 205,00 90,41 

513 Náklady na reprezentaci   30 000      26 818,50 89,40 

518 Ostatní služby  929 000     900 552,58 96,94 

521 Mzdové náklady     3 990 000  3 745 476,00 93,87 

524 Zákonné sociální pojištění     1 252 000  1 186 862,00 94,80 

527 Zákonné sociální náklady  118 000     104 128,94 88,24 

528 Ostatní sociální náklady 0       19 005,00 0 

544 Prodaný materiál  100 000       49 840,98 49,84 

549 Ostatní provozní náklady  430 000     514 097,16 119,56 

551 Odpisy celkem  736 000     736 365,75 100 

563 Kurzové ztráty 0            801,98 0 

569 Finanční náklady     20 000       19 329,00 96,65 

5 C E L K E M   N Á K L A D Y 10 354 768 10 112 095,01  97,66 

     

 V Ý N O S Y    

602 Tržby z prodeje služeb 190 000 143 815,00  75,69 

603 Výnosy z pronájmu   10 000 15 367,00 153,67 

644 Tržby z prodeje materiálu 100 000  80 205,56 80,21 

646 Výnosy z prodeje vyřazeného majetku 0    3 400,00 0 

648 Čerpání fondů     1 024 768     901 348,00 87,96 

649 Ostatní provozní výnosy 290 000  236 442,00 81,53 

662 Úroky přijaté     0        229,93   0 

671 Výnosy z nároků na prostředky SR   30 000        30 000 100 

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC     8 710 000 8 710 000,00 100 

6 C E L K E M    V Ý N O S Y 10 354 768 10 120 807,49  97,74 

     

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0   8 712,48 0 
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VII. OSTATNÍ 
• Dokončená proměna galerijní kavárny. Kavárna se stala novým srdcem galerie, každou středu zde 
probíhají přednášky, vedle občerstvení tu návštěvník najde i čítárnu nebo malý výstavní prostor 
zaměřený na současnou ilustraci. 
 

         
 
• Galerie představila nový projekt pro děti - dětský koutek ve 2. patře s názvem Galerie pod baobabem, 
který postupně zdobí nástěnnými malbami a objekty výtvarníci prestižního nakladatelství Baobab.  
 

 
 
 
Poděkování  
Galerie výtvarného umění v Chebu děkuje za pomoc, podporu a spolupráci v roce 2011 zejména 
následujícím institucím i jednotlivcům: Alšova jihočeská galerie  Hluboká nad Vltavou, Galerie 
moderního umění  Hradec Králové, Galerie výtvarného umění Ostrava, Galerie hlavního města Prahy, 
Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Město Cheb a pracovníci Městského  úřadu v Chebu, 
Karlovarský kraj a  jeho zastupitelské orgány, Krajský  úřad Karlovarského kraje a jeho pracovníci, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Národní 
galerie Praha, Oblastní galerie Liberec, Západočeská galerie v Plzni, dále pak návštěvníkům a 
příznivcům Galerie výtvarného umění v Chebu a všem soukromým zapůjčitelům.  
 
 
VIII. VÝHLED NA ROK 2012 
 
V roce 2012 galerie oslaví 50 let od svého vzniku. Nejvýznamnější akcí, kterou si toto výročí 
připomeneme, bude nová instalace stálé expozice v prvním patře. Na její podobě spolupracujeme 
s nově vzniklým metodickým centrem při Moravské galerii v Brně, konkrétně s kurátorem Ondřejem 
Chrobákem. Trvale chce GAVU participovat na akci StartPoint, což je přehlídka nejvýznamnějších 
absolventských prací evropských akademií. Mezinárodní projekt, který  se v roce 2012 přesune do 
pražského DOXu, každým rokem získává na kvalitě i věhlasu. Letos bude galerie reprízovat i hlavní 

Rozsvícený prostor Galerie pod baobabem s nástěnnou 
malbou Darji Čančíkové a Rohlíkovým lustrem Dagmar 
Urbánkové. 
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výstavu, která v roce 2011 proběhla v brněnské „Vaňkovce“, zejména se však do projektu zapojí 
každoroční monografickou výstavou laureáta předchozího ročníku – letos se jím stal Tommy  Høvik 
z Norska. Z dalších velkých projektů to bude retrospektiva Miloše Jiránka doprovázená monografií 
Tomáše Wintera s novým pohledem na tuto zakladatelskou osobnost českého výtvarného umění. 
A v létě výstava pozapomenutého německého expresionisty Michela Fingenstena , původem ze 
slezských Bučkovic, opět v návaznosti na tradici velkých výstavních projektů věnovaných 
českoněmeckým autorům. Pokračovat by měla výzdoba dětského koutku (Juraj Horváth, Alžběta 
Skálová), festival Graffiti boom (graffiti letos vytvoří Michal Škapa aka TRON, který bude mít také 
výstavu v Malé galerii) nebo dvojice velkých koncertů v kostele sv. Kláry, z nichž první by se měl konat 
jako připomínka 50. výročí vzniku galerie. 


