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I. ÚVOD
Zásadní událostí roku 2013 bylo přenesení a nová podoba stálé expozice gotického sochařství
z kostela svaté Kláry do druhého patra hlavní budovy. Tento krok souvisel s první etapou
rekonstrukce tohoto patra, zaměřenou na jeho pravou, tj. menší část. Kostel sv. Kláry galerie
předala Městu Cheb, aby v něm zřídilo koncertní a svatební síň. Důvodů pro změnu bylo hned
několik: zaprvé nešťastně koncipovaná expozice v Kláře, kde byly sochy ve vitrínách, špatně
nasvícené a nainstalované, provoz kostela byl kvůli nutnosti vytápění nesmírně drahý a sama
expozice byla umístěna stranou mimo hlavní pozornost veřejnosti. Úprava prostorů galerie
proběhla dle vzoru prvního patra – její součástí byla kompletní renovace parket, nová paneláž,
tentokrát laděná v několika tmavých barvách, nové moderní galerijní osvětlení a žaluzie. Výtvarně
působivá expozice, jejímiž autory jsou historička umění doc. Michaela Ottová (ÚDU FF UK Praha) a
architekt Miroslav Vavřina, se setkala s okamžitým ohlasem diváků. Při přípravě se zároveň podařilo
několik dílčích badatelských a muzeálních objevů; velkým přínosem nové expozice bylo např.
scelení Oltáře ze Seeberka, kde k sochám ve sbírkách galerie byla nově dohledána původní oltářní
skříň, jež se nacházela v depozitáři muzea.

Mimořádná kolekce gotického sochařství je představena v nové instalaci, v níž je důraz položen na tři výjimečné
sochařské soubory umístěné do samostatných prostor, navozujících dojem jakýchsi kaplí. Nově inscenované barevné
a světelné souvislosti evokují původní umístění děl v temném sakrálním prostoru, kam probleskují paprsky barevného
světla skrze vitraje.

Rekonstrukcí druhého patra galerie pokračovala v realizaci celkové koncepce, započaté v roce 2011
s horizontem ukončení v roce 2016. Jejím cílem je postupná proměna celé galerie, která se dosud
nacházela v podstatě ve stavu určeném poslední rekonstrukcí na přelomu 60. a 70. let tak, aby
odpovídala mezinárodním standardům současného muzea umění.
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Ve Velké galerii v druhém patře proběhly kvůli rekonstrukci pouze dva velké tříměsíční výstavní
projekty – retrospektiva Václava Hejny a Umění v Chebu. Oba byly doprovázeny monografiemi se
zásadním badatelským přínosem. Projekt Umění v Chebu, jehož autory jsou Zbyněk Černý a Marcel
Fišer, byl dalším dokladem úspěšné spolupráce obou institucí. V přízemí, v Malé galerii, zaměřené
na umění mladší a střední generace tvůrců, probíhaly výstavy v dvouměsíčním rytmu. Dvě z výstav
byly napojeny na jiné větší projekty: výstava Pasty Onera byla součástí čtvrtého ročníku festivalu
Graffiti Boom, v jehož rámci vytvořil na periferii Chebu další velkoformátové graffiti; výstava Cecilie
Nygren (Švédsko) představila držitelku ceny StartPoint, což je každoroční projekt prezentující
nejlepší diplomové práce evropských akademií. V prosinci se v Malé galerii uskutečnila vánoční
výstava Josefa Lady, která se setkala s výjimečným diváckým úspěchem.
Zásadní součástí života galerie se od roku 2011 stala přednášková činnost. Také v r. 2012, takřka
každou středu, se v galerii uskutečnila přednáška významného historika umění (R. Biegel,
M. Ottová, A. Hnojil). Přednášky jsou koncipovány vždy ve větších cyklech.
Také v roce 2013 galerie pokračovala v akviziční činnosti, obnovené po několikaleté pauze v roce
2011. Galerie nakoupila díla Jiřího Davida (jedno z nich bylo zařazeno do stálé expozice) a Vladimíra
Preclíka, jež pocházelo z chebské Pošty a po letech, kdy se o něm nevědělo, bylo poprvé
prezentováno na výstavě Umění v Chebu. Pokračovalo také cizelování stálé expozice v prvním patře,
kam přibyl vstupní panel a jedna místnost s díly A. Hudečka, M. Jiránka, F. Bílka, J. Preislera
a J. Štursy. Místnost s novou figurací byla nově obohacena monumentálním dílem J. Načeradského,
jehož akvizici připravujeme.

Pohled do stálé expozice - zleva obraz Květy Válové, Jitky Válové, v pozadí Jiří Načeradský.
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Velkým úspěchem galerie bylo, že již podruhé za sebou získala příspěvek z ministerského
grantového programu na podporu celoroční výstavní činnosti. Vedle relativně vysoké částky, která
nám zásadně pomohla v realizaci našeho výstavního programu, nás těší i to, že GAVU zde opět
získala vůbec nejvíc bodů ze všech muzeí umění v rámci celé ČR. Galerie dále získala grantové
prostředky od Města Cheb (Umění v Chebu, festival Graffiti Boom, výstava Josefa Lady). Festival
Graffiti Boom podpořila i celá řada soukromých subjektů.
Dalším výrazným úspěchem bylo podstatné zvýšení návštěvnosti o 20%, a to i přesto, že ubyl kostel
sv. Kláry a namísto čtyř hlavních výstavních projektů se uskutečnily jen dva. Za tímto úspěchem stojí
především výstavy Umění v Chebu, Josef Lada a stálá expozice gotického umění.
II. ODBORNÁ ČINNOST
Stálé expozice
• ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ (malířství, sochařství) - první patro radničního paláce. Expozice
moderního a současného umění v prvním patře byla rozšířena o dva prostory a panel na chodbě. Do
expozice přibyla zásadní díla (František Bílek, Duchovní setkání; Jan Preisler, Žena a jezdec u jezera;
Antonín Hudeček, Moře u Syrakus; Miloš Jiránek, Jez; Jiří Načeradský, Tři malé Pařížanky; Jiří
Černický, Semtex; Filip Turek, Neprakta (Hardcore).
• V druhém patře byla po rekonstrukci prostorů otevřena nová stálá expozice GOTIKA (kurátorka
Michaela Ottová), která byla přesunuta z kostela sv. Kláry.
• Proměnné výstavy ve stálé expozici - v instalaci stálé expozice moderního českého umění byl
vyhrazen jeden sál proměnným výstavám, aby světlo světa po dlouhé době spatřila i díla, která se
do žádné ucelenější kolekce nevejdou – viz Výstavy z depozitáře.

Jiří Černický, Semtex (detai)
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Výstavy 2013
Velká galerie
• Václav Hejna (1914 – 1985), Barva a bytí (10. 1. – 3. 3. 2013, kurátor Harald Tesan)
• Umění v Chebu, Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
(18. 7. – 3. 11. 2013, kurátoři Marcel Fišer, Zbyněk Černý)
Malá galerie
• Lenka Klodová, Figurativní tvorba (10. 1. – 10. 3. 2013, kurátor Radek Wohlmuth)
• Hana Puchová, Na dotek (14. 3. – 12. 5. 2013, kurátor Pavel Netopil)
• Anežka Hošková, The New Dark Age of Love (16. 5. – 16. 6. 2013, kurátor Ondřej Chrobák)
• Pasta Oner: Recall (22. 6. – 1. 9. 2013, kurátor Jiří Gordon)
• Cecilia Nygren + Otakar Rákosník (8. 9. – 13. 10. 2013, kurátor Pavel Vančát)
• Jan Vytiska, Mám lepší hříchy než jsou ty vaše (17. 10. – 1. 12. 2013, kurátor Marcel Fišer)
• Vánoční šlépěje Josefa Lady, Zima ve vrcholných dílech z let 1936 až 1955 (5. 12. 2013 – 5. 1.
2014, kurátor Lev Pavluch)
Opus magnum
• Václav Brožík, Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875
(10. 1. – 24. 4. 2013, kurátor Roman Musil)
• Hanuš Schwaiger, Novokřtěnci v Münsteru, 1881 – 1882 (26. 4. – 23. 6. 2013,
kurátor Ondřej Chrobák)
• Bertel Thorvaldsen, Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821 (9. 7. – 11. 9. 2013,
kurátor Adam Hnojil)
• Otto Gutfreund, Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925 – 27
(13. 9. 2013 – 5. 1. 2014, kurátor Marcel Fišer)
Výstavy z depozitáře
• Osobní výběr I – zaměstnanci galerie (10. 1. – 31. 3. 2013)
• Na cestách proti své vůli, Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe, 1940 – 1945
(4. 4. – 30. 6. 2013, kurátoři Anna Pravdová, Tomáš Winter)
• Osobní výběr II – Adam Hnojil, historik umění (9. 7. – 6. 10. 2013, kurátor Adam Hnojil)
• Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb (10. 10. 2013 – 5. 1. 2014, kurátor Marcel Fišer)
Videoroom
• Lenka Klodová, Lenka a doktoři, video performance s autorskými maňásky.
Museum Café
• Eva Volfová, Z domu a zahrady (4. 4. – 29. 9. 2013)
• Eva Maceková, 12 hodin s Oskarem (10. 1. – 31. 3. 2013)
• Michaela Kukovičová, Kouzelná baterka a další práce (10. 10. 2013 – 23. 2. 2014)
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Pohled do výstavy Václava Hejny, která byla uspořádána ve spolupráci s Muzeem moderního umění - Nadace Wörlen
v Pasově. Retrospektiva představila Hejnovo rozsáhlé životní dílo, které zahrnovalo širokou škálu výtvarných projevů
od existenciální figurace 30. let až po objektovou tvorbu let 60.

Výstava Umění v Chebu nám prostřednictvím historických i současných fotografií, přípravného materiálu (modely,
sádrové odlitky, studie), ale i několika originálních děl představila umění ve veřejném prostoru, tj. pomníky,
pamětní desky, díla dekorující architekturu nebo volné sochy, které vznikly za posledních dvě stě let na území
Chebu.

7

Pohled do výstavních prostor Malé galerie / Lenka Klodová, Figurativní tvorba / Hana Puchová, Na dotek /
Anežka Hošková, The New Dark Age of Love / Cecilia Nygren + Otakar Rákosník
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Pohled na panel v rámci výstav Opus magnum, jejichž cílem je presentovat převážně jedno umělecké dílo mimořádných
kvalit spolu se srovnávacím materiálem a dále výstavní prostory prvního patra určené k výstavám z depozitářů galerie.

Ediční činnost
/Knihy, na kterých se galerie finančně nebo odborně podílela/.
• Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti), text: Marcel Fišer,
Zbyněk Černý, vydáno ve spolupráci s CDS Horažďovice.
• Jiří Balcar (1929 - 1968), text: Marie Klimešová, Jan Rous, vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím
Arbor vitae a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.
• Václav Hejna (1914–1985), Barva a bytí / Farbe und Sein, text: Harald Tesan, Marcel Fišer, Daniela
Uher, vydala Galerie výtvarného umění v Chebu.
• Mladí lvi v kleci, text: Anna Habánová, Ivo Habán, Pavel Šopák, Bohuslava Chleborádová, Zdenka
Čepeláková, Olga Uhrová, Gabriela Kašková, Michaela Sidenberg, vydáno ve spolupráci s Oblastní
galerií v Libereci a nakladatelstvím Arbor Vitae.
• Cecilia Nygren, retrospektivní katalog, vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae
a Salzburger Kunstverein.
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Práce se sbírkami
V rámci rozšíření výstavních prostor druhého patra bylo nutné přemístit převážnou část obrazů do
náhradního depozitáře, který vzniknul namísto bývalé rybářské prodejny v budově galerie. Bylo
zajištěno řádné uložení v regálech a zkontrolován stav děl. Do budoucna je plánováno využití a
spojení se sousedící dílnou a vybudování centrálního standardizovaného depozitáře, který je nutný
z hlediska efektivního uložení a ochrany sbírkových předmětů.
Dále byl odborně zrestaurován obraz O 369, Moře, 1909, olej na plátně, 118 x 130 cm od Antonína
Hudečka a umístěn ve stále expozici.
Přírůstky do sbírek
Dary
• Vladimír Preclík, Model k realizaci pro Olomouc, 1973, polychromované dřevo, v. 58 cm
• Stanislav Vajce, Léto, 70. léta (?), tempera, sololit, 59 x 40 cm
• Stanislav Vajce, Bez názvu, tempera, sololit, 54,5 x 54,5 cm
• Emanuel Ranný, 3 ks grafických listů z cyklu Havraní krajina, suchá jehla, papír
Nákupy
/díla, která byla v roce 2013 řádně doplacena a trvale zařazena do sbírek/
• O 745, Václav Stratil, „Červená hlava“, 1985, černá a bílá tuš, barevné tuše, olej, papír, 140 x 150 cm
• O 746, Vladimír Skrepl, Bez názvu, 1985, disperzní barvy, latex, papír, 225 x 150 cm
• O 747, Josef Bolf, Autobus, 2007, vosk, olej a tuš na plátně, 108 × 165 cm
• P 275, Jiří Kovanda, Bez názvu I., koncept 80. léta, realizace 2012, I. z edice 1/3, kostkový cukr, v. 117 cm
• P 276, Jiří Kovanda, Bez názvu II., koncept 80. léta, realizace 2012, II. z edice 1/3, sůl,
magnetofonová kazeta, v. 117 cm
• P 277, Jiří Kovanda, Bez názvu III., koncept 80. léta, realizace 2012, III. z edice 1/3, rohlík, barevné
hlavičkové špendlíky, v. 104 cm
• P 278, Jiří Kovanda, Bez názvu IV., koncept 80. léta, realizace 2012, IV. („cihly“) – cihly, v. 86 cm
/plánované nákupy děl, která jsou např. již součástí expozice a budou doplacena v roce 2014/
•Vladimír Preclík, Kvetoucí město, 1971, kolorované dřevo, v. 280 cm
•Jiří David, Malý psík, 1990, akryl, plátno, 100,5 x 80 cm
•Jiří David, Kytice, 1989, kombinovaná technika na plátně, 90 × 65 cm
•Jiří Černický, PEGAS SEMTEX, 1997, semtex, prodlužovací kabel, zásuvka, 44 x 35 x 50 cm
•Filip Turek, Neprakta (Hardcore), 1997, digitální reprodukce, 150 x 207 cm
•Jiří Sorůvka, Výkřik, tisk na plátně, 130 x 100 cm
•Jiří Sorůvka, Dvojčata (diptych), 1997, tisk na plátně, 2x: 100 x 100 cm

III. NEVÝSTAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST
Přednášky a besedy
Adam Hnojil, Mikoláš Aleš - národní klasika \\ Adam Hnojil, Josef Mánes - mezi loajalitou a opozicí
\\ Adam Hnojil, Josef Max - sochařství v první polovině 19. století \\ Richard Biegel, Architektura
19. století II. \\ Richard Biegel, Architektura 19. století III. \\ Rostislav Švácha, Brutalismus \\ Peter
Kováč, Leonardo da Vinci: Sv. Anna samotřetí \\ Michaela Ottová, Královské město Kutná Hora za
vlády Jagellonců \\ Petr Hájek, Z cyklu Současná architektura pohledem tvůrců \\ Michaela Ottová,
Podoby umělecké reprezentace krále a šlechty v pozdní gotice \\ Tomáš Winter, Anna Pravdová:
Malíř a karikaturista Antonín Pelc \\ Adam Hnojil, Jakub Schikaneder \\
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Richard Biegel, Florencie (z cyklu Architektura doby renesance) \\ Michaela Ottová: Praha za vlády
Lucemburků (z cyklu Umění gotiky v Čechách) \\ Michaela Ottová, Výtvarná kultura Chebu v závěru
středověku (z cyklu Umění gotiky v Čechách) \\ Richard Biegel, Řím (z cyklu Architektura doby
renesance) \\ Adam Hnojil, Josef Václav Myslbek \\ Prof. Vít Vlnas: Povstání novokřtěnců v
Münsteru \\ Ondřej Chrobák: Hanuš Schwaiger \\ Jiří Rak: Karel Filip kníže ze Schwarzenberga \\
Adam Hnojil: Bertel Thorvaldsen \\ Richard Biegel: Renesanční architektura I. \\ Zbyněk Černý:
Umění v Chebu před rokem 1945 \\Marcel Fišer: Umění v Chebu po roce 1945 \\ Vladimír Boudník:
Čtení z knihy Něžný barbar \\ Richard Biegel: Renesanční architektura II. \\ Michaela Ottová:
Evropské gotické sochařství I. \\ Adam Hnojil, August Rodin (z cyklu Sochařství 19. století)
\\Michaela Ottová: Evropské gotické sochařství II. \\ Richard Biegel: Renesanční architektura III. \\
Adam Hnojil: Sochařství českého neoklasicismu \\ Michaela Ottová: Evropské gotické sochařství III.
\\ Richard Biegel: Renesanční architektura IV.

Odborné přednášky probíhají vždy ve středu od 17.00 v Museum Café kromě letních měsíců červenec a srpen.

Akce
• Graffiti Boom 04 - čtvrtý ročník akce věnované umělcům i veřejnosti, 21. 6. - 23. 6. 2013
• Výstava dětské kresby s vyhodnocením nejlepších prací, hlavní budova galerie, prosinec 2013
• Adventní pohádkové čtení, hlavní budova galerie 30. 11., 7., 14. a 21. 12. 2013
• Ladova noc – 14. 12. 2013 do 22.00
• Vyhlídková věž zpřístupněná veřejnosti v rámci chebských Vánočních trhů v prosinci 2013

“We should get lost somewhere”(Měli bychom se někam ztratit), tak zní název nového mural artu na 3. ZŠ na Zlatém
vrchu v Chebu, který v rámci čtvrtého ročníku festivalu Graffiti Boom vytvořil Pasta Oner.
Hlavní poselství vyjadřuje lidskou potřebu a odvěkou touhu někam nebo od něčeho utéci. Spokojenost a instantní klid je
iluze. Člověk celý život před něčím utíká. Létající křídla na kotnících jsou pak vzdálenou reminiscencí na mýtus o Ikarosovi,
který letěl příliš blízko slunci, a to se mu stalo osudným.
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Ukázka rozmanitosti maleb, které vznikly v rámci Graffiti BOOM na podélné zdi v ulici Dragounská a vnitřních prostorech
spodního parkoviště – obchodního centra DRAGOUN Cheb.

Adventní pohádkové čtení a Ladova noc - tentokrát svítila světla návštěvníkům galerie téměř do půlnoci. V prostředí
výstavy dětských prací nám z Ladova Mikeše tradičně předčítali a hráli herci Západočeského divadla v Chebu Radmila
Urbanová a Jindřich Skopec. Proběhlo vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné soutěže „KDYŽ JSEM BYL MALÝ KLUK… ANEB
VÁNOCE S JOSEFEM LADOU“. Lidovou veselici nám předvedly nejmladší žačky tanečního oddělení ZUŠ v Chebu.
Následovala výtvarná dílna a vánoční písně v podání pěveckého sboru Kopretiny ZUŠ v Chebu. Papulákové divadlo
zahrálo vánoční příběh „JAK TO TEHDY BYLO, JE UŽ JEDNOU PROVŽDY PSÁNO“. Atmosféru starých časů navodila hra
na lesní roh Jana Kadlece, žáka ZUŠ v Chebu za klavírního doprovodu pedagožky Roswithy Fejfarové. Po sklence vína
program uzavřel koncert Chrámového sboru v Chebu a jeho přátel s názvem „KAŽDÝ NĚCO UMÍ“.
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Programy pro děti a veřejnost
Dětský koutek / Galerie pod baobabem - Ve druhém patře galerie vznikl nový prostor určený
především dětem. Mohou nejen samy tvořit, ale také volně listovat v krásných knihách z produkce
nakladatelství Baobab. Tento prostor postupně zaplňují nástěnné malby a artefakty kmenových
výtvarníků Baobabu a dětský koutek tak dostává rozměr skutečné galerie.

Edukační činnost
Na výstavní činnost galerie přímo navazují edukační aktivity, jejichž cílem je připravovat v průběhu
celého roku animace (galerijní programy) ušité jednotlivým výstavám a věkovým kategoriím na
míru. Poutavou a srozumitelnou formou se tak daří více přiblížit tématu výstavy a záměru kurátora
a zintenzivnit tak zážitek z někdy zdánlivě neuchopitelného tématu expozice. Animace mívají formu
jak výtvarnou, tak i literární, hudební či dramatickou.
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IV. NÁVŠTĚVNOST
V roce 2013 vzrostla návštěvnost oproti roku 2012 o 25%. Tohoto údaje jsme dosáhli i přesto, že
výstavní síň v bývalém kostele sv. Kláry byla z provozních důvodů celoročně uzavřena.
Rok
2011
2012
2013

Celkem návštěvníků
8 687
8 082
10 138

Platící návštěvníci
5 851
5 113
6 017

V. PERSONALISTIKA V ROCE 2013
Personální složení ke konci roku 2013 odpovídalo organizačnímu řádu galerie vydanému dne 5. září
2011 a platnému od 1. října 2011. V průběhu roku 2013 jeden zaměstnanec ukončil pracovní poměr
a jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi ostatní zaměstnance GAVU Cheb. Ke konci roku byl
stabilizován pracovní kolektiv v následujícím schématu. Tento malý kolektiv 10 zaměstnanců
vynakládá zvýšené úsilí, aby kvalitativně neutrpělo základní poslání galerie.
Organizační schéma Galerie výtvarného umění v Chebu – stav ke konci roku 2013
I. Úsek ředitele
Ředitel organizace – Mgr. Marcel Fišer PhD., +420 722 793 603, marcelfiser@gmail.com
II. Ekonomicko – provozní oddělení
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele – Bc. Věra Karasová, vera.karasova@gavu.cz,
Hlavní účetní – Jana Tomášová, 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, pokladna@gavu.cz
Průvodce, pokladník, obsluha baru – Iveta Pápešová, Šárka Fuksíková
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
Kontaktní údaje
Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb
telefon: +420 354 422 450
www.gavu.cz, e-mail: info@gavu.cz
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VI. EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
V roce 2013 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 2013 usnesením Zastupitelstva
Karlovarského kraje č. ZK 354/12/12 byl schválen i finanční vztah kraje k rozpočtu galerie na rok
2013, který je tvořen těmito ukazateli:
UKAZATEL
Neinvestiční příspěvek na činnost
Odvod z investičního fondu
Dotace do investičního fondu
Odpisový plán
Výnosy
Náklady
Z toho: mzdové náklady
Výsledek hospodaření

Kč
8 200 000
352 000
1 000 000
352 000
9 785 000
9 785 000
3 400 000
0

Mimo schválený rozpočet se galerii podařilo v roce 2013 získat z rozpočtu Města Chebu finanční
příspěvek na podporu kulturních akcí:
• „GRAFFITI BOOM vol. 4“ ve výši 20 000 Kč.
• Odborná neperiodická publikace - "Marcel Fišer, Zbyněk Černý – Umění v Chebu“ ve výši 80 000 Kč.
• „Vánoční šlépěje Josefa Lady“ ve výši 50 000 Kč.
Z rozpočtu Ministerstva kultury ČR se podařilo v roce 2013 získat finanční příspěvek na Celoroční
činnost ve výši 300 000 Kč na:
• „GRAFFITI BOOM vol. 4“ ve výši 30 000 Kč.
• Odborná neperiodická publikace - "Václav Hejna“ ve výši 95 000 Kč ze Státního fondu kultury ČR.
Z rozpočtu Česko-německého fondu budoucnosti se v roce 2013 podařilo získat příspěvek na:
• Odborná neperiodická publikace - "Václav Hejna“ ve výši 180 000 Kč.
O tyto finanční příspěvky byl vnitřními rozpočtovými změnami upraven rozpočet na rok 2013.
V roce 2013 bylo hospodaření ukončeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 221 003,23 Kč.
Tento hospodářský výsledek je pokryt i finančními zdroji a vedení GAVU Cheb navrhuje tento
hospodářský výsledek rozdělit do rezervního fondu ve výši 21 003,23 Kč a do investičního fondu ve
výši 200 000,- Kč. Hospodářským trendem GAVU Cheb je úspora nákladů a snaha o zvýšení příjmů,
jak vlastních (vstupné, prodej publikací apod.), tak i získávání grantů a dotací na vybrané kulturní
počiny.
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Údaje o hospodaření za rok 2013

NÁKLADY
Účet
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
544
547
549
551

Skutečnost
Rozpočet 2013 2013
1 043 000
1 212 117,60
860 000
981 627,60
710 000
772 828,64
60 000
34 140,00
30 000
33 150,00
1 375 000
1 050 033,73
3 400 000
3 366 885,00
1 100 000
1 088 304,00
9 000
8 962,00
141 000
115 390,10
90 000
124 004,23
0
1 084,00
325 000
296 501,44
352 000
352 321,58

Index
%
116,21
114,14
108,85
56,90
110,50
76,37
99,03
99,94
99,58
81,84
137,78
0
91,23
100,09

320 000
0
9 815 000

298 552,49
1 350,44
9 736 168,85

93,30
0
99,20

558
563
5

Název účtu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Prodaný materiál
Škody
Ostatní provozní náklady
Odpisy celkem
Náklady z dlouhodobého drobného
majetku
Kurzové ztráty
CELKEM NÁKLADY

602
603
644
648
649
662
672
6

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Tržby z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní provozní výnosy
Úroky přijaté
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC
CELKEM VÝNOSY

108 000
2 000
80 000
650 000
70 000
0
8 905 000
9 815 000

167 860,00
19 840,00
92 596,53
640 300,00
161 465,42
110,13
8 875 000,00
9 957 172,08

155,43
992,00
115,75
98,51
230,66
0
99,66
101,45

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0

221 003,23

0
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2013
Vnitřní kontroly provedené v organizaci v roce 2013
Na počátku každého kalendářního roku je organizací zpracován plán kontrolní činnosti pro daný rok,
který je závazný a v průběhu roku podle potřeby doplňován. Kontrolní činnost galerie je zaměřena
zejména na hospodárné a účelné využívání finančních prostředků.
S výsledky kontrolních zjištění je seznamován ředitel galerie, kontrolní zjištění jsou vyhodnocována
na poradách vedení galerie. V případě potřeby jsou přijímána opatření k odstranění možných rizik.

Vnější kontroly provedené v organizaci v roce 2013
Žádné nebyly provedeny.
Veřejnosprávní kontroly provedené v organizaci v roce 2013
Zhodnocení vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace za rok 2013 bylo odborem
kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno formou dotazníku k 31. 1. 2014.
Kontrola z odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na dodržování vyhlášky č.
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, zejména provádění dokladové inventury.
Metodická návštěva byla zaměřena na dodržování vyhlášky č. 270/2010 Sb. § 7.
V organizaci nebyla zjištěna závažná pochybení.

VIII. VÝHLED NA ROK 2014
V roce 2014 galerii čeká modernizace tzv. Velké galerie, a to nejen dokončenm renovace druhého
patra, ale i celé divácky přístupné části galerie. Pak budou zbývat už jen některé drobnosti a
především vybudování depozitáře pro galerijní sbírku v přízemí a úprava tranzitního depozitáře
v druhém patře. Právě projektová příprava této investiční akce by měla proběhnout v roce 2014.
Renovace se uskuteční hned na začátku roku tak, aby ve Velké galerii mohly být realizovány obvyklé
čtyři výstavní termíny. Po roční pauze se do Chebu vrátí obnovené sympozium Mezery v historii,
které střídavě pořádáme s OG v Liberci; sympozium bude doprovázet hlavní výstavu sezóny –
reprízu přehlídky meziválečného německého umění v Čechách „Mladí lvi v kleci“. Program galerie je
z minulých let rámcově nastaven (4 výstavy ve Velké galerii a ve formátech Opus magnum a Výstavy
z depozitáře; 6 výstav v Malé galerii, 2 v prostoru Musea Café) a měl by být naplněn kvalitními
výstavami. Počítáme také s rozšířením stálé expozice – bude rozšířen vstupní panel s uměním kolem
roku 1900, kam bude umístěn obraz Jakuba Schikanedera, a přibude závěrečná část s uměním po
roce 1989. S tím souvisí i pokračování akviziční politiky, v jejímž rámci by měla být získána díla
umístěná v této části expozice. V tomto roce by měla být expozice dotažena do závěrečného tvaru,
všechna díla vybavena doprovodnými vysvětlujícími texty (zatím cca 70%), tyto texty přeloženy i do
cizích jazyků (AJ, NJ) a prezentovány formou tištěných průvodců, které budou návštěvníkům k
dispozici. Z těchto podkladů by posléze měla vzniknout reprezentativní publikace věnovaná celé
sbírce.
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