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Muzeum umění v Olomouci bylo
založeno před více než šedesáti
lety. Přesto není možné říci, že

vzniklo jednoznačným, jednorázovým
aktem. Vytvářelo se postupně s mnoha
peripetiemi. Týká se to především jeho
podstaty, kterou tvoří státní, církevní
i soukromé sbírkové fondy, o něž pečuje.
Jejich původ, zdejší soustřeďování, ale
také rozptylování sahají poměrně daleko
do minulosti. Proto si alespoň ve struč-
nosti jejich osudy připomeňme.1

Královské město Olomouc sice ztratilo
v důsledku třicetileté války postavení
hlavního města markrabství Morav-
ského, na druhé straně jako sídlo morav-
ského biskupství a univerzity zůstávalo
dál duchovním střediskem země. Jeho
výtvarná kultura se přitom v následují-
cích staletích rozvíjela ve dvou paralel-
ních proudech. Ten první souvisel
s biskupstvím, později arcibiskupstvím
a dalšími církevními institucemi. Ten
druhý patřil měšťanské kultuře.

Přestože můžeme počátky sbírání vý-
tvarného umění v Olomouci sledovat 

od raného 16. století, tedy od doby, kdy
se zde zformovalo významné centrum
záalpské renesance a humanismu, sku-
tečné základy sběratelství souvisejí až
s episkopátem biskupa Karla II. z Lich-
tensteinu-Castelkorna (1624/1664–1695).
Velkorysý biskupův program zahrnul na
jedné straně dokončení rekatolizace
země, na straně druhé její materiální re-
konstrukci po válečném zpustošení,
a stejně tak i „znovuvzkříšení umění“.
Činnost, kterou rozvinul, byla mnoho-
stranná a současně hluboce promyšlená.
Pustil se do řady velkorysých stavebních
podniků. Za jeho episkopátu byly zá-
sadně přestavěny či zcela nově vysta-
věny městské rezidenční paláce a zámky,
především v Olomouci, Brně a v biskup-
ském lenním městě Kroměříži. V Kromě-
říži navíc na základě důmyslného
ikonografického programu buduje zá-
mecký areál s Květnou a Podzámeckou
zahradou s galerií antikizujících soch
v kolonádě. Antika a především inspi-
race Ovidiovými Proměnami, tedy téma
času jako základního nositele proměny,
se biskupovi staly doslova posedlostí. 

1 Podrobněji: ZATLOUKAL,
Pavel (ed.). Muzeum umění
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Olomouc, 2012.
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Do Olomouce a do Kroměříže začal zvát
řadu umělců, především ze severní Itálie,
kteří měli jeho ambiciózní výtvarné aspi-
race naplnit.2

V roce 1673 se mu navíc podařilo vstou-
pit mezi největší evropské sběratele
umění, když získal kolekci více než dvou
set obrazů a kreseb. Nabídli mu ji ob-
chodníci s uměním bratři Franz (1632–
1694) a Bernhard (1637–1694) von
Imstenraedové z Kolína nad Rýnem.
Část nejkvalitnějších děl pocházela ze
sbírek popraveného anglického krále
Karla I. (1600/1625–1649) a jiných aristo-
kratů, například jednoho z největších
sběratelů své doby Thomase Howarda
z Arundelu (1585–1646). V jejich kolekci
převládaly obrazy a jména významných
italských a nizozemských renesančních
i soudobých malířů, jakými byli Hans
von Aachen, Jacopo Bassano, Petr Brueg-
hel I., Caravaggio, Correggio, Anthonis
van Dyck, Lucas van Leyden, Andrea
Mantegna, Sebastiano del Piombo, Ti-
zian, Palma Vecchio, Paolo Veronese
a další. Biskup tak mohl zásadním způ-
sobem obohatit obě teprve nedávno zalo-
žené obrazárny v Olomouci
i v Kroměříži. Ve sbírání obrazů navíc
pokračoval až do konce života, takže jich
nakonec zdobilo stěny jeho moravských
rezidencí a v nich umístěných galerií
přes patnáct set. Karel II. z Lichtensteinu-
Castelkorna založil na kroměřížském
zámku také knihovnu, v níž se pokusil
soustředit maximum vědění své doby,
včetně hudební sbírky, souboru grafic-
kých listů a také sbírku mincí a medailí.
V roce 1691 odkázal veškeré sbírky svým
nástupcům s povinností pečovat o ně
a rozmnožovat je.3

Biskupovy umělecké zájmy se staly jed-
ním ze zásadních podnětů pro rozvoj
mecenátu a sběratelství, které se poté
v Olomouci rozvíjely až do poloviny 18.
století. Větší kolekce obrazů, kreseb
a grafických listů, které byly orientovány
ke zdejším charakteristickým sběratel-
ským okruhům – italskému, nizozem-
skému a středoevropskému – vytvářeli
jak někteří kanovníci – členové olo-
moucké kapituly, tak zdejší významné

klášterní komunity, zejména olomoučtí
augustiniáni či premonstráti z blízkého
Kláštera Hradisko a jeho převorství na
Sv. Kopečku.

Zatímco olomoucké baroko bylo v prů-
běhu 17. století do značné míry dílem
přespolních umělců, ať již italských nebo
rakouských či německých, v první polo-
vině 18. století je v hlavní míře začali for-
movat místní tvůrci. Přes řadu živelných
pohrom, které po roce 1700 město po-
stihly, se jejich přičiněním mění hlavní
městská prostranství v pozoruhodnou
veřejnou glyptotéku. Vytvořila svérázný
pendant k zdejším obrazovým galeriím
i Lichtensteinově kroměřížské kolonádě.
Na jedné straně vzniká soubor kašen,
které odkazují k antické mytologii, na
druhé straně se základní dominantou
hlavního náměstí stává největší středo -
evropský barokní monument, Čestný
sloup Nejsvětější Trojice. Olomoučané se
tehdy stylizovali do role jednoho z dě-
diců antického Říma (podle humanis-
tické pověsti měl město založit Gaius
Julius Caesar) a potomků zachránců
křesťanství (podle jiné pověsti měli být
pod olomouckými hradbami před půl ti-
síciletím poraženi východní nájezdníci).4

Tento bájeslovný rozkvět pohasl s pro-
měnou Olomouce v mohutnou pohra-
niční pevnost. Následné osvícenské
reformy a rušení klášterů město ochudily
o většinu výtvarných sbírek i bohaté kni-
hovny. Také olomoučtí biskupové a od
roku 1777 arcibiskupové se začali ve
svých budovatelských a sběratelských
zájmech orientovat spíše k nedaleké Kro-
měříži, k jejímu zámku a stále intenziv-
něji také k zahradám. Arcibiskup
Antonín Theodor z Colloredo-Waldsee
(1726/1777–1811) dokončil po požáru de-
setiletí trvající obnovu zámku a při reor-
ganizaci zámecké obrazárny inicioval
velké přesuny řady obrazů z Lichtenstei-
novy olomoucké kolekce do Kroměříže.5

Nemenší pozornost však věnoval také
druhé z kroměřížských zahrad, zahradě
Podzámecké, které nechal vtisknout cha-
rakter jardin pittoresque.6 Olomoucká ob-
razárna se ocitla téměř na pokraji zániku,
když v roce 1830, v době episkopátu arci-
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biskupa Rudolfa Jana (1788/1819–1831),
proběhla dražba více než dvou set
údajně nepotřebných obrazů, mimo jiné
také podstatné části Imstenraedovské
sbírky. Podobná dražba, byť s menšími
ztrátami, byla v téže době uspořádána
i v Kroměříži.7

Situace se v tomto ohledu začala zlepšo-
vat až za arcibiskupů Bedřicha z Fürsten-
bergu (1813/1853–1892) a Theodora
Kohna (1845/1893–1904/1915). Byly ob-
noveny nákupy sbírek, především sta-
rého italského umění s cílem doplnit
fondy olomoucké obrazárny. Kroměříž-
ská zámecká galerie byla nově uspořá-
dána a desítky starých obrazů
restaurovány. Posledním z olomouckých
arcibiskupů, který měl – a díky tragic-
kému vývoji střední Evropy naposledy
mohl mít – kulturní a sběratelské ambice,
byl Leopold Prečan (1866/1923–1947).
Také on pokračoval v restaurování
množství obrazů v Kroměříži a olomouc-
kou kolekci v arcibiskupské rezidenci
prakticky obnovil doplněním řady no-
vých přírůstků.8

Vraťme se však ještě do 19. století. Na
jeho konci byla olomoucká pevnost zru-
šena a město kolem roku 1900 prožilo
krátkou gründerskou éru. Období 19.
století bylo stoletím historismu a také
věkem zakládání muzeí. Rovněž v Olo-
mouci jich několik vzniklo. Londýnský
a pak i vídeňský příklad ovlivnily zalo-
žení Uměleckoprůmyslového muzea cí-
saře Františka Josefa I. v roce 1873.
Olomoucké Historické muzeum vzniklo
roku 1879. V roce 1883 se ustavil Vlaste-
necký spolek muzejní v Olomouci a roku
1908 vzniklo Přírodovědné muzeum ar-
civévody Josefa Ferdinanda.

V muzeích byly soustředěny dosud roz-
ptýlené veřejné i některé soukromé ko-
lekce starého umění, které začaly být od
té doby více či méně systematicky 
doplňovány nákupy ze současné tvorby.
V roce 1900 vznikla Společnost přátel
umění v Olomouci, která začala provo-
zovat pravidelnou výstavní činnost.
Umělecké spolky nebo společnosti přátel
umění byly v té době totiž v celé střední

Evropě hlavními protagonisty výstavní
činnosti a také trhu s uměním. Již na za-
hajovací výstavě společnosti bylo před-
staveno několik set děl ze zdejších
veřejných i soukromých sbírek. Následu-
jící expozice, které byly instalovány ve-
směs v pravidelných sezónních
intervalech, byly věnovány dílu morav-
ských a také olomouckých umělců ně-
mecké i české národnosti, ale rovněž
jednotlivým malířům a grafikům i umě-
leckým sdružením z Vídně, Rakouska
nebo z Německa.9

V tomto okruhu se také pohybovali prů-
myslník a bankéř Otto Primavesi (1868–
1926) a jeho žena Mäda (1874–1962).
V posledním desetiletí před první světo-
vou válkou se stali předními středo -
evropskými mecenáši a sběrateli umění.
V novostavbě svého „anglického“ domu
v centru Olomouce shromáždili pozoru-
hodné sbírky předních představitelů ví-
deňské secese a symbolismu.
Objednávali sochařská díla od Antona
Hanaka (1875–1934), stejně jako obrazy
od Gustava Klimta (1862–1918). Svoje
umělecké sbírky budovali s cílem obsáh-
nout symbolistní ideu kultu ženy, žen-
ství, mateřství, dětství a obrody života,
která z nich pramení, a to v širokém roz-
pětí od ženy-dítěte, přes matku až po
femme fatale. Postupně se navíc stali
předními aktéry úsilí o stylovou jednotu
s ideálem Gesamtkunstwerku – souhry
architektury, volných a užitých umění –
a konečně také o jednotu života s umě-
ním. Vzpomeňme jen Hanakovu kašnu
Dítě nad všedním dnem či Klimtův Por-
trét Mädy ml. Jejich úsilí vyvrcholilo,
když začali spolupracovat s dalším ro-
dinným přítelem, architektem Josefem
Hoffmannem (1870–1956). Hoffmann pro
ně navrhl rozlehlé letovisko v Jeseníkách,
které bylo v interiérech kompletně vyba-
veno uměleckořemeslnými dílnami 
Wiener Werkstätte. Bylo to v době, kdy
se olomoučtí manželé začali ve vídeň-
ských dílnách intenzivně angažovat, až
nakonec převzali jejich vedení. Po válce
věnovali tomuto pozoruhodnému po-
kusu o tvorbu komplexního životního
stylu veškerou energii i jmění, ale ve
změněné společenské situaci již 
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nedokázali úpadku dílen zabránit. Jejich
pozoruhodné sbírky se pak rozptýlily do
celého světa, v Olomouci z nich zůstalo
jen torzo Hanakových soch.10

Také v meziválečných letech se vystavo-
vání výtvarného umění v Olomouci vě-
novaly především výtvarné spolky. Klub
přátel umění a později také Skupina olo-
mouckých výtvarníků sdružovaly
umělce české národnosti. Zdejší Němci
a Židé pokračovali ve výstavní činnosti
v rámci Gesellschaft der Kunstfreunde in
Olmütz a také nově založené pobočky
celostátního spolku Metznerbund –
ovšem pouze do okupace Českosloven-
ska v roce 1939.11 Tragédie holokaustu
poznamenala také olomoucké sběratel-
ství. Nenávratně tehdy z města zmizelo
několik významných sbírek evropského
umění 19. a 20. století.12

Po druhé světové válce došlo ve zdejším
muzejnictví k výrazným změnám. Již
v roce 1924 se tři olomoucká muzea slou-
čila v jediné Muzeum hlavního města
Olomouce. V roce 1951 se mění na Vlasti-
vědné muzeum Olomouc s krajskou pů-
sobností a v jeho rámci je také založena
Galerie výtvarného umění v Olomouci.
Její sbírky se konstituují po celou první
polovinu padesátých let. Vznikly vyčle-
něním z Muzea hlavního města Olo-
mouce, z konfiskátů po vyhnaných
olomouckých Němcích, z některých cír-
kevních souborů, které byly zestátněny,
ale také ze sbírek olomouckých výtvar-
ných spolků, Klubu přátel umění nebo
Skupiny olomouckých výtvarníků. Svoje
první výstavy a expozice galerie zpo-
čátku instalovala v muzeu, brzy však zí-
skala budovu Domu umění a o řadu let
později také komorní Kabinet grafiky. 

V roce 1954 tak mohla být otevřena stálá
expozice českého výtvarného umění 20.
století, která byla později několikrát re-
konstruovaná. Doplňovala ji expozice
malířství 19. století na nedalekém zámku
v Náměšti na Hané.13

Expozice moderního umění musela být
zpočátku částečně postavena na zápůjč-
kách děl z Národní galerie v Praze (to
patřilo k tradici již od meziválečných
let). Později si už galerie při jejích obmě-
nách vystačila z vlastních sbírek. Byly
doplňovány nákupy, odkazy a dary,
které z olomoucké galerie v průběhu še-
desátých let vytvořily co do počtu třetí
největší veřejnou sbírku výtvarného
umění v celé zemi. V té době se také za-
čala orientovat nejen na lokální nebo
české, ale také zahraniční umění se speci-
alizací na sochařskou tvorbu 20. století.
Ve starých olomouckých parcích uspořá-
dala pod názvem Sochařské bilance ně-
kolik přehlídek aktuálního sochařského
umění. Další specializací se stala sbírka
drobné a užité grafiky exlibris.14 V roce
1967 byla navíc z arcibiskupské sbírky
a galerijní kolekce starého umění připra-
vena expozice Mistrovská díla starého
umění v Olomouci, která po desetiletích
nezájmu zveřejnila vybraná díla, z nichž
některá pocházela již ze sbírky biskupa
Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna.

Do tohoto nadějného vývoje neblaze za-
sáhla okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968 a ná-
sledná normalizace. Nákupy sbírek i vý-
stavní činnost byly podřízeny
zpřísněnému ideologickému dohledu.
Galerijní aktivity byly navíc výrazně
omezeny zbořením Domu umění roku
1980. Stálá galerijní expozice byla redu-
kována na Pamětní síně tří lokálních
umělců. Uzavírání se do ideologicky
i národnostně omezeného ghetta norma-
lizačního období bylo možné – avšak
pouze dílčím způsobem – vzdorovat jen
v některých dílčích oblastech galerijní
práce, doplňováním sbírek kresby a gra-
fiky a nově založenou sbírkou architek-
tury. Skutečné živé umění však galerijní
výstavní sály míjelo. Uplatňovalo se byť
s obtížemi jinde, především v rámci tzv.
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šedé zóny. Až na výjimky nebylo tehdy
vystavováno ani staré umění.15

Tyto neblahé časy ukončil 17. listopad
1989. Galerie získala rozsáhlý objekt
v centru historické Olomouce, v němž
byly v průběhu devadesátých let adapto-
vány prostory pro výstavní činnost, před-
nášky a edukační práci s návštěvníky,
knihovnu, kavárnu, depozitáře i pra-
covny. S otevřením prvních výstavních
sálů v roce 1993 galerie změnila název na
Muzeum umění Olomouc. Měl nejen odli-
šit staronovou instituci od rozvíjející se
komerční sféry, ale především naznačit její
inovovanou orientaci k šířeji pojaté vý-
tvarné kultuře. Výstavní činnost se po-
stupně rozprostřela od výtvarné tvorby
Olomoucka přes české umění k širším,
mezinárodním souvislostem (obr. 1).
Sbírky začaly být doplňovány o dříve ta-
buizované autory i celé tematické okruhy,
a také jejich záběr se rozšířil na fotografii,
užité umění (sedací nábytek), autorskou
knihu. Rozvinula se rovněž bohatá publi-
kační činnost. Takřka denně je výstavní
činnost doplněna některým z večerních
programů: přednáškou, besedou, koncer-
tem, animační činností.16

Po dohodě s olomouckým arcibiskup-
stvím a ministerstvem kultury bylo
muzeu umění také svěřeno vybudování
Arcidiecézního muzea v Olomouci – prv-
ního specializovaného muzea tohoto
druhu v zemi (obr. 2). Definitivním pod-
nětem k jeho zřízení se stala olomoucká
návštěva papeže Jana Pavla II. v roce
1995, který několikrát nabádal k tomu,
aby se katolická církev angažovala
i v této kdysi jí tak vlastní kulturní ob-
lasti. Pro sídlo arcidiecézního muzea
byla zvolena část starého olomouckého
hradu v sousedství katedrály sv. Václava.
Církev k tomu vyčlenila areál kapitul-
ního děkanství s komplexem někdejšího
románského paláce a také podstatnou
část sbírkových fondů. Stát se prostřed-
nictvím muzea zavázal, že všechny ob-
jekty nechá opravit a bude hradit provoz
nového muzea. Po náročné rekonstrukci
spojené s rozsáhlým archeologickým vý-
zkumem a restaurátorskými zásahy bylo
Arcidiecézní muzeum Olomouc otevřeno

v roce 2006. Kromě části románského 
biskupského paláce (obr. 3) z poloviny
12. století s gotickou křížovou chodbou
kolem rajského dvora je v jeho středově-
kých, renesančních a barokních prosto-
rách možné navštívit podzemní
archeologickou zónu a několik stálých
expozic, které na jedné straně vrcholí ko-
lekcí gotického umění, na druhé straně
olomouckou obrazárnou. Obrazárna
představuje opět výběr ze tří tradičních
olomouckých malířských kolekcí – arci-
biskupské, muzejní a jedné soukromé
sbírky. Kromě toho jsou v muzeu také
prostory pro krátkodobé výstavy, více-
účelový sál Mozarteum (pojmenovaný
na památku zdejšího pobytu Mozartovy
rodiny), prostory pro edukační činnost,
kavárna a v bývalém hospodářském
dvoře depozitáře, restaurátorský ateliér
a pracovny.17

O rok později, v roce 2007, bylo otevřeno
další Arcidiecézní muzeum, tentokrát na
kroměřížském zámku. Olomoucké arci-
biskupství zde svěřilo Muzeu umění
Olomouc odbornou správu rozsáhlého
fondu čítajícího přes 100.000 sbírkových
předmětů od malířství, sochařství,
kresby, grafiky, hudebního archivu, kni-
hovny, numismatické sbírky po užité
umění. Také tady jsou návštěvníkům
kromě obrazárny k dispozici prostory
pro krátkodobé výstavy. Muzeum umění
se současně podílí na teoretické části pro-
jektu Národního památkového ústavu
Národní centrum zahradní kultury, na
jehož základě byla metodicky rekonstru-
ována raně barokní Květná zahrada
a část romantické Podzámecké zahrady,
které jsou doplněny výukovým centrem
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pro obnovu a následnou péči o historické
zahrady a parky včetně stálé expozice
zahradní kultury.18

S oběma arcidiecézními muzei je od je-
jich založení spojena intenzivní výstavní
a publikační činnost. Již předtím byly od-
borně zpracovány kolekce starého malíř-
ství v kroměřížské sbírce a všechny tři
okruhy olomoucké obrazárny.19 Jedním
z vyvrcholení péče o staré umění se stala
výstava Poslední květy středověku. Od go-
tiky k renesanci na Moravě a ve Slezsku
uspořádaná na závěr jubilejního roku
2000 v římském Palazzo Venezia.20 Cy-
klus katalogů restaurátorských výstav zí-
skal ocenění v rámci soutěže Europa
Nostra. Ale pořádány jsou i další typy
výstav – některé z nich zkoumají morav-
ské baroko a jeho jednotlivé tvůrčí osob-
nosti, jiné zdejšímu publiku přibližují
významné sbírky starého i moderního
duchovně orientovaného umění ze za-
hraničí.21

Zatím posledním velkým projektem
muzea umění se stalo Středoevropské
forum Olomouc (obr. 4). Přípravy k jeho
založení se datují od roku 2007. Zástav-
bou proluky, která vznikla v sousedství
muzejní budovy po zboření pěti historic-
kých domů v šedesátých letech, mají
vzniknout prostory pro výstavní a expo-
ziční sály, velkou knihovnu s archivem
a místnosti pro aktivní práci s návštěv-
níky. Současně má být dokončena rekon-
strukce budovy Muzea moderního
umění (jak se nyní nazývá hlavní mu-
zejní objekt). Součástí fora je také ko-
morní Divadlo hudby, které v objektu
působí od roku 1968, a meziválečné kino
Central. Forum tak v jednom areálu slou-

čilo téměř všechny umělecké žánry. Jeho
hlavním cílem má být jednak podchyco-
vání různorodých kulturních projevů 
středoevropského regionu, budování
stálé expozice výtvarného umění po
druhé světové válce, akviziční činnost,
pořádání krátkodobých výstav včetně
větších střednědobých přehlídek (např.
bienále či trienále) poválečné a sou-
časné tvorby, vybudování informačního
centra, knihovny s multimediálním ar-
chivem apod. Projekt vychází z něko-
lika předpokladů: střední Evropa
tvořila historicky a tvoří i v současnosti
region s řadou obdobných charakteris-
tik. Také výtvarná kultura jednotlivých
zemí vykazuje mnohé podobné, leckdy
i společné rysy. Přesto se zatím nikdo
systematicky nevěnoval snaze podchy-
tit je, konfrontovat a vcelku je zveřejnit.
Nehledě na to, že tok idejí nebýval
pouze jednosměrný ze Západu do
střední Evropy a dál na Východ. Mnohé
z toho, co se po druhé světové válce
odehrávalo na Západě, mělo relativně
nezávislý ekvivalent také zde, ve stře-
dovýchodní Evropě. Do střední Evropy
však patří také miliony vyhnanců
a exulantů žijících po celém světě. Vedle
českých zemí a Slovenska jsou předmě-
tem zájmu Maďarsko, Polsko, ale
i druhá strana někdejší železné opony –
Rakousko a podstatná část Německa.
Základním cílem projektu je tedy vše-
stranná integrace jednotlivých národ-
ních kultur do širších,
středoevropských souvislostí, v jejichž
rámci koneckonců vznikaly.

V souvislosti s tím se muzeum již léta vě-
nuje slovenskému, maďarskému, pol-
skému, případně německému
a rakouskému umění jak z hlediska vý-
stavního, tak získáváním děl předních
umělců tohoto regionu. Každoročně je
tak nejméně jedna z výstav věnována
problematice fora, ať již z hlediska no-
vých sbírkových přírůstků nebo architek-
tonické podoby novostavby. Zatím se
bohužel nedaří získat potřebné finanční
prostředky v rámci evropské pomoci re-
gionům, přípravné práce nicméně stále
pokračují.22
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Muzeum umění Olomouc dnes spravuje
na 170.000 sbírkových předmětů starého
i moderního umění. Jeho činnost probíhá
ve třech objektech, v Muzeu moderního
umění (budoucím Středoevropském foru
Olomouc) a ve dvou arcidiecézních 
muzeích, olomouckém a kroměřížském.
Základními cíli jsou vedle poskytování
estetických zážitků a poučení snaha 
přispět k rehabilitaci někdejšího posta-
vení Olomouce a konfrontací starého
s moderním uměním napomáhat udržení
kontinuity mezi současností a základ-
ními pilíři evropské civilizace 
a kultury – antikou, judaismem a křes-
ťanstvím.
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