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Abstrakt 

V mé práci se dozvíte o historii a současnosti olomouckých galerií, o nejprodávanějších umělcích a 

o úspěšných výstavách. 

Na závěr jsem zpracovala malý dotazník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my work I describe five galleries in Olomouc, their past and present. You learn something more 

about artists who show their pictures in those galleries.  

At the end you can find a small questionnaire. 
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ÚVOD 

Pravidelně chodím do kroužku výtvarné výchovy, protože moc ráda maluji. Když nemám žádnou 

inspiraci, zajdu si do nějaké menší galerie a kochám se výtvory druhých. Vždy, když potom přijdu 

domů, mám hlavu plnou nápadů na nové obrazy. A právě proto jsem si vybrala toto téma. Celkově 

se zajímám o umění a o olomouckých galeriích mám poměrně přehled. 

Doufám, že vám je alespoň trochu přiblížím a vzbudím ve vás zájem o ně. Od práce očekávám, že 

se dozvím něco nového, potkám zajímavé lidi a vyzkouším si, jaké to je, psát rozsáhlejší práci.   
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1 Co je galerie? 

Galerie je místo, kde se vystavují umělecká díla jako obrazy, sochy, ilustrace, fotografie, …  

Existují dva druhy galerií. Soukromé, které fungují na základě prodeje děl, a veřejné, které 

vystavují vybrané sbírky umění. V poslední době se dostaly do módy internetové galerie, tzv. 

galerie online, se kterými ale moc nesouhlasím. V podstatě jde o to, že nemusíte vážit cestu do 

galerie, ale obraz si můžete prohlédnout, popřípadě koupit v pohodlí vašeho domova. Podle mě je 

to jen jeden z dalších projevů lidské lenosti. 

2 Olomoucké galerie  

 Galerie Labyrint 

 Galerie Anděl 

 U Zlaté štiky 

 Galerie Mona Lisa 

 Galerie Skácelík 

2.1 Galerie Labyrint 

Adresa galerie: Palackého 9, Olomouc 

Tuto galerii založila učitelka výtvarné výchovy pí. Reifová a její manžel p. Reif v roce 1999. Šlo o 

teprve druhou galerii v Olomouci tou dobou, na rozdíl od současnosti, kdy je v Olomouci 

výstavních prostor opravdu požehnaně. Galerie Labyrint byla před nedávnem rozšířena, takže se 

může pochlubit nejhezčí výstavní síní v Olomouci. První umělec, který měl tu čest zde vystavovat, 

byl Olomoučan Ivo Příleský, který se toho bohužel nedožil. 

Nejslavnější malíř, jehož díla byla v galerii kdy vystavena, je jistě Adolf Born. I nyní se zde 

nachází pár jeho obrazů. 

Mezi nejúspěšnější vystavovatele se řadí Simonetta Šmídová, matka sedmi dětí. Její obrazy se mi 

moc líbily. Jsou namalovány v teplých, tlumených barvách a vytvářejí dojem tajemna, protože 

častým motivem jsou stromy a cesty a každý si musí povšimnout kontrastů tmy a světla. I jejich 

názvy jsou netradiční, například Ovoce pokušení: v popředí nakousnuté jablko, z něhož roste 

strom, na jehož větvi je obtočený had a znázorňuje tak Evino porušení slibu, kterým ji zavázal Bůh. 

Nebo Velký je ten, kdo dokáže dávat. Hlavním motivem obrazu je mohutný strom, který roste mezi 
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dvěma menšími. Před ním se na zemi povaluje spousta jablek, takže je jasné, proč ten název. 

Všechny autorčiny obrazy vyjadřují mnohem víc, než by se na první pohled zdálo, a proto má tato 

malířka můj velký obdiv. 

Další hodně prodávanou výtvarnicí je Ivana Barazi, jejíž obrazy většinou zobrazují nahé nebo jen 

spoře oděné ženy. V pozadí je potom doplňují orientální motivy, protože Barazi se provdala za 

muže, který pochází z Orientu a sama tam nějaký čas strávila. Dominantou většiny jejích obrazů 

jsou obrovské klobouky, které mají ženy na hlavě. Jsou z pestrobarevných, drobných květin, které 

doslova září z plátna. Barazi používá čisté, barevné tóny, takže její díla jsou pravým opakem děl 

Simonetty Šmídové. 

Třetím umělcem, o jehož obrazy je velký zájem, je Pavel Kabeláč. Jeho olejomalby, akvarely, 

kresby a ilustrace nejčastěji zobrazují Vysočinu. Jsou plné barev a jsou v nich snadno viditelné tahy 

štětcem, až to u některých hraničí s abstrakcí. Nejvíce se mi líbí malby, na kterých nechal Kabeláč 

vykvést něžné květinky na polích či ve vázách. Za zmínku určitě stojí, že Kabeláč ladí spoustu 

svých obrazů do jedné barvy a vytváří další a další odstíny, takže v závěru nám ani nepřijde, že 

všechny mají stejný základ a že je to vlastně tatáž barva. 

Nejvíce se mi líbily obrazy od Aleny Kojdlové. Zaujala mě na nich jejich netypičnost. Míchají se 

v nich abstraktní a realistické motivy. Jsou namalovány olejovými barvami v pastelových 

odstínech. Nejhezčí byl, podle mě, obraz s názvem Jarní hry, téměř abstrakce s narcisy a tulipány 

ve studených barvách, i když jeho cena mě trošku překvapila: 19 200 Kč. 

V této galerii jsem se cítila opravdu moc dobře. Jsem si jistá, že to je jedna z nejhezčích galerií 

v Olomouci. 

Galeristka mi velice ochotně odpovídala na otázky a provedla mě po celé galerii. O spoustě autorů 

a děl jsem se dozvěděla zajímavé podrobnosti. Nakonec se mě zeptala, na jaké škole studuji, a když 

jsem odpověděla, že na Hálkové, chvíli se tvářila překvapeně, ale potom mi řekla, že tam sama 30 

let učila. 

Vím, že tuto galerii jsem rozhodně nenavštívila naposledy. 
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Obr. 1 Interiér galerie Labyrint 

Obr. 2 Nové prostory galerie 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

8 

2.2 Galerie Anděl 

Adresa galerie: 8. května 8, Olomouc 

Galerie Anděl byla založena teprve před půl rokem Ivanou Šmidovou, která předtím pracovala 

v galerii Bohéma, ale zatoužila po vlastní galerii, a tak vznikl nápad na Anděla. Když hledala 

vhodné prostory, našla je právě na adrese, dnes již existující, galerie. Byl v tom však malý problém. 

O stejné prostory měla zájem i banka, ale po dvou dnech napjatého čekání bylo rozhodnuto ve 

prospěch paní Šmidové. 

Jelikož je otevřena jen krátkou dobu, nemůže se pochlubit výčtem slavných malířů, kteří zde 

vystavovali. Protože se těší velkému zájmu, majitelé se rozhodli, že galerii rozšíří o venkovní 

atrium a přilehlé prostory. V úterý 14. 5. 2013 proběhlo slavnostní otevření. Obvykle se zde 

pořádají besedy s autory a na podzim si budete moci poslechnout kratší koncerty. 

Stejně jako v Galerii Labyrint i zde jsou nejprodávanějšími malíři Ivana Barazi a Pavel Kabeláč, 

který měl v době, kdy jsem galerii navštívila, vystavené jen jedno dílo Krásy Olomouce 

v odstínech červené barvy. Na obraze jsou zobrazeny nejznámější a nejhezčí památky Olomouce. 

V tuto chvíli zde probíhá výstava keramiky od Věry Jenšovské. Jedná se o nápadité lampy, 

zajímavá těžítka nebo zahradní sošky. 

Za zmínku určitě stojí pán jménem Václav Ježek. Převážnou část života strávil v cizině, například 

v Rakousku, Austrálii, Kanadě, na Havaji a dalších exotických zemích. Právě tyto cesty se staly 

hlavním motivem jeho obrazů. V Austrálii si od domorodců kmene Aboridžinců osvojil jejich 

techniku tečkované malby.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Obraz od Václava Ježka 
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Zaujal mě zde obraz od Evy Musilové s názvem Konec léta. Slečna v modrých šatech s bílým 

kloboukem a žlutým šátkem, běžící vstříc blankytnému moři. Líbí se mi, jakou lehkostí a svěžestí 

obraz působí. Když se na něj dívám, přímo cítím vlahý větřík, který dívce čechrá vlasy a ve kterém 

jí lehce povlávají šaty.  

Eva Musilová je malířka z Pardubic, zobrazující ve svých obrazech krajiny z okolí jejího bydliště, 

květiny v ozdobných vázách, zátiší a barevné kompozice dívek a žen. 

V této galerii se mi moc líbilo. Galeristka byla milá a bez problému odpovídala na všechny moje 

dotazy. Dokonce mě provedla po nových, dosud ještě neotevřených prostorách a měla jsem 

možnost prohlédnout si obrazy z teprve chystané výstavy. 

 

 

2.3 U Zlaté štiky 

Adresa galerie: Ztracená 4, Olomouc 

Hned jak jsem otevřela dveře a vstoupila do místnosti, udeřila mě do nosu silná, aromatická vůně 

z vonných tyčinek. Musím přiznat, že mi to nebylo moc příjemné a doslova jsem se těšila, až vyjdu 

ven na čerstvý vzduch.  

Obr. 4 Galerie Anděl 
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Prodejní galerie se nachází ve dvou malinkatých místnostech, do kterých by se nevešlo více než pět 

lidí. Byla založena v roce 2003, a protože to není přímo výstavní galerie, ale prodejní galerie, 

nepořádají se zde výstavy. Na rozdíl od Anděla a Labyrintu, tady převládají moc pěkné keramické 

výrobky a obrazů je zde jen pár. Na jedné stěně byli vystavení roztomilí plyšáci, u kterých jsem 

dokonce přemýšlela, že jednoho koupím sestře k narozeninám, ale cena neodpovídala ani jejich 

velikosti, ani jejich kráse.  

K nejprodávanějším výtvarníkům patří grafik, malíř, sochař a ilustrátor Ota Janeček, jehož díla 

nejčastěji zobrazují přírodu. Jako grafik proslul hlavně technikami litografie, linorytu a suché jehly. 

Během svého života vytvořil přes 1000 grafických listů. Získal spoustu ocenění a v roce 1985 byl 

jmenován zasloužilým umělcem. 

Mezi známé malíře, kterými se galerie může pochlubit, patří Kamil Lhoták či Vladimír Komárek. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato galerie se mi moc nelíbila. Částečně díky nasládlému zápachu a určitě i proto, že to tam bylo 

hodně stísněné. Vzhledem k tomu, že mají k dispozici jen dvě malé místnosti, nemůžu se divit, že 

Obr. 5 Ota Janeček, Tráva 
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jsou hodně zaskládané, až bych řekla, že přeplácané. Necítila jsem se tady vůbec dobře. S jistotou 

můžu říci, že sama od sebe sem už asi nezavítám. 

2.4 Galerie Mona Lisa 

Adresa galerie: Horní náměstí 20, Olomouc 

Tuto galerii otevřel v roce 1999 psychiatr Libor Grónský, organizátor Olomouckého kulturního 

léta. Na místě dnešní Mony Lisy byl až do roku 1999 bufet Opera. Majitel se ohledně názvu galerie 

nechal inspirovat nejznámějším obrazem světa od Leonarda da Vinciho a logo galerie vymyslel 

výtvarník Boris Jirků, který zde později i vystavoval. Součástí galerie je malý obchůdek a kavárna, 

která je ale bohužel dočasně uzavřena. 

Jako v předešlých galeriích i tady vystavoval grafik a malíř Adolf Born a další známí umělci jako 

Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Kamil Lhoták, Jan Saudek, Olbram Zoubek, Jiří Kolář a 

spousta dalších.  Aktuálně jsou zde vystavena díla Jana Švankmajera, českého surrealistického 

výtvarníka, animátora a režiséra. Výstava navazuje na expozici v Muzeu moderního umění. 

Chtěla bych trochu přiblížit výstavu, která se zde konala v roce 2009. Jedná se o expozici s názvem 

Pop art. V Olomoucké Moně Lise zastupovalo pop art 21 umělců. Ti přední, jako Andy Warhol a 

Roy Lichtenstein, ale i méně známí, například Alfred Leslie nebo Wallace Ting. Celkem byla k 

vidění téměř padesátka děl. 

Charakteristické pro pop art je přejímání motivů i techniky z předmětů každodenní potřeby a 

inspirace velkoměstskou kulturou. 

„Vnímám to jako hnutí, které přineslo něco nového nejen ve výtvarném umění, ale i v hudbě. 

Výtvarníkům se povedlo zaujmout pozornost, šokovat, což je podle mě podstata umění,“ popsal 

pop art galerista Libor Grónský.  

„Příprava výstavy trvala několik let. Je to jakýsi doprovod k projekci Warholových 

experimentálních filmů, která probíhá v pražské Galerii Radolfinum. Vystavujeme především 

grafiky, litografie a sítotisky, které nám poskytli soukromí sběratelé z Německa a Francie,“ přiblížil 

Grónský Olomouckému deníku. Vernisáž výstavy doprovodily písně Marylin Monroe a Velvet 

Underground. 

Tato výstava se řadí mezi nejúspěšnější v Moně Lise. Mně osobně se pop art moc líbí a tím víc mě 

mrzí, že jsem tuto výstavu neviděla. 
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Galerie má pěkné, velké místnosti. Moc se mi tam ale nelíbilo. Určitě je to i díky tomu, že 

Švankmajer není mým oblíbeným umělcem a jeho obrazy se mi vůbec nelíbí. Když jsem v Moně 

Lise byla před pár lety na výstavě Olbrama Zoubka, byla jsem nadšená. Galerie určitě stojí za 

návštěvu a jsem si jistá, že se tam ještě podívám. 

A zajímavost na konec. Když jsem si prohlížela vystavená díla, zastavila mě starší paní, 

spiklenecky se ke mně naklonila a prohlásila, že je numeroložka a že mi vyloží (zadarmo) můj 

osud, mé vlastnosti, silné a slabé stránky a to vše jen z data mého narození. Musím se přiznat, že 

těmto věcem nejsem příliš nakloněna, ale na druhou stranu, někteří za to dají spoustu peněz… Tak 

jsem souhlasila. 

Po dlouhém povídání jsem měla hlavu jako škopek. Nevím, jestli jsem si z toho něco vzala, ale 

určitě to bylo zajímavé. 

Takže do galerie nemusíte chodit jen za uměním. Když potkáte toho správného člověka, dozvíte se 

o sobě věci, které by vás ani ve snu nenapadly. 

2.5 Galerie Skácelík 

Adresa galerie: Denisova 14, Olomouc 

Jiří Skácelík založil v roce 1982 malý obchod s dřevěnými šperky a plastikami, ze kterého udělal 

v roce 1992 galerii, ve které sám vystavuje kožené kabelky. Galerie je rozdělena na dvě části. 

Prodejní, která je zaměřená na šperky a výrobky z kůže a výstavní část, kde se konají výstavy a 

vernisáže. 

Obr. 6 Kožená kabelka Jiřího Skácelíka, majitele galerie 
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Dnes se galerii moc nedaří: „Zatímco se ještě před několika lety velká část děl prodala už na 

vernisáži, v těchto dnech se něco podobného nestává. Dnes vypadá galeristova práce spíše jako 

čekání na zákazníka,“ postěžoval si Skácelík Olomouckému deníku. I přes nezájem ale nehodlá nic 

měnit na svém rozhodnutí vystavovat jen věci, které se mu líbí.  

Mezi významné umělce, kteří zde vystavovali, se řadí Ivan Mládek, jehož obrazy jsou známé 

obrácenou perspektivou, Jiří Suchý, Jan Kanyza, František Ringo Čech nebo Libor Vojkůvka. 

V této galerii mě nejvíc zaujal obraz od Jana Svobody s názvem Rostlinstvo. Jsou na něm červené 

propletené liány jakýchsi neznámých rostlin, namalované olejem na plátně. 

Jan Svoboda je moravský malíř a sochař, který během svého života uspořádal více než devadesát 

samostatných výstav. Přestože nemá žádné výtvarné vzdělání, jeho obrazy jsou velmi žádané. 

Zabývá se i tvorbou bytových doplňků a nábytku. 

V galerii byly vystavené také šperky Miroslava Štěpánka. Umělec tvoří v kubistickém stylu, někdy 

je zařazován i do funkcionalismu, protože jeho díla jsou minimalistická. Používá nerezovou ocel 

v kombinaci s drahými kovy, sklem a nerosty, což dodává šperkům pocit luxusu a nadčasovosti. 

Také se zabývá architekturou interiéru a exteriéru. Bohužel u spousty šperků jsem nevěděla, jsou-li 

to náramky, náhrdelníky, spony do vlasů nebo něco úplně jiného.  

 
Obr. 7 Šperk od Miroslava Štepánka 
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Galerie má k dispozici tři obdélníkové místnosti. Z jedné do druhé se přechází po starých, 

dřevěných schůdkách. Celý prostor působí velmi útulně a příjemně. Přítomná galeristka bohužel 

nevěděla moc o historii Skácelíka, takže jsem vycházela hlavně z novinových článků o této galerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dotazník 

Na závěr jsem zpracovala malý dotazník se žáky 8. B a 9. B. Moje otázky byly následující: 

Navštěvujete galerie jen v hodinách výtvarné výchovy? 

Navštěvujete galerie i z vlastní iniciativy? 

Celkem odpovědělo 42 žáků: 

 19 žáků navštěvuje galerie jen v rámci výtvarné výchovy 

 18 žáků navštěvuje galerie i z vlastní iniciativy 

 5 žáků nenavštěvuje galerie vůbec 

 

 

 

Obr. 8 Galerie Skácelík 
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Jednotlivé třídy: 

8. B 

 11 žáků navštěvuje galerie jen ve výtvarné výchově 

 8 žáků navštěvuje galerie i z vlastní iniciativy 

 3 žáci nenavštěvují galerie vůbec 

9. B 

 8 žáků navštěvuje galerie jen v rámci výtvarné výchovy 

 10 žáků navštěvuje galerie i z vlastní iniciativy 

 2 žáci nenavštěvují galerie vůbec 

 

. 

 

Musím říci, že výsledky dotazníku mě příjemně překvapily. Nečekala jsem, že se tolik žáků 

bude zajímat o umění. 

 

 

 

Výsledky dotazníku 

Žáci, navštěvující galerie jen ve 
výtvarné výchově 

Žáci, kteří galerie navštěvují i z 
vlastní iniciativy 

Žáci, kteří galerie nenavštěvují 
vůbec 
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Závěr 

Na začátku jsem se obávala, jestli budu mít požadovanou délku textu, jestli stihnu práci odevzdat 

v termínu, jestli tam budu mít všechny potřebné informace, jestli, jestli, jestli,… 

Teď, když se na to podívám zpětně, jasně vidím, že tyto obavy byly zbytečné. Nejenom, že jsem 

stihla termín, splnila délku, ale moc jsem si to užila. O umění se zajímám už hodně dlouho a 

každou z galerií, které popisuji, jsem předtím navštívila, ale nikdy mě nenapadlo využít znalostí 

galeristek. Překvapilo mě, kolik toho věděly o obrazech, které vystavují, o jejich autorech i o 

samotné galerii. Například zajímavé podrobnosti z historie, ale i současnosti. Myslím, že i paní, 

které jsem zpovídala, byly rády, že se někdo o galerii zajímá. Většinou se po chvíli rozmluvily a já 

si ani nestačila zapisovat. 

Nejvíc mě ale bavilo to hlavní: Když jsem přišla domů, sedla k čistému papíru, vzala si poznámky, 

které jsem si udělala v centru města a všechno to přepsala do souvislého celku, jež jsem vzápětí 

poškrtala a začala znova. Nakonec jsem to přepsala do počítače a dala tomu konečnou podobu. 

Těžko říct, jestli jsem někoho inspirovala k návštěvě, byť jen jedné galerie. Jsem si jistá, že to 

určitě stojí za to. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a uvedla jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2013 _______________________  

           podpis  
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